
TEKST
URA ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST U ŠKOLI

BEOGRAD>MART>2012>
Broj 3>Godina 1>

Ova publikacija je urađena 
uz pomoć Evropske unije



2 Čitanje bez granica

Читалачки сусрети са обе 
стране Дрине, новембар и 
децембар 2011.

Читам и
скитам



Tekstura, broj 3, mart 2012. 3

6 градова
2 путовања
10 писаца
1 позоришна представа
4 књижевне вечери
Песничење
и много добрих књига, читања и
дружења



4 Impresum

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 по-
штовање сплитском листу Ферал Трибуне (у којем су Ћури-
нови радови низ година објављивани), него и зато што веру-
јемо да је његова идеја у сагласности с намерама часописа
за књижевност у школи.
Књижевност у школи, како сада ствари стоје, бави се уме-
тношћу, лепотом језика, стилом и правописом, вредним
књижевним делима и значајним писцима. Међутим, није
увек јасно за које се вредности залаже. Ишчитава ли наста-
ва 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, пра-
вима мањинских група и појединаца?
Постоје ли алтернативна школска читања и како их увести у
школу?
Прва наша асоцијација на Ћуринов цртеж била је − комуни-
зам. Али морбидна шака-чекић у средини састављена је и од
левице и од деснице. Тема дакле није ругање пораженом ко-
мунизму 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 могу-
ћа или је сваки споразум плод компромиса подлости и лукав-
ства? (стр. 13) Чега се бојимо? (стр. 19) Питања која постав-
ља Алем Ћурин, залажући се за живот слободан од терора
идеологије, питања су која поставља Текстура. И зато их с
насловнице постављамо заједно.

Ружица Марјановић
Ненад Величковић
Идеологија 
као насиље

TEK STU RA, ča so pis za knji že vnost u ško li 

10 Komšijska književnost – Paralelni tokovi
Čitaoci − a to pogotovo važi za “male” istočnoevropske narode − radije će se upoz-
nati 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 prizem-
niji − 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 mito-
vi 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 srp-
skim 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 nasta-
va 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. 
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Ne ven Ušu mo vić
SAČINJENJE

Bi lo je to na moj ro đen dan. Kre nuo sam
sâm, sa svo jim ni je mim bra tom − a da
još ni zo ra ni je sva nu la. Tre ba lo nam je
iz Šan do ra sti ći na Ma ko vu Se dmi cu, a s
Ma ko ve do šu me zva ne Hras to va ča − sve
pje ši ce − do Hras to va če. Zbog če ga je
no si la to ime ni on da ni sam mo gao
shva ti ti: pi je sak ko jim smo ga zi li bio je
pre kri ven bo ro vim igli ca ma, mi ri sao
sav.

To po le su sna žno drhta le tre pe re -
ći sre brno u mra ku. Put na ko ji smo sti -
gli, ši rok i nea sfal ti ran, vo dio je kroz
nji ve pre ma šu mi, uz po ko ju ri jet ku ku -
ću − mo žda opus tje li sa laš. Psi su la ja -
li, ne ki, ne vi dlji vi.

− Va ške − re če mo ja ba ba, dok je
sna žnim po kre ti ma, go to vo s osu dom,
skla nja la bo ro ve igli ce s drve nih čvrstih
as ta la − u hras to voj šu mi! U hras to voj
šu mi − bo ro ve igli ce! − re če mo ja ba ba.

− Bo ga re mu nje go vog! − re če mo ja
dru ga ba ba, Ma ri ška.

− Va ške! − re če mo ja prva ba ba,
čis te ći s dru gog as ta la bo ro ve igli ce,
sna žno i s po kre tom ko ji ne kog ne po -
zna tog − a kri vog − sto pos to − iza zi va
na dvo boj. − U hras to voj šu mi − bo ro ve
igli ce! − re če mo ja ba ba.

− Va ške − re če moj de da, pop je -
dne ma le ne pra vo sla vne crkve. − Va ške:
la ju li la ju! − re če moj de da, pa le ći lu -
lu, ču de ći se po kre ti ma svo je že ne, te,
iz is tih ra zlo ga, drže ći se vra ta, oma -
nje, po tpu no bi je le ku ći ce − u či joj
unu traš njos ti je di sa la (pa rom i že ra -
vom) je dna skro mna ku hi nji ca i kraj
špo re ta − ka uč, ma san i mu sav, za pu -
tni ke na mjer ni ke, ho ću re ći − mo ga oca
− ko ji je ci je li svoj ži vot − pro veo − skri -
va ju ći se tu, os tav lja ju ći − bog zna ko -
li ko pu ta − ci je li svi jet i sve što uz njeg
ide − na le đi ma mo je maj ke, mog de de
Mi haj la i mo je ba be, nje go ve že ne, Ma -
ri ške, svog bra ta An to nia, mo ga stri ca,
svo ga oca, bać Sti pa na, mo ga de de,
svo je maj ke, Ro za li je, mo je ba be, i
svog naj bo ljeg pri ja te lja, lo kal nog pje -

sni ka, ina če do brog čo vje ka, Vla di sla -
va, mo ga ku ma.

Sla vio se moj ro đen dan, oče ki va li
mno gi gos ti. Bi la je to je dna ove ća,
kru žna čis ti na usred šu me s ne ko li ko ve -
li kih, čvrstih i du gih − k’o iz je dnog de -
bla ste sa nih − as ta la, i s po dvi je klu pe
− s obje du že stra ne − uz njih. Sun ce sa -
mo što ni je, a i gos ti, s njim.

Moj otac, ma da po tpu no nag, is ti -
na, skri ve na ti je la mno gim, gru bim, ra -
zno boj nim po kri va či ma: ni je ga po ka zi -
vao.

To je bio ra zlog ve li ke ras pra ve,
duž sto lo va uz ko je se je lo i pi lo i smi -
ja lo: pip ka lo sa stra ne i boc ka lo i kuc -
ka lo ko lje ni ma i šu ta lo co ku la ma i u
cje va ni cu i izme đu − ne što na vi še − vje -
štim, a na glim po kre tom, okre tnih, po -
no si tih dje vo ja ka. Nji ho va ci ka, otre si -
tost ko jom bi se hva ta le u ko lo i igra le,
vrte ći sve one re do ve, ne bro je ne re do -
ve svo jih su ka nja... E bra te! Ni je mi moj
bra te! A gdje smo mi? Kud nam se Sun -
ce de lo!? Sa mo pi je sak pra ti na še ko ra -
ke os tav lja ju ći tra go ve za na ma. Hras -
to va če još ni na vi di ku, a psi, po ne ki −
la ju.

− Va ške − re če mo je de da, vla di ka
Mi haj lo, ka ko ga je že na Ma ri ška − ne bi
li mu se na ru ga la − zva la. − Va ške... ga
izje le! − re če moj de da − o mo me ocu −
ko ji ga ni je mo gao ču ti − bu du ći da se
bio do bro skrio u onoj ku ći ci, u ku hi nji,
pod po kri va či ma, sav zno jan i vla žan od
one pa re, to li ko za ja pu ren i bu no van,
da se de snom ša kom, sna žno zgra bio,
do lje, i sti snuo, i do šlo mu je da ga... i
nek’ ide sve k vra gu i ro đen dan i slav lje
i sav ovaj ži vot i svi, ma svi!

A ja sam ni je mo ho dao, ho dao sa
svo jim ni je mim bra tom. I sje li smo,
umor ni, pod je dnu ve li ku to po lu. Šu šta -
la je i šu mi la usa mlje no. Moj brat je za -
spao čim je osje tio oslo nac pod gla vom.
Ja sam ga gle dao.

Je dnom sam ta ko sje dio i gle dao
dje voj ku, što se smi je ši la u snu, još to -
pla od na šeg za grlja ja. Svi ta lo je, dan
se na jav lji vao hla dno ćom, vla žnom, ro -
snom. Stre sao sam se, po lu gol, u bi je loj
ma ji ci − svo jom ko šu ljom sam je umo -
tao − bi li smo kraj pru ge, ci je lu tu noć,
va lja li se po ne koj boc ka voj tra vi, ci je -
lu nam je ko žu is crta la, ispo vla či la ta -
na ne oži ljke. − Su tra sam išao − su tra je
bi lo da nas, dok sam je gle dao − ka ko se
smi je ši u snu, još.

Brat je za ba cio gla vu una trag i
spa vao otvo re nih us ta. Svi ti mo ji ro đa -
ci sma nji li su se na ve li či nu dje te ta, sa -
mo su gla ve os ta le ve li ke − da svo jim li -
cem svje do če o ka ra kte ru, is kus tvu i
go di na ma; i s us ti ma − da brblja ju o
me ni i me ni i me ni i mom ocu.

− Va ška ma − re če nje gov otac, bać
Sti pan − ta va ška ma mo žeš ve ćma vi ro -
vat! Ilja de pu ta sam mu di va nio, oka ni
se ćo ra va po sla si ne, okre ni svo joj že ni
i − thi, je be mu − re če i za li je špri ce -
rom.

− Vla di sla ve − re če An to nio − de
ga bra ni, što šu tiš, što?

− Ne go − re če Vla di slav − da mi
okre ne mo još po je dnu, a? − re če Vla di -
slav. − Da se vi di i po ka že − tko su ov dje
ju na ci!

− Čuj Vla di sla ve si ne − po če pop
Mi haj lo − sa zna čaj nom pa uzom, za gle -
dav ši se u obra ze svo je Ma ri ške − crne
je dne že ne, s ogro mnim oči ma − ko ja je
i sa da bi la − ama, ta man da pu kne od
bi je sa − ona ko ru me na − ali ipak (vrag
će to ra zu mi je ti!) − na smi je še na od uha
do uha − ta ko da bi je moj de da − sad −
ama baš u tom tre nut ku! − svu is cje li -
vao − u te nje ne obra ze što su se na di -
gli i za klo bu či li kao kruv ka kav do bro
za mi je šen i − Vi dim − re če moj de da,
pop Mi haj lo − Vla di sla ve − vu če te be
ne ki han drag − na onu stra nu − onom −
i po ka že prstom na bi je lu ku ći cu − što
nas je os ta vio ta ko, ova kve, s ovim na -
šim gla va ma, da di va ni mo i ras prav lja -
mo o tom nje go vom si nu o ko jem se to -
li ko pri po ve da da sam ga i ja već ne
znam ko li ko pu ta po me nuo u svim svo -
jim pro po vi je di ma a sve pod dru gim
ime ni ma jer uvi jek se na ši ro ko i na no vo
pri ča da ni sam Bog ni sam Đa vao ne bi
za pam ti li oklen smo kre nu li i di će mo
za vrši ti ovo na še sa či nje nje sje ćam se
ka da si ono ti Vla di sla ve po me nuo ime
ne kog pje sni ka.

− Pis ca, po pe − pre ki nu ga Vla di -
slav − što no

− Do bro, pis ka ra lo ne ko, što no i ti
što si, a i onaj − i po no vo ba ci po gled
pre ma ku ći ci − i onaj je va ljda ta ko ne -
što kad mu ni oči ni ru ku ni drža nje po -
šte no ni sam vi dio ne go se za vu kao i da
ne ka žem što ra di a di je te če ka li če ka
da ga či ni mo

− Mi slim da − za po če mo ja maj ka
− ni je va še, vla di ka dra gi − re če mo ja
maj ka svo me ocu na mi gnuv ši svo joj
maj ci Ma ri ški, a Ma ri ška joj od go vo ri,
is tom mje rom − da mog mu ža − i po gle -
da zna čaj no, s uz da hom ka bi je loj ku ći -
ci − ta ko − i on da ušu ti, po crve njev ši,
pa se za gle da u vrho ve svo jih ci pe li ca

ko je su iz gu blje no i ne mo ćno ša ra le po
pi jes ku − na di ma ju ći gru di, sna žno uz -
di šu ći. Na to uze ri ječ mo ja ba ba − hva -
la Bo gu − Ro za li ja.

− An to nio − po če, i sta ne na klu -
pu, ta ko da je sad s tom ogro mnom gla -
vom − umo ta nom u ma ra mu − a si tnim
ti je lom − k’o u ka kvog kržlja vog dje ča -
ka − le bdje la nad nji ma − An to nio − re -
če i kre ne po klu pi la ga nim ho dom −
iznad svih njih − i po mi lu je An to nia po
ko si, za češ lja ga − uhva ti mo ju maj ku
ispod pa zu ha − i cje li va joj bra da vi ce
na gru di ma (ko je su bi le to li ko na bu bri -
le to kom raz go vo ra da je Vla di slav sav
pla kao od sti da, i skri vao se iza An to ni -
je vih le đa). I ta man − kre ne − Ro za li ja
− Ma ri ški u su sret − i ova već − ta man −
us ta ne i i sta ne na klu pu − ne bi li je u
za grljaj pri hva ti la − kad iza đe moj otac
na vra ta, gol i sav crven k’o đa vo i prav
− i vi kne da je sve za pa ra lo (k’o mu nja
da je pro šla tim obla čnim i tmur nim ne -
bom): − Pun mi je... tog va šeg brblja nja
i sa či nja va nja, aj te svi u... ... za sva
vre me na! Da zna te!

I tu za vrši ci je lu pri ču i sve se sti -
ša i iz bri še s gus tom ki šom − ta man kad
sam ja sti gao. Moj ni je mi brat i ja sje -
do smo za stol. Okre nu smo ša ke k ne bu
sku plja ju ći ki šu. Kad bi nam se na pu ni -
le, pre li je va li smo vo du je dan dru gom.
To li ka vo da! − bio sam mi ran.

Iz odža ka ku ći ce se di mi lo. Ta ta je
odlu čno odvu kao u ku ći cu ma mu. Bi li su
još mla di, mno go mla đi od nas dvo ji ce,
tek za lju blje ni, ne op te re će ni svi je tom,
svim tim pri ča ma ka ko je to ži vje ti u
gra du, slu ži ti voj sku, bi ti u bra ku, ima -
ti dje cu, si gu ran po sao...

Vla di slav je sta jao − bo lje re ći −
šću ću rio se − na bio še šir na gla vu − na
vra ti ma − pred ku ćom − i ti ho pje vao:
kao ku če ka kvo.

Na po me na: va ška ma Bu njev ci na -
zi va ju pse.

6 Mala Kutija



Fa di la Nu ra Ha ver

1. Mo je bo žan stvo ci pe le
To ga sam lje ta prvi put do bi la no ve ci -
pe le. Ako bis te da nas tra ži li da vam opi -
šem svo je prve ci pe le i svo je prvo se -
ksu al no is kus tvo, u ve zi sa dru gim ima -
la bih re ći sa mo to li ko da je ga dno žu -
lja lo. Što se, pak, ci pe la ti če, is kus tvo
je ne bes ko i do se že u sam cen tar An -
dro me di ne ma gli ne. Blje šta vo bi je le, sa
ka iši ći ma oko glež nja i izboc ka nim ru pi -
čas tim lep ti ri ći ma; sa mi ri som ko ji se
pam ti za sva vre me na; iznu tra to li ko
čis te da se sus te žem za vu ći ru ku u njih
a ka mo li no gu. Sva ka ko, prve su no ći
no ći le pod mo jim jas tu kom.

Do tle sam, kao i ve ći na ta daš nje
dje ce, ci pe le na slje đi va la od sta ri je
ses tre, sku pa sa de for ma ci ja ma, mi ri si -
ma, po ki da nim per tla ma i ka iši ći ma, te
sa oda vno za bo rav lje nom bo jom. Ni šta
stra šno, izu zme li se či nje ni ca da je to
prou zro či lo da je dno, po svo joj pri ro di
ta ko ba nal no is kus tvo, bu de do živ lje no
sa eufo ri jom ko ja mu ne pri li či.

Na ra vno, ovo ni su bi le ci pe le za
igru. Ima li se u vi du da je škol ski ra -
spust tek otpo čeo, pos ta ju ja sne mo je
stre pnje: gro zne bi se stva ri mo gle de -
si ti, kao re ci mo ta da mi do je se ni no ge
to li ko po ras tu da ne mo gu sta ti u ci pe -
le. Ili da mi ih po je de miš! Do bro, mo -
žda ih baš i ne mo že po jes ti, ali ih mo -
že re ci kli ra ti. Vi dje la sam to. Otac je
izvu kao svoj voj ni čki ko fer ispod kre ve -
ta kad su mu za tre ba li ne ki va žni pa pi -
ri, i gle, ko fer je bio pun pa pir nih fi de -
li na. Ma ti se po ma mi la i sta la op tu ži va -
ti oca ka ko je on kriv jer mu je već sto
pu ta re kla da je ku ća pu na mi še va a
nje ga baš bri ga, na što se on na kli be rio
onim svo jim osmi je hom − udri bri gu na
ve se lje − i re kao:

− Kad sli je de ći put bu deš pra vi la
re zan ce, os ta vi mi še vi ma da ti ih izre žu.

Da kle, mo gla sam sa mo mo li ti Bo -
ga da izna đe ne ki put na ko ji bi ro di te -
lji i me ne po ve li. Ali u na šoj se ku ći ni -
je mo li lo Bo gu, ni ti sam ja zna la ka ko
se to či ni, pa sam se za to mo li la no vim
ci pe la ma da se one sje te ne ko ga pu telj -
ka na ko ji bi mo gle ići one, a ja u nji -
ma. Dje či je mo li tve bi mo ra le bi ti usli -
še ne, po go to vo ako se mo liš ci pe la ma,
mi sli la sam. Za to sam svo jim ci pi ca ma
obe ća va la da ću ih čis ti ti i pa zi ti kao oči
u gla vi.

2. Ple men ska kon stru kci ja
Tri su fa kto ra bi tna pri usva ja nju no vih
zna nja: mo ti va ci ja ili ono što čo vjek
ho će, spo so bnost ili ono što čo vjek mo -
že, i pret ho dno zna nje ili ono što čo -
vjek zna. U vri je me mo jih prvih no vih
ci pe la ap so lu tno se ni sam ku ži la u sve
one za mrše ne ši fre ko je ko me šta i za -
što mu je to što jes te. Mo je zna nje o
pre di men zi oni ra noj ple men skoj kon -
stru kci ji bi lo je go to vo za ne mar lji vo,
izu zme li se iz to ga mo nu men tal na fi gu -
ra dje da, ko ga sam do živ lja va la ot pri li -
ke kao ma fi ja ši ku ma. On je sve znao,
sve htio i sve mo gao.

Je di no ga moj otac zbog ne če ga
ni je vo lio. Za klju či la sam to iz je dne re -
če ni ce ko ju mu je re kao on da kad ga je
djed upi tao što ne ša lje dje cu na vje ro -
na uku.

− Uči ti svo ju dje cu go vna jes ti.
To je bi la ta ru žna re če ni ca od ko -

je je djed po crve nio kao pe če ni rak. Po -
sli je to ga uvi jek su raz go va ra li kao što
raz go va ra ju moj otac i uči telj: ozbi ljno
kli ma ju gla va ma na sva ku ri ječ ko ju
onaj dru gi ka že.

Tih da na maj ka je po če la učes ta -
lo spo mi nja ti svo je tet ke. Me ni to, sva -
ka ko, ni šta ne bi zna či lo da se u to me
ni je spo me nuo po ziv u gos te. Eh, to je
već ima lo moć da po kre ne moj mo zak
na hi pe ra kti vnost. Va lja lo se ubrza no
pri hva ti ti od go ne ta nja či ji je ko. Ta ko
sam na če la vrlo obi mnu le kci ju pod na -
zi vom: moj, tvoj, vaš, naš, nji hov.

Da kle, ja imam maj ku, mo ja maj -
ka ima oca, njen otac je moj djed. Ovo
je lah ko. Da lje, moj djed ima je dnog
bra ta i se dam ses ta ra. Svih se dam nje -
go vih de be lih gu za tih ses ta ra su tet ke
mo joj maj ci. Ka ko ne bih za pa la u ter -
mi no lo šku kri zu, odus ta jem od objaš -
nja va nja šta tih se dam že na je su me ni,
a ni su ni šta (sad mi se ma ti pre vrće u
gro bu).

Ko je uspio za pam ti ti ime na dva -
na est Ja kov lje vih si no va, sa lah ko ćom
će sa vla da ti i se dam po eti čnih ime na
ljup kih tet ki ca: Še ćer ka, Bi ser ka, Sub -
ha, Zu mra, Saj ma, Beh ka i Seh ka. Sve
su one ro đe ne u ra spo nu od dva na est
go di na na pri je la zu iz de ve tna es tog u
dva de se to sto lje će. Ima ju li se u vi du
on daš nji es tet ski i sta tu sni pa ra me tri,
ra di se o se dam na da le ko ču ve nih lje -
po ti ca. Imu ćne, obra zo va ne i sta si te,
mo gle su ima ti svi jet pod no ga ma, pa
ipak...

Zna ju ći što znam, ni je mi te ško
za mi sli ti i to vri je me i njih. Ju ri li su ko -
nji vra ni, ri đi i bi je li iz er ge le nji ho vog
dje da Da ut-be ga, vu ku ći lu ksu zne ko či -
je po dru mo vi ma Car stva i u nji ma za -
no sne dje ve. Ku po va lo se po Be ču i Za -
gre bu, te fe ri či lo po Sa ra je vu i Du bro -
vni ku. Pu ni li se do la fi ru hom i se ha re
stru ka ma bi se ra, zla ta i dra gu lja. No,
haj de ti znaj u ko jem Fer di nan du ču či
tvo je zlo i ko ga tre ba da ubi ju da bi sjaj
tvo je zvi jez de po čeo ta mni ti. A kad je -
dnom po čne, tu va ži za kon en tro pi je.

Ne ko ne gdje ispa li hi tac i po go di
usred tvo ga dje vo jaš tva. Ili ti ra tni dru -

mo vi odve du mla do ga mu ža u ne po vrat.
Ras ko pa ju se se ha re i do la fi. Ža li bo že
car ske spre me kad je mo raš ski da ti
pred fu ka rom. A ova kve cu re ne če ka ju
da se ko ot kle vra ti. Po go to vo kad ih je
se dam pa se pres ti žu, a ni je red. Ta ko
se po uda va še tet ke mo je maj ke uz Prvi
rat, po što-po to.

3. Red sve tih ses ta ra
Ci je li bo go ve tni dan je pa da la ki ša. I
vaz dan su se sva đa li mo ji ro di te lji, na
ne ki nov, ču dan i me ni do tad ne po znat
na čin. Pri je po dne ni sam ra zu mje la ni -
šta, a do mra ka sam us pje la skon ta ti da
pos to je to li ki za ni mlji vi poj mo vi o ko ji -
ma ži vot ovi si i da je sam ži vot kao uči -
telj ner vo zan, do zla bo ga kon fu zan i his -
te ri čan. A što je naj go re, ka sni je će se
ispos ta vi ti da upra vo one le kci je ko je je
baš taj uči telj ta ko zlo či na čki ču pao iz
kon tek sta i obja snio ih zbrda-zdo la naj -
češ će ispi tu je i sa za ču đu ju ćom aro gan -
ci jom ve li: Poj ma ti ne maš! Sje di. Je -
dan.

No, vra ti mo se pri je po dne vnim,
na iz gled umi lja tim i ne vi nim raz go vo ri -
ma izme đu dvo je odra slih lju di. Sva ka -
ko, on da ni sam zna la ka ko zvu čni go vor
i go vor ti je la ni po što ne mo ra ju bi ti us -
kla đe ni. Vje ru jem u ono što vi dim, ka -
že se, a mo je ta daš nje oči vi dje le su ot -
pri li ke sli je de će: ne ko je upra vo gur nuo
u us ta koc ki cu čo ko la de i ti oče ku ješ da
na li cu pre po znaš is tu tu slat kost, kad
ono − onaj se stre sa, ko lu ta oči ma, pla -
zi je zik i pu še kao da je upra vo pro žva -
kao fe fe ron.

Nes klad izme đu ono ga što ču jem i
ono ga što vi dim upu ću je me na to da je
u to ku ne ka igra i da su ma ne vri ta ko hi -
tri da ne uoča vam kad je do šlo do pro -
mje ne igre. Čas je to igra mi ce (ta ko
smo ta da zva li ne što što je ka sni je mo -
di fi ci ra no u iks-oks), čas ćo ra ba ke, pa
tru hle ko bi le, žan da ra i lo po va, do šo si
mi na zi cer − đu bre, i dru ge još ne po -
zna te igre.

− Ho ću, ka ko ne ću − ka že otac. −
Evo, trka me sto ji.

− Šta bi ti fa li lo? I ja idem tvo me
de ve tom ko lje nu, i to u ko je ka kve Prdo -
lje že − ma ti će, smi je še ći se bla že no.

− I vu ko vi idu mo me de ve tom ko -
lje nu u Prdo lje že, zbog ova ca, na ra vno.

− Jah, znam. No se im pu ne kor pe
še će ra, ka fe, ri že, de ter džen ta, so li i
os ta log što ne ras te u Prdo lje žu. Ta ko
pet-šest pu ta u go di ni, ne bi li je dnom
u tri go di ne do bi li kržlja vo i še pa vo ja -
nje, ko je bi i ta ko kre pa lo.

− Imaš pra vo − ka že otac, a oči is -
ko la čio kao da ve li: sta ni, ode mi kost u
grlo. A ne ve li to već:

− U mo jih je te ta ka sve kržlja vo i
še pa vo. Ni su se ima le pri li ke ra zvi ti svi -
ja ju ći po ha no vi ma bje los vjet skim.

Ov dje ma ti na vla či per je pa uno -
vo. A kad imaš ta kvu giz du ne tre ba ti
pu no ri je či, sa mo:

− Šta ćeš. Ima lo se − mo glo se. −
Ma šta ka žeš. Ima lo se − da va lo se. −
Haj-vaj! − smje hu lji se ma ti. Osa mna -
est mi nu ta ka sni je sli je di dru ga run da.
Ser vi ra ma ti: − Ona te be po štu je vi še
ne go svog si na je din ca. − Ja mi sre će!
Je dva ro di la je dnog idi ota iz se dam po -
ku ša ja. − Za to u Prdo lje žu ima idi ota za
izvoz − ba lan si ra ma ti. − Ma kar ih ne vo -
da ju po tu đim ku ća ma i ne vi ču: igraj
me do, do bit će mo pa ra − ce re ka se
otac ne kom “upi šat ću se od smi je ha”
kom bi na ci jom, me ni po zna tom iz vož -
nje na rin gi špi lu. Sa ma lo bi be ra u gla -
su i “fuj mrci no” po ru kom u po gle du,
ma ti sli je že ra me ni ma. Re zi gni ra no
kon sta tu je:

− Te bi ni šta ni je sve to.
− Ma jest, ka ko ni je. Sve te su mi

tvo je tet ke. Se dam de be lih sve ti ca.
Šta li to zna či sve ti ca, mi slim. Ro -

ji mi se u gla vi mnoš tvo za ni mlji vih za -
mi sli, a sva ka ima ve ze sa de be lom gu -
zi če ti nom. Utom sti že po jaš nje nje.

− Ja šta su već sve ti ce. Sve su uda -
te i mu že vi ih pa ze ko ma lo vo de na
dla nu.

− Ka ko i ne će − i da lje se ce re ka
otac. − Se dam že na, a dva de set i pet
mu že va! Đul beg sja ši, Alaj beg uzja ši!

* * *
Po ra zio me ovaj ma te ma ti čki pro -

blem. Ni je se dao izra ču na ti ni po mo ću
prsti ju ni ti ije dne po zna te ma te ma ti čke
ope ra ci je. Ko u šta? Šta s čim? Ko ko me?
Ako za da tak ne pos ta viš is pra vno, ni šta
od re zul ta ta. To ga sam da na odus ta la.

Mno go ka sni je, kad je već bio izu -
mro red sve tih ses ta ra po znat pod na zi -
vom se dam de be lih te ta ka, a po sli je sa -
hra ne onog spo me nu tog idi ota je dan od
mo jih da idža, na ba civ ši svoj stve no im
pa uno vo per je, po no sno izja vi u pos thu -
mnom ćas ka nju:

− Sve su na še tet ke bi le vrsne je -
bi ce!

Izja va vri je dna do ktor ske di ser ta -
ci je, u ko joj su su bli mi ra ne sve dis ci pli -
ne ljud skog umo va nja ko je se u ne kim
vi šim sfe ra ma oti maju egzak tnim na -
uka ma, pa ma kar se ra di lo i o vi šoj ma -
te ma ti ci. A sa mu ma te ma ti ku su mi ra -
zja sni le ne ke od stri na i te ta ka iz dru ge
ge ne ra ci je, ina če go to vo u kom ple tu
ne vri je dni spo me na me dio kri te ti, sa
vje či tim bi zar nim ki ko ta njem ispod ša -
pe, ko jom po ku ša va ju sa kri ti tru hlež
ka ko u us ti ma ta ko i u moz gu.

Sve de no na pros te bro je ve zvu či
po sno i ma lo krvno. Ra ču na se pri mi ti -
vnom te hni kom po zna tom kao tri pi šem
dva pam tim, ili pi ja čna ma te ma ti ka.

He lem, dvi je su se tet ke uda va le
po dva pu ta, dvi je po tri pu ta, dvi je po
če ti ri pu ta i Beh ka se dam pu ta. Fa kat,
se dam že na − dva de set i pet mu že va.
Afe rim!

* * *
Vra ti mo se to ku i atmo sfe ri raz go -

vo ra izme đu mo jih ro di te lja, bar fra -
gmen tar no, jer ve ći nje gov dio u naj -
kra ćem iz gle da kao be smi sle no du go
va lja nje i gnje če nje li mu na po sto lu
pri je ne go što mu po čneš ci je di ti i vje -
ru i du šu.

Sta li smo, da kle, kod me ta fo re
“Đul beg sja ši, Alaj beg uzja ši”, ko ja se u
općoj upo tre bi pre vo di “sa zla na go re”,
ali u ovom slu ča ju pre na gla šen je akce -
nat na gla go lu ja ha ti. Po što mo ja ma ti
ni je glu pa, uoča va ža oku.

Red je na oca, ko ji shva ta da ne -
ma ele gan tnog na či na da se ute kne iz
klop ke pos tav lje nog mu pi ta nja, jer je
is to sa mo po for mi pi ta nje i, što da ne,
is ko ri šta va džo ke ra sa kri ve nog u pri vi le -
gi ji pa tri jar hal nog auto ri te ta.

− Ja sam svo je re ko. Na pu šta ok -
ru gli sto uz pre gla sno zi je va nje i tri vi ja -
lan iz go vor: − Ova ki ša baš uspav lju je.
Odoh ma lo pri leć.

Gle dam u maj či no li ce. Pre po znat
ću ga u ne kim ka sni jim is kus tvi ma kao
svo je. Zbog spe ci fi čnos ti is kus tva ne će
mi bi ti do ogle da la, ali ću sa svim po uz -
da no zna ti ka ko iz gle dam. Ova ko iz gle -
da sva ka že na os tav lje na na cje di lu tren
pri je or ga zma. Kao pre pa ri ra na so va.
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Alek Po pov
KO VAČI

Ra dnja se de ša va u Osna bri ku, ne baš
ve li kom gra du u Do njoj Sa kso ni ji, bli zu
ho lan dske gra ni ce. Dolf i Haj de se de u
trpe za ri ji svog pros tra nog do ma u Lur -
man Štra se je dnog ne de ljnog po po dne -
va, u neo dre đe noj, ta čni je blis koj, bu -
du ćnos ti. U bra ku su 27 go di na, ali ne -
ma ju de ce ili bar ta ko iz gle da. Dolf tek
što je pro či tao u no vi na ma da je pre ma
naj no vi jem so ci olo škom is tra ži va nju
Osna brik naj sre ćni ji grad u Ne ma čkoj.
Za tim je još je dnom pro či tao čla nak,
ali ovaj put na glas.

− Šta bi to tre ba lo da zna či? − po -
di že gla vu Haj de.

Pra va i pe pe ljas ta ko sa oši ša na je
u je dnu crtu. Ima pra vi lan ta nak nos i
si vo-ze len kas te oči. Te lo joj je još ute -
gnu to.

− Da je lju di ma, ko ji ži ve ov de le -
po, pre tpos tav ljam − objaš nja va Dolf i
do da je no tu zlu ra dos ti − bo lje ne go na
ne kom dru gom mes tu u Ne ma čkoj.

− Pi tam se... − nas tav lja Haj de −
ko ji je naj ne sre ćni ji grad u Ne ma čkoj?

− Ne pi še. Mo žda da ne bi pa la
vre dnost ne kre tni na...

− In te re san tno, da li će ce ne ne -
kre tni na ov de sko či ti?

− Ni šta ču dno. Da, ni šta ču dno −
za do vo ljno trlja dla no ve Dolf.

On je vi sok, pre bi se re klo suv ne -
go mršav, sa ja sno na gla še nom čet vrtas -
tom vi li com i tan kim pra vo uga onim
nao ča ri ma. Dolf ra di u op štin skom ze le -
ni lu. To kom go di na iz di gao se od obi -
čnog vrtla ra do ru ko vo di oca. U ovom
ča su još ne ma mo pred sta vu či me se ba -
vi Haj de. Mo žda je sa mo do ma ći ca?

− A zbog če ga opet da bu du ne što
sre ćni? − ni je joj ja sno. 

− Naš grad je sa svim obi čan. Ni ti
oso be no bo gat, ni ti pre te ra no lep. Le to
je hla dno. Čes to pa da ki ša. Ra zu me la
bih, na pri mer, sta no vni ci Min he na, ili
Ba den-Ba de na, re kla bih, ili...

Dolf us ta je, pro la zi iza nje, kre ne
da je po ma zi po ko si, ali u za dnjem tre -
nut ku po vla či ru ku. Odla zi do zas ta klje -
nih vra ta ka te ra si i otva ra ih. Gle da na -
po lje. Su se dne ku će i blo ko vi uto nu li su
u ze le ni lo. Tra va je poko še na. Bal ko ni
za trpa ni cve ćem. U vaz duh štrca ju mla -
ze vi ne ko li ko prska li ca za tra vu. Pe va ju
pti ce. Dolf, me đu tim, ne ču je ni šta sem
ste nja nja iz su se dne ku će. Ne ma ni ka -
kve su mnje. To je An dre le, su pru ga dr
Ce le ra. Ste nja nje se sme nju je uzvi ci -
ma, ko ji na di la ze re gis tar za do volj stva,
čak do pra ga bo la. Sli čni zvu ko vi su ret -
kost u ovom na se lju. U stva ri, pre ra ču -
na va se Dolf, prvi put ču je ta ko ne što...
Smu še nost mu pot hra nju je či nje ni ca da
je ju tros sreo dr Ce le ra ka ko ide na pe -

ca nje sa svim po trep šti na ma za bar dva
da na. Na glim po kre tom za tva ra vra ta i
os vrće se, ali sa mo je dan brzi po gled
do vo ljan je da shva ti da je i Haj de sve
ču la. Sve tlost u oči ma joj se pro me ni la.
Iz us ta joj je izro ni lo ne umo lji vo pi ta -
nje:

− Od kad to ni smo ra di li?
− Oda vno − ne haj no od go va ra,

iako je opre zan kao go nje na ži vo ti nja −
tri-če ti ri ne de lje, ta ko ne ka ko...

− Tri go di ne! − raz go ve tno iz go va -
ra ona.

− Ma, daj!
− Za što bih te la ga la? Nje no li ce ga

ube đu je da vi še ne ma smi sla da spo ri.
− Tri go di ne! − po di že tea tral no

ru ke.
− Si gur na si? Ja ne mam ta kav ose -

ćaj... Mo žda do živ lja va mo vre me na ra -
zli čit na čin. Za te be su mo žda tri me se -
ca tri go di ne. I obrnu to. Mo žda je is ti na
ne gde izme đu.

− Ne, pos to je obje kti vni kri te ri ju -
mi. Sva ke go di ne ku pim po je dan vi bra -
tor. Već ih imam tri. I sva ki sle de ći je
ve ći od pret ho dnog. Ne kri vim te. U pi -
ta nju je že lja. Ne lju tim se što me ne
že liš. Nas tu pa tu ga lji vo ću ta nje.

− Ne mam dru gu. Ho ćeš da se ra -
zve de mo?

− Za što? Ko li ko znam, si tu aci ja je
svu da is ta...

− Je si li pro ba la?
− Ne za bo ra vi da mi, že ne, vo li mo

da se po ve ra va mo. In ge mi je, na pri -
mer, ka za la da ni je spa va la sa Kar lom
dve go di ne. I dru ge ima ju sli čno is kus -
tvo... Da, baš ta ko, In ge Zauer! I ja sam
se izne na di la. Njih dvo je uvek su iz gle -
da li po sve će ni je dno dru gom. Ta ko za -
lju blje ni. Po se bno za dnji put, se ćaš se?
Bi lo nam je ču dno ka ko im to uspe va! 

− Ko li ko vi bra to ra ona ima?
− Vi še ih ne ko ris ti.
− Na šla lju ba vni ka? Ja dni Karl...
− Za što bi to či ni la se bi i po ro di -

ci?! Uklju či la se u pro gram “Po mo ćnik u
bra ku”, na zvan “Ko va či”. Va ljda bi to
tre ba lo da znaš! To je op štin ski pro je -
kat. − Ja sam od go vo ran za ze le ni lo.

− Ko or di na tor je go spo đa Mi ler, Jo ha no -
va su pru ga, onog kog smo iza bra li la ni
iz Ze le nih... Ne pra viš se va ljda lud?
Pro gram pos to ji već ce lu go di nu. Bi lo bi
mno go po kva re no s tvo je stra ne da si
znao i ni si mi ka zao...

− Mo gu da se za ku nem da prvi put
ču jem!

− Reč je o je dnoj gru pi lju di mu -
škog po la, ko ji do la ze u grad po po nu di
Op štin ske agen ci je za zdrav stvo. Ima ju
sta tus stra nih ra dni ka, a po sao im je da
op slu žu ju gra đan ke ko ji ma je po tre bno
se ksu al no sta ra telj stvo. Ne, to ni su mu -
ške pros ti tut ke! Ko li ko si bu kva lan! To
je so ci jal ni pro je kat. Uslu ga je bes pla -
tna, ako is klju či mo sim bo li či PDV od je -
dnog evra. Os ta li tro ško vi su na ra čun
bu dže ta.

− To je sve je dna glu pa va ša la, je
l’ da?

− Na pro tiv! Ne znam da li se pri -
me nju je i ne gde dru gde, ali kad se čo -
vek za pi ta, mo žda ima ne čeg za je dni -
čkog sa sta njem sre će u na šem gra du...

− Per ver zi ja! U kom bi na ci ji sa tra -
će njem bu dže ta! Ni je slu čaj no da ga
skri va ju...

− Ni je taj na. Sa mo ne la ju na oko -
lo. Sve u sve mu, ra di se o in ti mnoj stva -
ri.

− Mno go in ti mna, ne ma šta! Ja ve
se, do đu, sre de te. Kao kad bi po zva la
vo do in sta la te ra. To su Po lja ci, a?

− Po lja ci? Ka ko ti pa de na pa met!
Ve ći na je sa Bal ka na.

− Čis ti pri mi tiv ci, zna či! Znam da
vi to vo li te...

− Pri zna jem da je ma lo šo ki ra ju -
će! Ali sa mo na prvi po gled. Ako tre zve -
no ra zmi sliš, vi de ćeš da ima lo gi ke. Ako
pre vla daš emo ci onal ne ste re oti pe, ko ji
u pra ksi ne zna če ni šta, osim za iza zi va -
nje tra uma...

− Ni kad! Mo žda ni sam ne ki je bač,
ali ako bih pri hva tio ta kvu si tu aci ju, po -
plju vao bih svo je dos to jan stvo. Ni kad!
Bo lje bi bi lo da na đeš lju ba vni ka ako te
to li ko svrbi do le. A ja da ne znam. Ina -
če se ra zvo di mo!

− E, ti ja dni li ce me ru! − pre ki nu
ga Haj de, pri če mu se Dol fu za le di krv
u ži la ma.

Pro šlo je ne ko li ko da na. Dolf je
oče vi dno pri hva tio re al nost. Iz gle da sa -
svim spo koj no i usred sre đe no, uprkos
la kom ti ku na gor njem le vom uglu usa -
na, ali ga je bra čni kon sul tant uve rio da
je to ne što sa svim pri ro dno. Bi ti ci vi li -
zo van ne zna či da bu deš je dna ma ši na,
ni ko i ne oče ku je od nje ga da bu de ma -
ši na. Jer se ma ši ne kva re, što mo že bi -
ti na ro či to opa sno. Dok lju di naj vi še
stra da ju, što mo že bi ti sa mo pro čiš ću -
ju će. Stra da ti je ta ko đe sa svim nor mal -
na, ljud ska rea kci ja. I eto, na la ze se u
dne vnoj so bi: Dolf se kla ti u sto li ci za
lju lja nje sa ča šom u ru ka ma. Pre ko pu -
ta nje ga, ma kar i ne ta ko u do brom ra -
spo lo že nju, se di mlad mu ška rac, po ma -
lo smu šen, obu čen u ele gan tno crno
ode lo i be lu ko šu lju bez kra va te, ta ko -
đe sa ča šom u ru ci. U ča ša ma je šnaps
− to plo, na ro dno pi će ko je pre va zi la zi
ba ri je re me đu lju di ma. Mu ška rac je
naj ma nje dve gla ve ni ži od Dol fa, ali je
ina če zdrav i ži lav. Zo ve se Ko vač. Go -
vo ri pra vil nim, ma da ne do ra đe nim ne -
ma čkim je zi kom, sa ja kim akcen tom.
Me đu nji ma za po či nje sle de ći raz go vor:

− Her Ko vač, pi tam se ka ko se
“ko vač” ka že na va šem ma ter njem je -
zi ku?

− Ko vač.
− Vi se, zna či, zo ve te “ko vač”?!
− Jes te, baš ta ko − “ko vač”.
− Ču dna po du dar nost! Zna te ka ko

ov de zo vu pri pa dni ke va še pro fe si onal -
ne za je dni ce, zar ne? “Ko va či”! Ma lo
gru bo, ali ta čno. Oda kle ste, her Ko vač?

− Iz Bu gar ske. Ima je dan grad, Sli -
ven, oda tle sam. 

− In te re san tno ka ko se kroz go di -
ne me nja su šti na za na ta, a ime na os ta -
ju is ta. Mo žda vam je svo je vre me no de -
da za is ta bio ko vač? 

− Ne ki pra de da, mo žda. De da je
bio šu mar. 

− Haj de! Ko le ga, zna či... I ja sam
u ze le ni lu. A či me se ba vi vaš otac? Izvi -
ni te na ra do zna los ti, ali bih že leo da se
bo lje upo zna mo. Ima ju ći u vi du ono što
će se do go di ti, zar ne, mi slim da je nor -
mal no... 

− Ne ma pro ble ma. Otac je pra vio
ću mur. 

− Sta ri za nat... Smem li da vas pi -
tam za što nis te pro du ži li tu dos toj nu
po ro di čnu tra di ci ju? 

− Sa svim je ja sno. Ne ma ma te ri ja -
la za ću mur. Šu me su nes ta le. 

− Vaš de da ni je bio do vo ljno bu -
dan! 

− Jes te, ni je bra nio ni kom dru -
gom, sem ta ti noj fa mi li ji da se če šu mu!
Ali sve ra ni je ili ka sni je svrši. I evo me -
ne sa da ov de. 

Ula zi Haj de u crnom pro zir nom
ogrta ču. 

− Ja sam spre mna. 
Ko vač us ta je. 
− I ja sam spre man. 
Dolf ner vo zno okre će ča šu u ru ka -

ma. 
− Je l’ to li ko hi tno? Imam pra vo da

shva tim ovo-ono, u kraj njem slu ča ju. 
− Na ra vno! − te ši ga Haj de. 
− Ni kud nam se ne žu ri. 

8 Mala Kutija



Pa ul Po lan sky
PE PE LJU GI NA PA PUČA

Za je dnog od mo jih ru tin skih po sje ta
Ple me ti ni, sa opći li su mi,
uz ka vu, da je još je dna ku ća
spa lje na pre ko no ći.

Za hti je vao sam da vi dim ru še vi ne.
Vje ro vao sam da je s pa le žom
go to vo, da lju di
sa da ži ve u mi ru.

Ta ku ći ca je sta ja la osa mlje na na ru bu pred gra đa.
S dru ge stra ne pros tra nih po lja
vi dje la se sku pi na al ban skih ku ća.
Ro mi su sa stra hom gle da li u tom smje ru.

Bi la je to ma la ku ća sa sve ga tri so bi ce.
Odje ća i po kuć stvo su bi li ra zba ca ni uoko lo.
Krov se sru šio na pod ku će.
Va tra je još gor je la iz drve nih gre da.

Dok sam se po vla čio zbog ne sno snog
vo nja go ru ćeg sme ća,
na sta zi sam pro na šao
je dnu zla tnu ci pe li cu s vi so kom po tpe ti com. 

Na pra vio sam fo to gra fi ju te ci pe le,
ali je ni sam uzeo.
Znao sam da se ta Pe pe lju ga
ni ka da ne će vra ti ti.

PO KLO NI IZ EN GLES KE

Naš lo gor je bio u ža los ti
ka da je ka mi on bri tan ske voj ske sti gao.
Ibra hi mov otac je umro te no ći.

Upra vo su pri ši va li ko ma di će sa pu na za bri ja nje
u nje gov mu sli man ski po krov kad su voj ni ci
po če li ba ca ti po klo ne s ka mi ona.

Voj ni ci su po kre nu li igru da vi de ko ji Ci ga nin
mo že sko či ti naj vi še, ra du ju ći se pri zo ru
do po ja sa go lih mla di ća što su se oti ma li oko

pli ša nih med vje di ća, re ke ta za ba dmin ton, lop ti za kri ket,
lop ti za te nis, lop ti za golf, plas ti čnih fri zbi ja,
i će la vih Bar bi ka.

U tre nut ku ka da su vo đe lo go ra iza šle
iz ša to ra u ža los ti, ra spo dje la je već bi la za vrši la,
Nit ko od ma le dje ce ni je do bio po klon.

Bri tan ski bri ga dir sta jao je po red ka mi ona
dok ga je in ter vju irao i fo to gra fi rao
NA TO-ov ča snik za du žen za odno se sa ja vnoš ću.

Bri ga dir je po no si to na gla sio ka ko su nje go vi voj ni ci
na go vo ri li svo je obi te lji u Bri ta ni ji da do ni ra ju
po lo vne igra čke ovoj si ro ma šnoj mu sli man skoj dje ci.

Izja vio je da je to bio ve li ki čin kršćan skog mi lo srđa.

JOŠ UVI JEK ŽI VI

Ci ga ni u na šem lo go ru
vo lje li su se fo to gra fi ra ti.

Maj ke sa svo jom dje com,
mu škar ci sa svo jom bra ćom,

dje ca s dru gom dje com,
svi su že lje li pri mje rak fo to gra fi je

da se i sa mi uvje re
da su

još uvi jek ži vi.

Ljiljana Dirjan
POVRATAK KUĆI

U JAT-ovom avi onu na li ni ji Beo grad-Sko plje-Ohrid je dva da ima mjes ta za nas ne ko -
li ko ko ji ula zi mo u Sko plju, tra že ći sje di šta. Os ta li pu tni ci, ko ji sje de umor ni i is -
crplje ni, je dva di šu. Po li je će mo. Ne gdje pred Ohri dom, kad su se kroz okna pro zor -
či ća po ja vi li je zer sko pla ve tni lo i crve ni kro vo vi ku ća iz oko li ne Trpe ice, po što je pi -
lot na ja vio sli je ta nje, je dan od pu tni ka gla sno je re kao: Va di te ma ra mi ce, opet smo
po sli je dva de set go di na kod ku će. I pe de se tak Ma ke do na ca iz Aus tra li je po če lo je da
se ko me ša po sje di šti ma, da sku plja tor be, da do vo di u red svo ja ti je la i da bu di uspa -
va nu dje cu. Ve li ki ka uboj ski še ši ri stvo ri li su pra vi ha os. U kri lo mi je pa lo je dno pe -
ro go lu ba. Nji me sad raz dva jam pro či ta ni od ne pro či ta nog di je la knji ge Te odo ra Zel -
di na In ti mna is to ri ja čo vje čan stva.

SLATKO OD RUŽA

Tra ži li smo da ku pi mo ma le te gli ce sa slat kom od ru ža, to li ko ma le da mo gu da se no -
se u dže pu, za nju − že nu ko ja za li va nje go vo cvi je će u na pu šte noj ku ći. Pro la zi li smo
kroz ta mu, iako je bi la su bo ta uve če, kre ta li smo se izme đu ba če nog sme ća, auto mo -
bi la i mno go ra do zna lih oči ju ko je su zu ri le u nas.
Sve smo je zi ke do zva li ne bi li se spo ra zu mje li. Bi la sam že dna. I gu tljaj vo de ili vi -
na... Ali u gla vnoj uli ci u An ka ri mo gli smo vi dje ti sa mo ba ro ve: Tro pi ka nu, Zan zi bar,
Oazu. Ni gde ni smo mo gli da sje dne mo jer nas je čo por gla dnih mu ških oči ju sli je dio
po put ne ka kvih svje tlo snih la se ra. Pod man ti lom srce mi je bi lo sa svim sa mo.

LJUTIĆ

Na šum skoj sta zi ugle da la sam taj ma li, žu ti lju tić. Sve una oko lo bi la je Pi rin Pla ni -
na. Ka ko mo že, po mi slih, je dan ta ko žut, svi len i sun ca pun cvje tić da se zo ve lju tić.
Dru gi ga zo vu go ro cvi jet. Ras te na ovoj vi si ni, di še naj čis ti ji vaz duh i iz di še ga, okru -
žen je naj čis ti jim ko mši ja ma i pod ja snim pla vim ne bom ras pros trt − i opet ga na rod
zo ve lju tić.
Za vi jek vje ko va.

KONCERT ZA MIRIS I ORKESTAR

Mo ja maj ka
kad nas zo ve na ru čak u ne dje lju
pri pre ma
kon cert za mi ris i or kes tar
sve se po kre će
u nje noj ku hi nji 3 sa 4 me tra
pje va ju šer pe, pa da ju po klop ci
plit ki i du bo ki ta nji ri lu pa ju
so i še ćer pa da ju kao ki ša
bi je li čar šav s bi je lim ve zom je ne dir nu ti sni jeg
ka ši ke, vi lju ške i no že vi se šti ma ju
das ka za sjec ka nje uz di še, crni luk su zi
avan s ka ran fi li ćem i mor ski oraščić
žu de za Azi jom
pje va i če sma
rin gle su tim pa ni
rer na je to pli sto mak ku hi nje
ro dno mjes to hlje ba
ras te i pre li va se
su pa je pu na šar ga re pa i ce le ra
i sa ksi je na pro zo ru ste pu ju
a u ma loj šo lji ci
po slje dnjoj iz biv šeg ser vi sa nje ne skro mne sva dbe
bli je šti ži vo žu man ce
i no vi ne na ko ji ma se su ši sjec ka ni per šun šu ška ju
i otac gle da čas u mo ju maj ku - čas u svo je sje ća nje
u vri je me kad se pe nja la ste pe ni ca ma pred njim i kad se smi ja la za di ha na
a mi ri šu i tek pe če ne crve ne pa pri ke
kraj je lje ta, 2005.
i one se svla če (izvo de strip tiz) lju šte se
a maj ka je
ne ka ko ve dra, ne ka ko spo koj na
iza nje je, na po li ci apa rat za pri ti sak
i kar ton ska ku ti ja za ci pe le pu na li je ko va
za pje va la bi, po si pa ju ći va ni li ce še će rom u pra hu
za pje va la bi
a i ja sa njom.
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Ако прихватимо данас већ кла-
сичну констатацију Данила Киша да је
усуд мађарске лирике њена ангажо-
ваност,(1) и ако ту констатацију, не
без разлога, проширимо на поље це-
локупне мађарске књижевне продук -
ције, онда можда не би било претера-
но рећи да су читаву мађарску лите-
ратуру XX века одредила четири ван-
књижевна фактора: један часопис,
два (трауматична) историјска догађа-
ја и један (наметнути) друштвени сис-
тем. 

Први фактор је, дакле, књиже-
вни часопис Њугат (Запад), који је
излазио готово пола века и којем се
посрећило да се око њега окупи неко-
лико генерација толико талентованих
стваралаца да се о тих неколико нара-
штаја “њугатоваца” још увек с правом
говори као о “златној епохи” мађар-
ске књижевности. Модернистичка
пое тика Њугата, коју је својим но-
вим песмама нових времена засно-
вао, поред осталих, и бард новије ма-
ђарске лирике, и код нас − захваљују-
ћи маестралним преводима и комен-
тарима Данила Киша − добро познати
Ендре Ади, заснивала се, у начелу, на
принципима једног префињеног мо-
дернистичког естетицизма, понекад и
претерано стилизованог и необарокно
украшеног попут зграда изграђених у
духу сецесије. Уследила је, након
Адија, права плејада данас већ свет-
ски признатих класика мађарске ли-
рике и прозе: Ђула Круди, Деже Кос-
толањи (чији је таленат врло брзо
уочио и један Томас Ман), Жигмонд
Мориц, Михаљ Бабич, Фриђеш Карин-
ти, па нешто млађи песници, једин-
ствени и тешко преводљиви Атила Јо-
жеф и Миклош Радноти, који је због
свог јеврејског порекла мученички
страдао у Другом светском рату и чи-
је песме Razglednicák, писане у рад -
ном логору недалеко од Жагубице,
представљају, поред поеме Јама Ива-
на Горана Ковачића, можда и естет-
ски најостваренији и најпотреснији
непосредни лирски запис о ужасима
страдања. И још многи други, нара-
вно. Тај, никада сасвим јасно форму-
лисани поетички програм Њугата,
наравно, остао би мртво слово на па-
пиру да није било те срећне симбиозе
са читавим тим нараштајем песника и
писаца који су стандарде мађарске
литературе поставили на знатно ви-
ши, слободно се може рећи, светски
ниво. Тек са њугатовцима је мађар-
ска књижевност у потпуности ухвати-
ла корак са савременим литерарним
токовима. Могло би, наравно, зазву-
чати помало чудно што једна таква
поетика строгог и истанчаног естети-

цизма није деловала као некакав ре-
тро тренд у време доминације свих
могућих авангардних изама на западу
Европе. Али, ако имамо у виду добро
познату чињеницу о прилично дебе-
лом “фазном закашњењу” (термин
преузет из физике) књижевних трен-
дова у средњој и источној Европи, као
и сталну потребу малих источно -
европских народа да све своје дру -
штвене 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 рад -
ници, чак и најжешћи противници ов-
де поменуте естетике лепог, морали
да се некако одреде према Њугату,
нису могли да га игноришу (такав је и
случај јединог правог мађарског ава-
градног песника Лајоша Кашака, ре-
цимо). 

Други фактор који је у многоме
одредио судбину мађарске литерауре
у двадесетом веку јесте тзв. трија-
нонска траума. Позната је, наиме,
чињеница да су, по завршетку Првог
светског рата, у преговорима у Трија-
нону, недалеко од Версаја, повучене
нове границе у Европи и да је у тој но-
вој расподели карата убедљиво најве-
ћи 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 пре-
ко ноћи нашло у туђој земљи, у стату-
су (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 про-
винцијалне учмалости, успели су да
створе значајна дела. Јаз између ма-
ђарског народа у Мађарској и Мађара
у суседним земљама само се још ви-
ше продубио после Другог светског
рата. Амбијент у коме су мађарски
писци стварали разликовао се од
државе до државе. Са доласком но-
вих, 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 зе-
маља имао своје специфичности, ка-
да 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 чети-
ри различите државе − само језик (па
чак и он у извесним елементима мо-
дификован). 

Трећи фактор јесте нова исто-
ријска траума, траума Другог свет-
ског рата и ужаса концентрационих
логора. Ово је, наравно, феномен
светске књижевности. Данас готово
да и нема озбиљних (и мање озби-
љних) разглабања о питању логора и
књижевности у којој се не парафрази-
ра чувено Адорново (реторичко?) пи-
тање: може ли се писати поезија по-
сле Аушвица. Но, у Мађарској, која је,
не трепнувши оком, 1944. године
изручила око пола милиона “својих”
Јевреја на немилост Хитлеру, то пита-
ње је и даље врло болно, јер добар
део мађарске десничарски настроје-
не јавности и младих јуришника, ни
данас не жели да се суочи са одго-
ворношћу сопствених предака за тај
геноцид. 

Четврти фактор је “блага” соци-
јалистичка диктатура Јаноша Кадара
која је трајала дуже од 30 година,
створивши један особени тип “мађар-
ског 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-соција-
лизма”) у источноевропском лагеру
(читај: земљама Варшавског угово-
ра). Тако је, рецимо, једини мађар-
ски добитник Нобелове награде за
књижевност, Имре Кертес, у једном
интервјуу рекао да његов роман Бе-
суд   бинство (код нас доступан у сјај-
ном преводу Александра Тишме) за-
право не говори о Аушвицу, већ је
алегорија живота у Кадаровом соција-
лизму.

У складу са вечито ангажованом
природом мађарске књижевности,
назире се полако и пети фактор, фак -
тор транзиције и постсоцијалистичке
(не баш ружичасте) реалности, али
рано је још говорити о његовом сна-
жнијем утицају на литературу (иако
постоје снажне назнаке, нпр. у по-
зним 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 Хајно-
ција (1942-1981). Овај писац изразито
аутодеструктивног начина живота −

био је тежак алкохоличар − наставља,
на известан начин, традицију морбид -
них прича једног Гезе Чата, али са
знатно више елемената реализма −
његови описи социјалистичке ствар-
ности често су на ивици поуздане со-
циографије − испреплетеног са гро-
тескним, сиреалистичким и ирони-
чно-саркастичним елементима. Непо-
колебљиви индивидуализам који на
сваком кораку избија из Хајноцијеве
прозе − како из релативно реалисти-
чних полуаутобиографских припове-
дака тако и из гротескних и саркасти-
чних басни или уметничких обрада
урбаних анегдота и вицева − своје-
времено је, сасвим разумљиво, на-
ишао на жесток отпор у социјалисти-
чким књижевним “центрима моћи”.
Хајноцијев роман Смрт је изјахала из
Персије (објављен и на српском јези-
ку под насловом Опустели персијски
град) по својим изузетним описима
алкохоличарских визија и својом је-
динственом, 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 абе-
цеде у антологији Љубав на мађарски
начин, коју је приредио и превео Са-
ва Бабић.

Комбинација социографске пре-
цизности и изванредне способности
дубинске емпатије и уживљавања у
судбине осиромашених и понижених
људи са маргине друштва, карактери-
ше и новелистику Шандора Тара
(1941−2004). Овај писац, који је читав
свој радни век провео као фабрички
радник у Дебрецену, у својим новела-
ма служи се специфичним језиком,
разним социолектима и говорима ра-
зличитих слојева становништва, па се
у преводу често губи управо тај важан
слој његових дела. Посебна − и, на-
жалост, трагична − “пикантерија” ње-
говог живота јесте и то да је, по отва-
рању досијеа некадашње мађарске
комунистичке тајне полиције, почет-
ком новог миленијума, откривено да
је и Тар био један од доушника. Ново-
печеним критичарима-моралистима,
десничарским пост фестум првобор-
цима, који на тој основи покушавају
да дискредитују целокупни Таров
опус, неће, међутим, бити лако да и
на естетичком пољу одрже своје ар-
гументе, јер, када се дневнополити-
чка ујдурма мало слегне, новеле, са-
да већ покојног Тара, и даље ће бити
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не само добре, већ чак и (дневнопо-
литички) опет актуелне.

Од млађе гарде прозаиста у овај
избор су уврштени списатељица
Кристина Тот (1967) и писац Јанош
Хај (1960). Кристина Тот је песники-
ња првог реда, и у збирку својих но-
вела необичног наслова Линијски кôд
(сада доступне и на српском у одли-
чном преводу Златка Омербашића у
издању Самиздата Б92), она је у до-
број мери унела атмосферу свог осе-
тљивог, доживљајно згуснутог и ин-
тензивног лирског света. Главни мо-
тив ових њених новела је одрастање
на сивој, соцреалистичкој перифери-
ји Будимпеште седамдесетих година
прошлог века с једне, и садашња,
транзициона, бедна дивљекапиталис-
тичка реалност, с друге стране. Нове-
ле, пак, Јаноша Хаја које су се нашле
у овом избору понешто одударају од
главнине опуса овог романсијера, ко-
ји се базира на ироничној обради ис-
торијских и митских (националних)
тема. Преузете су из Хајеве збирке
прича Са ове и оне стране брака. Ве-
лику тему љубави и брака Хај, међу-
тим, намерно банализује, преплављу-
јући своју прозу гомилом истрошених
фраза, углавном преузетих из мас-
медија. Тешке животне драме кроз
које пролазе Хајеви јунаци у оштром
су несагласју са понекад и до гротес-
ке 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 − ра-
дије ће се упознати са књижевношћу
најудаљеније тачке земаљске кугле
него са оним што им први комшија пи-
ше. Ако је разлог томе вечна људска
потреба за авантуром и егзотиком,
онда се то донекле још и може оправ-
дати, али плашим се да је разлог мно-
го приземнији − реч је, дакако, о ком-
бинацији националне митоманије, на-
ционалних 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 ра-
зум  љива рефлексна и нагонска реа-
кција читалишта. Но ипак, рецепција
литературе не би требало да буде по-
лигон за нагонске реакције овог типа.
А мађарска књижевна сцена Војводи-
не, 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 оп-
штемађарској сцени, афирмацији вој-
вођанске мађарске литературе допри-
нео један изразито модеран и прогре-

сиван часопис, Úј Сyмпосион (Нови
Simpoyion) из Новог Сада, чија се ре-
дакција често сусретала са најразли-
читијим видовима цензуре у СФРЈ. Па
ипак, релативна слобода изражавања
у Југославији у поређењу са тадаш-
њом Мађарском, допринела је томе
да је овај часопис једно време био је-
дино 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 мултимеди-
јални часопис био је Иштван Домон-
кош (Domonkos István, 1940). Његова
поема Хаварија (овде представљена у
сјајном препеву Јудите Шалго), са
својим наглашеним анти-лиризмом и
манифестном, провокативном дерето-
ризираношћу (иза којих се, наравно,
крије врхунско, управо до перфекције

доведено језичко мајсторство, заје-
дно са версификацијском маестрал-
ношћу првога реда) могла би се чита-
ти и као језиво пророчанство не само
судбине мађарског песника са (гео-
графског и културног) руба, већ и чи-
тавог јужнословенског културног
простора, или онога што ће од њега
остати − недоречене језичке крхотине
и граматичке развалине Домонкоше-
вог “луцидно бунцајућег” лирског су-
бјекта као да наговештавају занеме-
лост пред ужасом који долази. da

Tekstura, broj 3, mart 2012. 11

(1) Новија мађарска лирика. Приредили
Иван Ивањи и Данило Киш. Превели Иван Ива -
њи, Данило Киш и Иван В. Лалић. Нолит, Бео -
град, 1970. Предговор Данила Киша, стр. 5.

(2) Иако им, треба рећи, њихова књи жев -
на и друштвена популарност никада нису доно -
си ли истински политички утицај. Тако је бард
ма ђарског романтизма Петефи на изборима
1848. године на којима се кандидовао добио са -
да већ “чувених“ 1 одсто гласова...



Требало је да већ у четвртак одем,
али на крају нисам стигла. Тек сам у
недељу отпутовала за Кечкемет, ису -
ви ше доцкан. Нисам стигла да се оп -
ростим од њега. Када сам стигла, њих
четворо је стајало око леша. Беше
летња оморина, па ипак нису отвори -
ли прозоре собе, као да су се међу -
соб но стидели тог отужног мириса ко -
ји је само погоршавала млака пара
што је допирала из кухиње.

Збуњено сам га посматрала,
раз мишљајући о томе колико мртваци
личе један на другог, чак и овако, не -
посредно 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 зака -
с ни ла. Сећам се само усиљености,
нез  грапног тапкања у месту међу по -
тресеном, ћутљивом родбином. Ста -
ја ла сам у истом положају, руку спо -
јених 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 чекао -
ни це. То је била тета, ово је чика.
Дру гим речима, то је сада већ нико,
ненасељена кућа, празна лутка: скло -
ни ла се у азил душе.

Између нас је било шездесет го -
дина разлике. Када сам га последњи
пут видела живог, три недеље пред
закаснелу и уједно последњу посету,
једва је већ могао да говори. Заним -
љиво, 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 би -
ла она дискретна кореографија дола -
за ка 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 ће -
бе том с коцкастим везом. Изненадила
сам се колико му је тело мало, ко -
лико су му контуре оштре попут срче,
а говор му беше, баш томе насупрот,
мек и растресит, као да су речи из гу -
биле своје контуре: готово да је кому -
ни цирао само погледом, тим својим
огромним, влажним очима плавича -
стог сјаја.

− Колико дуго остајете?
Најзад сам схватила шта ме пи -

та. Нисам желела да му се нагнем
бли же, јер ми је сметао мирис лекова

и пудера, његови белим наслагама
об ложени углови усана, нисам желе -
ла изблиза да видим лобању што му
се промаља кроз кожу главе.

− Не могу остати − затресла сам
главом.

Затворио је очи као да разми -
шља о овом мом одговору. Никада ни -
сам остајала, увек бих ујутро долази -
ла и враћала се кући вечерњим во -
зом, 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, изне -
нада 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 не зе -
маљ ском снагом стискао подлактицу.
Исправила сам се, склонила његове
прсте са мојих и села натраг у сто -
лицу.

Без одговора, као да ништа ни -
сам чула.

Између нас је зјапило шездесет
година, деда ми је могао бити. У из -
весном смислу, он је то и био: слу ша -
ла сам његове приче, дивила се ње -
говим сликама, чезнула за његовим
похвалама. А сада сам престрављено,
постиђено седела ту крај њега и зури -
ла кроз прозор. Господе Боже, шта он
хоће. Имала сам тада двадесет годи -
на, шта сам тад знала, била сам само
једна надмена, полуодрасла девојка.
Нисам разумела шта он очекује, ни -
сам 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 по -
клон, нешто чудесно немогуће − сти -
ца јем околности баш од мене.

У међувремену у собу је ушла
тетка Едита. Наместила му је јастук
на узглављу, подигла му ћебе, упи та -
ла 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, до -
врага, била ја. Било ми је непри јатно
као да сам ухваћена у неком нева -

љал ству. 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 одав -
но 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. Ка -
да 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 површи -
ни некако одстраним помоћу вештач -
ких вртлогâ што сам их кашиком пра -
ви ла, да остану изван њеног дома ша -
ја. Није ми ишло, увек би остајао по -
не ки, 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,
гле дам 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 огле -
дало белог оквира, у њему гледам
своје петнаест година старије лице
док лагано спуштам пешкир. Имам
три десет пет година, понешто већ
знам о рађању, о смрти још увек за -
страшујуће мало, тако бар сада осе -
ћам, 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 ра -
сте крај мене постајало све веће.

Не писати о малецном доњем
делу тела у пеленама.

Сад лежи тамо у другој соби,
љу бавница, односно љубавнице седе
крај њега, седе и држе га за руке,
милују му чело. Враћам се до брачног
кревета, девојка с његове леве стра -
не плаче. Седам, гледам, у себи се
оп раштам од њега. Девојка ми по ка -
зу је да га пипнем, руке су му већ
хлад не, али под мишком му се још
осећа топлота, ту се угнездила душа и
још не излази, ту јој је последње
прибе жиште, одатле најкасније
одлази. Тамо јој је дом. И заиста,
стављам ру ку тамо, нежно, као да нас
три се димо око каквог спавача, иако
је то уснуло тело ненасељено, скло -
нило се у азил душе. Није међу нама
било ра злике у годинама, могла сам

сад и ја лежати ту, али ја живим, али
ја жи вим, имам сина, имам сина,
имам сина.

Четири му је године. Чучнем по -
ред 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, смрд -
љи ва 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 Роби -
ком, 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 − одго -
вара 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 коли -
ци ма с точковима, њима прилази иви -
ци контејнерâ, а онда, кад им се до -
вољ но приближи, једним замахом се
нагне напред, подигне поклопац и
сво јим мишићавим рукама подиже се
из столице. Робика, наиме, нема но -
ге. Рамена су му гигантски широка,
једном руком се ухвати за ивицу кон -
тејнера, другом претура по њему.
Оно што нађе баца напоље, а после
једним штапом растура ту гомилу и
проверава има ли у њој нечег упо -
треб љивог. Виси тако минут-два, а
за тим 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, веро ват -
но не стигне увек на време да изађе
из колица. Једном сам током лета,
након што су чистачи управо били оп -
рали контејнере који су се с отворе -
ним поклопцима сушили, изнела мач -
ји измет. Колица с точковима су баш
била тамо, али Робику нисам видела
нигде. Кад сам се нагнула над контеј -
нер да погледам, одједном устукнух,
јер ме изненада запахну влажан, то -
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пао смрад. Робика је стајао у уну -
траш њости 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 гла -
сом, и не погледавши ме, одговори
да чита.

− Хоћете ли моћи да изаћете? −
упитала сам га. Погледао ме је с так -
вим презиром да сам поцрвенела, по -
го тово 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 нека -
ква промена. Робика је на зупчанике
привезао шарене, дречаво зелене и
ружичасте делиће пертли који су се
током котрљања стапали у јединстве -
ну шарену линију. Мора да се пуно по -
мучио око тога, али вредело је. Мом
сину се јако допадају, дуго му маше.
Отпоздрављам му и ја, успут разми -
шљам о Робикином лицу, о боји њего -

вог лица: толико ме подсећа на неко -
га. Или пре ће бити на нешто. Да, то
је то, подсећа ме на старо, мртво те -
ло, на жуту лобању. Робика има лице
лобање, ускоро ће умрети − пре дола -
ска зиме, засигурно.

У петак морам путовати за Кеч -
кемет. 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 одне -
куда куља, о томе где је граница, по -
стоји ли граница између живота и не-
живота, живота и смрти, постоји ли
некаква јединствена линија разграни -
че ња, размишљам о живима и о мрт -
вима, 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 поподнев -
ни воз, сатима морам чекати. Шетам
у парку поред станице, а затим седам
на једну клупу на игралишту. Један

промрзли тата, који је вероватно са -
мо недељом задужен за дете, надгле -
да свог синчића обученог у тренерку,
који неуморно спушта каменчиће са
тобогана. Тата с времена на време
кратким, одсечним командама упозо -
рава дете да то не треба чинити, али
дечкић − може бити отприлике исто
годиште као и мој − не даје ни пет па -
ра. Мушкарац се окрене, запали и
про мрзлом, црвеном шаком обухвата
цигарету. Хладно ми је.

Дечкићу изненада досади игра
на тобогану, па улази, потрбушке пу -
зе ћи, у једну цев дизајнирану за децу
мању од њега, тамо одседи неко вре -
ме, па излази. У рукама му виси там -
пон, носи га тати. Мушкарац га изнер -
ви рано 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 ре -
клам не огласе. У чекаоницу се с му -
ком увлачи некакав бескућник са шта -
ка ма, прилази бело окреченој канти
за смеће с аутоматским поклопцем у
уг лу, дуго је посматра.

На канти свеж, шаблонски на -
сли  каним плавим словима натпис:
Ово овде је сад већ Европа, пазите

на ред и чистоћу. Бескућник откоп -
чава шлиц и испиша се у канту, нешто
мало капне и поред ње. А онда от -
храмље, легне на клупу у ћошку,
склуп  ча се и тоне у сан.

Још увек ми је ужасно хладно,
време се вуче као глиста, читати не -
мам воље, уморна сам. Лагано почи -
њем да му завидим на тој пози, оп -
ружим 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 нај лон -
ском кесом у руци. Савесно се осврне
око себе, а затим гаси неонку.

Изгледа да овде нема никога.

Превео Марко Чудић; Летопис Мати -
це српске, год. 183, књ. 479, св. 6 (јун
2007), стр. 1011-1016.
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Жена није знала. Зато се то и могло
сматрати тајном, јер није знала. Ди -
сала 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 расте -
рује 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 некак -
вог 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 му -
шкарца: зашто си смршао, коме же -
лиш да се допаднеш, или те, можда,
неко физички тако исцрпљује да се с
тебе нехотице топе сувишни килогра -
ми. Је дино што му је, ваљда, једног
не дељ ног јутра рекла, било је ово:
ско  ро си исти онакав какав си био у
сво јој двадесет и петој када сам се
заљу била у тебе, само се мало ипак
разли кујеш јер године се, је ли тако,
не могу замрзнути, не може се избри -
са ти све оно време које је на парам -
пар чад исцепкало нервни систем и
ко жу на лицу.

И деца су се сложила с маминим
мишљењем да је тата увиткио. Веро -
ватно зато, рекла је жена благо се ос -
мехнувши, што одбија да једе месо, и
уместо њега само трпа на тањир оне
огромне хрпе зелениша.

Последњих месеци се мушкар -
чев јеловник заиста радикално про -
ме нио. Одбијао је да једе месо, на
при мер. Али из тога жена није изву к -
ла закључак да је, можда, у шему
уле  тела нека нова жена чија је фикс-
иде ја 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, са -
учес ници у оној општечовечанској
кла  ници 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 дру -
гом, 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 задо -
вољ ством гутао. А тај њен отац био је
сасвим нормалан отац, који је обо жа -
вао своју ћерку, а и ћерка је њега го -
динама обожавала, али је онда одјед -
ном схватила да отац ипак само може
да јој остане отац, да јој не може би -
ти партнер, и то разочарање донело

јој је мржњу према њему, а уједно и
обожавање старијих мушкараца.

Али његова супруга није разми -
шљала о једном таквом, врло могу -
ћем, објашњењу, него о томе да јој је
муж можда случајно купио један од
оних “лајфстајл” магазина, продава -
чи ца 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 ко -
ристити, 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 не -
ком од тих мушких магазина који су
му случајно доспели у руке могао
про читати како треба водити испра -
ван 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 спе -
цијалне био-производе, разне екс -
трак те лековитих биљака који јачају
имунитет, што је потпуно баталио
сво ју 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, по -
мишљала је она, да сви нађу себи
неку занимацију, некоме је то алко -
хол, а некоме само шљака или пе ца -
ње... 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 органи -
зам од изузетне важности.

Није посумњала. Друге жене
посумњају већ и кад им муж случајно
донесе кући нови препарат за туши -
рање, 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 про -
веру, 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, са -
мо га је питала зашто, а муж је рекао,
било је акцијско снижење, ето зато.

Наравно, тајне су као и намир -
нице, после одређеног времена ис -
тек не им гаранција, и од тог тренутка
се више не могу сматрати тајнама.
Било је то једног четвртка, пре по д -
не, када жена није отишла на посао
јер је још увек имала право на дан
мајке, деца још нису напунила ше -
снае сту, а није ни она глупа па да те
дане тек тако препусти послодавцу,
нема шансе. А тога дана, тачније, јед -
ног од тих дана, баш тог четвртка на -
умила је да најзад испегла ствари, јер
то је ужас живи колико једна жена
тре ба да пегла. Џаба измислише нај -
модерније 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 најминор ни -
ји телесни мирис, и жигошу те да си
запуштен. Ако треба, ти промениш и
две кошуље дневно, а то генерише
пра ње, 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, те -
ле визор је био укључен, баш су пуш -
тали неку политичку емисију у којој
су неки одбојни људи говорили, није
обраћала пажњу о чему. Можда о то -
ме 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 ви -
зуелно и акустички одбојној средини,
жена је упитала мушкарца: дакле,
онда данас не треба да идеш. Морам
ти нешто рећи, изусти мушкарац. Же -
на се престравила: сада ће, помисли -
ла је, сазнати оно што она никада,
бар у свом животу никада, није желе -
ла да сазна, и сетила се препарата за
туширање, мршављења, здраве ис -
хра не, и изненада јој је синула друга
могућа интерпретација свега тога.
Ни је сигурно да треба то да ми ка -
жеш, 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 учи -
нио, а учинио сам много, било недо -
вољно да се заустави процес. Какав
процес? − упитала је жена, готово
уве рена 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 неде -
ље? − упаде му у реч жена. Почиње,
рече мушкарац. Шта почиње, упита
нервозно жена. Хемотерапија, одвра -
ти мушкарац. Не разумем, прошапта
жена, не разумем... каква... не ра зу -
мем... И рекавши то, она се скљока у
фотељу што се налазила ту, непо -
сред но крај даске за пеглање. Нисам
хтео да ти кажем, прозбори мушка -
рац, јер сам знао да ионако имаш то -
лико про блема, деца, твоји родите -
љи, и на рав но онај твој глупави посао
где ни ког не занима имаш ли при ва -
тни жи вот. Нисам хтео да ти прика -
чим још и ово, а и неки лекар-хо ме -
опата ме је храбрио да ћу успети да
променом на чина живота зауставим
процес, рекао ми је да од њих десет
деветорици успева, али, на жалост,
изгледа да сам ја био десети. И рече
како го ди на ма није ишао на рентген
плућа, а ка да је на крају ипак отишао,
пока зало се да не само на једном
месту, него да му цела плућа пре кри -
вају ма ле злоћудне куглице, а јуче се
испо ста вило и то, након што су му
ура ди ли један CT на читавом телу,
при ме ће но је да се тумор појавио већ
и на јетри и на бубрезима, и да више
ни шта друго не преостаје, само хемо -
те рапија.

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 ко -
ристи. 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 зна -
ли да мушкарац иде на хемотерапију,
а онда сазнадоше и то да та хемотера -
пија није могла да спречи бујање не -
пријатељских ћелија. Заслугом док -
тор ке којој је мушкарац из неког раз -
лога био симпатичан, или јој можда
беше жао жене и деце, који ето, оста -
ју 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
жи ви, његова мајка рече у мртвач ни -
ци зашто ја не лежим сад ту, неколи -
ко блиских рођака, његов брат, на
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при мер, који је на уво своје жене
шап нуо, да је то тих петнаест година,
колико је трајао пушачки стаж њего -
вог 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 чу -
ди ли када се и њихов пут слично за -
вршио, 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
так ви умиру, рече један који се чинио
информисаним у оваквим стварима.
Они који се не одрекну живота, так -
ви ма рак не може дохакати. Жена је
плакала на челу поворке, са двоје де -
це крај себе, жао јој беше мушкарца
а криво јој је било и што је остала
сама, мада јој се на трен указа мо -
гућност живота различитог од доса -
даш њег, а пошто је мушкарац био
бри  жне нарави па је за собом оставио
безброј осигурања и везаних банков -
них улога, изгледало је да ће се такав
живот моћи и финансирати.

Стајали су тамо, пуни туге и оп -
тужби на рачун мртваца, и нико није
обратио пажњу на високу црну девој -
ку, можда чак и мало вишу од покој -
ни ка, али то се више не може прове -
рити, која је стајала мало пострани,
видно дистанцирана од осталих при -
сутних. 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 би -
ла непостојећа, као што је сада већ
не постојећи био и − мушкарац.

Превео Марко Чудић; Летопис Ма ти -
це српске, год. 183, књ. 479, св. 6 (јун
2007), стр. 1022-1026.
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Mla di Vìda je po sle dnjih da na već pos -
tao uža sno džan drljiv, ne us ta je iz kre -
ve ta, ne je de sko ro ni šta, je dva je i vi -
na oku sio, a on da je izne na da re kao ocu
da na pro zor skoj ru pi sva ke no ći vi di
ne ku ve li ku crnu pti cu ka ko kru ži ta mo
go re, a ka da se spus ti, on će umre ti. Či -
ka Vìda bi mu naj ra di je re kao da no ću
ni ka kve pti ce sem so ve ne kru že ne -
bom, te da pro zor ni je okru gao, ne go
čet vrtast, mo ra da je sa mo nje gov vid
ošte ćen, ali ni je ni šta re kao, sa mo je
na pra vio stra ši lo od me tle, uža di, ma
ne ma ov de ni ka kva pti ca da pre le će.
Ka da bi ga pi ta li če mu sve to, ću tao je,
a on da bi ipak pro go va rao. U ro ku od
ne ko li ko da na svi su već zna li da ov de
pti ca ve ro va tno ipak pre le će, prem da
na rod u ovim kra je vi ma ni je su je ve ran.
Be reš se kleo u ka fa ni kod Mi ši ja da i on
vi di pti ce i da nju i no ću, pa šta? Gde,
za pit ki vao ga je ne za si to La još Me re,
ko ji u po sle dnje vre me je de go lu bo ve,
ali ih sad već je dva na la zi. Ni ko ni je bio
do bro ra spo lo žen, i no ću su kri omi ce
vre ba li pti cu, ali nju je vi deo sa mo mla -
di Vìda u svo jim ču do vi šno bol nim no ći -
ma. A on da je nje gov otac izne na da ba -
nuo kod po pa sa že ljom da raz go va ra sa
njim. Sa mnom, upi tao ga je sta ri pop
za bri nu to, zbog če ga vi že li te da raz go -
va ra te sa mnom?

Sve šte nik je ve či to bio ner vo zan
ka da bi ne ko hteo da raz go va ra sa njim,
na ro či to ako taj ne ko do la zi iz Kri ve uli -
ce, u ko joj ni ko ne ide u crkvu, da o
dru gim stva ri ma i ne go vo ri mo. A ako
taj ne ko ko jim slu ča jem i ne do la zi iz
Kri ve uli ce, i ta da je bi vao ner vo zan,
jer ta ko ret ko ne ko svra ća kod nje ga s
na me rom da s njim pri ča, ta ko da sa da
mo ra da je ne ka ve li ka ne vo lja is krsla.
Sta jao je u ba šti ci po red sve šte ni čke
ku će, jer je već sa svim do vo ljno sta jao,
se deo, le žao to kom da na, i do crkve je
već bio svra tio, po gle dao je već kroz
sva ki pro zor, otvo rio sva vra ta, i, prem -
da be še ne že nja, ni je mo gao shva ti ti
šta li to os ta li sve šte ni ci ra de sva ki bo -
go ve tni dan, iz go di ne u go di nu. U ba šti
čo vek mo že ne ka ko i pred sa mim so bom
da nes ta ne, po miš ljao je, jer je i do ko -
li ca greh, kad ono, evo, ba nuo čo vek i
ni ma nje ni vi še ne go baš s njim že li da
raz go va ra. Se di te, re če mu be zvo ljno, a
on da se se ti da se ne ma gde ses ti, ho -
će te li da uđe mo? Či ka Vìda re če da je
nje mu sve je dno, ne će on du go za drža -
va ti go spo di na sve šte ni ka, sa mo ga je,
eto, ugle dao ka ko sto ji na po lju, pa ga
se izne na da se tio. Šta je po sre di, upi ta
pop slu te ći zlo.

Pop je iz vi đe nja po zna vao či ka
Vìdu, je dno vre me je čes to na vra ćao u
Kri vu uli cu, ali ta mo su lju di ovog go di -
šta sko ro svi is ti, a sa da i ni je bi lo va -

žno ko ji je či ka Vìda me đu svi ma os ta li -
ma, ne go da ko na čno ka že šta ho će, pa
nek ide s mi lim bo gom. Da će mu je dnu
Bi bli ju, po mi sli on, ali pi tam se če mu?
Ipak bi bo lje bi lo da uđe mo, re če mu,
jer ni čeg se dru gog ni je se tio, ali sta ri
ni je hteo, on je sa mo že leo da ga pi ta
da li go spo din sve šte nik ima obi čaj da
se sre će s Bo gom. Vru će je bi lo, na uli -
ci ni gde ži ve du še, i auto bus tek ka sni -
je do la zi, na ne bu ni gde ni obla čka, a
vaz duh ne po mi čan. Pop obri sa če lo, a
on da opre zno upi ta, je li da se vi sa da
ša li te? Ma, ne ša lim se ja, ne go do vao je
sta ri, ne mam ja sa da ni trun ke vo lje za
ša lu, ve ruj te mi na reč. Ako sam ne što
lo še pi tao, izvo li te me is pra vi ti, ka ko
on da to ide? Ka že te da se ne vi đa te s
njim? Mi sli te li, upi ta pop ta kti čno, da
Go spod ži vi ne gde ov de u oko li ni? Sta ri
ni šta ni je od go vo rio, sa mo je bu ljio
pre da se, i na sla njao se na bi ci klo kao
da se bo jao da će pas ti. Nis te li vi, či -
ko, mo žda pi ja ni, upi ta ga pop po mir lji -
vo, uđi mo ako vam ni je do bro. Ma, ka -
kvi, re če sta ri, i za is ta, ono što ga je
obu ze lo ni je bi la ne sves ti ca, već plač.

Slu žba je dnog se os kog po pa pri li -
čno je jen do li čna, sve šte nik se ni je ni
se ćao da se ov de išta i do go di lo, osim
što je je dnom pri li kom je dan mla dić sa
du ga čkom ko som, izne bu ha, bo so nog
ba nuo kod nje ga s ne obi čnom veš ću da
je on Isus Hris tos. Sve šte nik ga je po nu -
dio su pom s re zan ci ma, što je ovaj bez
us te za nja pri hva tio, a on da ga pi tao ko -
jim auto bu som je do šao. Ka sni je je po -
miš ljao da Hris to som ipak tre ba da se
ba vi ka to li čki pop, i s ne op ho dnom lju -
ba znoš ću preu sme rio ga u dru gu pa ro hi -
ju. A vaz da pri su tnoj go spo đi Hi še re kao
je da je ipak ču dno da Spa si telj sao bra -
ća sa đa čkom po vlas ti com, jer se na
auto bus ko ji po la zi u pe tna est ča so va
sa mo s njom mo že ući. Udo vi ca Hi še bi -
la je ne ka kva sva šta ra u sve šte ni čkoj
ku ći, i svo jim pri sus tvom ona je po pa
ugla vnom pod se ća la na pro la znost, kao
i na to da bi se za pra vo, u kraj njoj li ni -
ji, mo gao njo me i ože ni ti, dru gih oba -
ve za je dva da je i ima la. Sa da, me đu -
tim, ne ma ni go spo đe Hi še, ni re za na -
ca, a ovaj čo vek je ma lo čas tvrdio da
mu je konj nes tao, da mu je sin na ve -
li kim mu ka ma i na iz di sa ju, i da bi on
že leo da raz go va ra s Bo gom. Od tog tre -
nut ka za vla da la je ti ši na.

Sve šte nik je tek ka sni je ose tio da
su mu od zbu nje nos ti us ta os ta la otvo -
re na, a to zna či da tre ba ne što re ći,
uža sno, po ku lja iz nje ga sa učeš će, uža -
sno. Pa jes te, re če či ka Vìda sa da već
smi re ni je, mi slio sam, ka da sam vas
ugle dao, da bi onom ne kom ta mo go re
tre ba lo re ći da to što ra di stvar no ni je
u re du. Pa ka kav je to na čin, mo lim vas,

ima pet go di na ka ko mi je že na umrla,
pa do bro, bi la je bo le sna, a sa da i sin,
već go di na ma, po vrh sve ga još i konj, a
ja ni ka da ni sam krao, ni od ko ga, ni ti
plja čkao, ni ubi jao, pa šta mu to on da
stal no kod me ne sme ta? Ako mi i konj
ode, on da ne ka no si i me ne do đa vo la,
ni šta sam bez nje ga, ne mo gu vi še če -
sti to ni da ho dam, na bi cikl vi še ne mo -
gu da se dnem, sa mo ga gu ram po red se -
be da se imam na šta osla nja ti, pa šta
mu je to on da skri vio Šan dor Vìda? Pop
je po ku šao da mu obja sni da to ipak ni -
je ta ko je dnos ta vno, te da do Bo ga čo -
vek do spe va kroz ve ru, ali či ka Vìda ga
vi še ni je slu šao, tek se ka sni je ogla sio,
ne ma ve ze, vi mu sva ka ko re ci te da je
to je dan ve li ki nit ko vluk. U stva ri, ne,
on će mu sam re ći, jer nje mu je sve ga
ovo ga već dos ta. Ako ga ne ma, ne ma
ga, ako ga ima, on da ne ka shva ti to, a
on će na ći na či na da mu to obja sni, ako
tre ba, i na onom sve tu. Re kao sam ja i
nad zor ni ku u fa bri ci, mo li ću le po, nas -
ta vi on, čo vek sa mo trpi, trpi, ali sve
ima svo je gra ni ce.

Či ka Vìda be še pris toj no obu čen,
čis te pan ta lo ne, be la ko šu lja, na no ga -
ma ne ka kve san da le, čak se i obri jao,
pop je nje go vo izla ga nje sma trao lo gi -
čnim, su vi slim, ni je mrmljao se bi u bra -
du, ni je mu cao po put pi ja na ca, u sve -
mu ovo me bi lo je ipak ne čeg su ma nu -
tog, sta ri sve šte nik bi po vre me no ose tio
da mu se mu ti u gla vi, ka sni je ga je pi -
tao, a re ci te mi, jes te li kod le ka ra već
bi li? A on da je sma trao za bo lje da ga is -
pra ti, da ga se ra to si lja, jer već be hu
sti gli do sva ko dne vnih te ma, tč su ša je,
tč se pro bu šio ve li ki ka zan, tč ni ko ko -
ške ne no se re do vno ja ja. Os ta vi te bi -
cikl ov de, hra brio je sta rog, vra ti će te
se po nje ga, ali sa da požúri mo, odveš ću
vas ko li ma. Sta rac se s mu kom uvu kao u
tra bant, a ni le ka ra ni je ra do va la či ta -
va ova si tu aci ja, or di na ci ja je već bi la
za tvo re na za taj dan i, upra vo iz tog ra -
zlo ga, on je već uve li ko pio ne ku me ša -
vi nu pi va i ko zna če ga još, što ne će mo
vi še ni ka da ni sa zna ti, s ob zi rom da je
tu dru gu bo cu sklo nio u tor bu. Uvek je
mrzeo ka da ga zo vu kod sa mrtni ka, na
kra ju kra je va, on je va ljda ipak le kar ili
ko ji vrag. Ovi ni kad ne će na uči ti da
umi ru pre po dne, po mi sli on, ali odmah
i po crve ne od sti da. Ide mo, re če za tim,
i izva li se na za dnje se di šte.

Pop be še loš vo zač, ali su to, osim
nje ga sa mog, na slu ći va li sa mo oni ko ji
su mu vo zi li u su sret, iza nje ga ni kad ni -
kog ni je bi lo, sa da, me đu tim, sao bra ća -
ja je dva da uop šte i be še, ne ko li ko bi -
ci klis ta i pe ša ka te tu ra lo se u omo ri ni,
ugla vnom na sred pu ta. Pro zo ri be hu
otvo re ni, i, ka da bi se za tim uka za la
po tre ba, sve šte nik im ni je svi rao, ne go

bi im se obra tio s pro zo ra auto mo bi la,
izvi ni te, mo lim vas, sa mo ma lo! Do cni -
je je već i sta ri tu i ta mo vi knuo s pro -
zo ra, a on da re če, kad već ide mo, mo -
gli bi smo usput po tra ži ti i mog ko nja.
Sad kad ste vi tu, va ljda će se i Bog ma -
lo ulju di ti. Pop je bio zbu njen, a on da
se okre nuo, da pi ta le ka ra šta ka že na
to, ali on ni šta ni je re kao, po što je spa -
vao. A sta ri je po ka zi vao gde tre ba skre -
nu ti, i dok je sve šte nik do šao k se bi,
već be hu iza šli iz se la. On da kre nu še i
du go se vo zi ka še ne ka kvim ze mlja nim,
kol skim pu te vi ma, me đu sa su še nim, iz -
go re lim par ce la ma, po ispu ca lim le di -
na ma, paš nja ci ma, ali mu ko nja ni gde
ne na đo še. Či ko, izne na da pro zbo ri
pop, ja ću se sad okre nu ti, i vra ti ću vas
ku ći za je dno sa go spo di nom do kto rom.
Sta rac iz du va nos u je dnu krpu, a on da
re če da se vi še čo vek ne mo že ni u Bo -
ga po uz da ti. Zar ne bis te mo gli ne što da
uči ni te, upi ta on ka sni je, s je dva ti nja -
ju ćom na dom. Šta, upi ta ga pi to mim
gla som pop. Mo gli bis te se bar po mo li ti,
re če sta rac, za mog si na, mog ko nja. Ja
ne mo gu. A mi slim da vi še ni ka da ne ću
ni na uči ti. Vi dim ja već da i kod Bo ga to
ide kao i svu da dru gde.

Ne što ka sni je re če, ni je do bro ako
se sad okre ne mo, ova mo je bli že. On da
po ku pi še ne što šlji va ispod je dnog sta -
bla kraj pu ta, ne što da lje ubra še ma lo
ze le ne tra ve za ko ko ške, uba ci še u auto
je dnu ve li ku bun de vu sa ivi ce pu ta, po -
spa ni le kar je ubrzo bio po tpu no za -
trpan le ti nom, do cni je se i pro bu dio,
ka da mu se pri mo kri lo. Je smo li još da -
le ko, upi tao je ze va ju ći, sa da već da,
hte de da ka že pop bez na de, jer ni je vi -
še znao ni gde su ni za što, i ben zi na je
već po nes ta ja lo, i, naj zad, šta on uop -
šte tra ži ov de, u pus to li ni? Iza šao je i
či ka Vìda, osma trao je pra zni ho ri zont,
a on da po gle da u ne bo, i re če, ta mo je.
Šta, upi ta pop mi sle ći na ko nja, ali ni -
šta ni je vi deo. Pti ca, re če sta rac pri gu -
še nim gla som, si ne moj dra gi. Re ci te
mi, mo lim vas, upi ta on naj zad, na pu -
šta li du ša čo ve ka? Ka ko to mi sli te, upi -
ta pop. Jer, ako je ta ko, on da sad le ti
ta mo, vi so ko. Ma, sve su to bap ske pri -
če, re če sve šte nik pres trav lje no, jer
sad ju je već i on vi deo, kru ži la je ne -
bom tro mo, mra čno. I sa da se spus ti la.

Preveo Marko Čudić; Mostovi, god.
XXXXIX, 150-151, 2011.
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Ветар је котрљао папириће по тро -
тоару и путу: трамвајске карте, летке
што позивају на штрајк, поцепане ли -
стове новина. Каткад би се зачуо пу -
цањ.

Она четворица стајала су око
мачке окачене на стуб уличне све -
тиљ ке, 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
про клети, 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 на -
срну на мачку. Али, ко да буде мачка?
Требало би смислити нешто озбиљно,
не тако детињасту глупост као Де -
бељ ко. Али, шта? Требало би рећи
нешто што ови не могу да имитирају,
нешто од чега ће пасти на дупе. Тре -
бало би рећи нешто чега би се можда
могао сетити само ватрогасац Рибе -
ра, који је − то сви знају − једном при -
ликом сажвакао и прогутао девет пив -
ских 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 за -
искрише очи као да му је синуло.

− Смрт фашистичким пе...
Прогутао је реч: изненада га је

обузела сумња има ли икаквог смисла
рећи “фашистичким педерчинама”.
По црвенео је, и као да се у послед -
њем тренутку сетио нечега што за си -
гурно има смисла гласно рећи, он за -
урла:

− Ко је мачка? Она гнусна јевреј -
ска ђубрад! Смрт Чивутима!

Забио је стрелу у мачку и ос -
врнуо се као да је сигуран у то да је
одиста употребио реч због које га не -
ће исмејати.

− Добро је − климну главом Ру -
ка вица. − Добро си то извео.

Па шчепа стрелу и дубоко удах -
ну.

− Сад ти питај мене, Дуги.
Овом се усне развукоше у нес -

претан, срећан кез.
− Ко је мачка? − дрекну. − Рука -

вице, ко је мачка?
Рукавица, намрштено шкиљећи,

стаде пред животињу која се избаче -
них канџи клатила на канапу, а затим
полако подиже стрелу, и, помало се

извивши уназад, из све снаге је убо -
де.

− Кларика! Она кучка! Она је
мачка: само с гимназијалцима прола -
зи улицом! Курвица, дроља! Она је
ма чка!

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? − прогово -
ри најзад вођа, и приђе мачки. − Још
се копрца. Ти је убиј, Риђи.

− Добро − рече четврти.
− Ко је мачка, Риђи? − упита Ру -

кавица.
Пружио му је стрелу, али је овај

баци. Голим је рукама навалио на ма -
чку која се борила последњим сна -
гама: два тела се на канапу стопише у
једну кркљајућу масу, чуло се нека -
кво тупо, мјаучуће хроптање и танки,
грчевити, вриштећи детињи глас:

− Ко је мачка? Моји усрани ма -
торци, ћале и кева! Јао, ђубрад, га до -
ви 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 укопа -
ни, запањено гледали: сви су знали
да су родитељи Риђег погинули: пре
осам дана убио их је митраљески ра -
фал док су чекали у реду за кромпир
испред сајамске хале.

1962.

Превео Марко Чудић; Књижев ни лист,
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Новембарски ветар је са шуштавих
грана управо откидао последње стврд -
нуте, сасушене листове, кад се на
ободу шуме сусретоше црвчак и мрав.
Мрав је био у помало отрцаном зим -
ском капуту што мирише на нафта -
лин, али са поставом од панофикса −
купио га је у јулу на снижењу у Ко -
мисионом магацину, баш као и не про -
пустљиве скијашке чизме − док је
цвр чак, 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,
не ћете се баш презнојити у том ва -
шем капуту...

− Хладно, дабоме, комшија мра -
ве − 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 живи -
те као подстанар...

− Ех, да − климну главом цвр -
чак. − Знате, ја вазда само свируцкам
виолину, за друге ми ствари слабо
остаје времена...

Па из џепа извуче паклу цига ре -
та 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 рад -
ник мога кова може себи да приушти
доручак или вечеру. − Накашља се.

− Моја жена и ја планирамо да
овај стан заменимо за већи. Централ -
но грејање, телефон, директна под -
зем на веза са ђубриштем...

Цврчак запали цигарету.
− Ко преко лета свира виолину,

док други марљиво и самопрегорно
приањају на посао да би нешто по -
стигли у животу... − Мрав с неодобра -
вањем заврте главом. − Нисте ваљда
мислили, драги комшија цврчак, да
ове године зиме неће ни бити?

− За недељу дана путујем − изу -
сти цврчак. − Вратићу се тек негде у
мају...

− Путујете? − вртео је главом
мрав. − Неки позив од рођака, драги
комшија?

− Немам ја обичај да идем нико -
ме у госте − рече цврчак. − Само сви -
руц кам код куће, вежбам...

− Да ли бисте ми открили где пу -
тујете? − смешио му се мрав.

− У Париз − одговори цврчак.

− У Париз?
Мрав је широм разрогачених

очи ју, скамењено зурио у цврчка.
− Ви мора да се шалите, драги

комшија? − упита малко повишеним
то ном. − Откуд вама пара да зиму
про   ве дете у Паризу?

− Позван сам... Con ser va to ire...
− прозбори цврчак. − Свираћу на кон -
цертима...

Мрав упре поглед у земљу, на
тре нутак поћута а онда се молећивим
гласом обрати цврчку:

− С обзиром на наше старо поз -
нанство... да ли бисте обавили једну
за мене веома важну ствар?

− Молим лепо, биће ми задовољ -
ство... − охрабри га цврчак. − Реците
само, драги гос’н комшија...

− Ево шта бих вас замолио − ре че
мрав. − Будите добри па у Паризу
потражите господина Лафонтена и ка -
жите му да може да ме пољуби у дупе.

Превео Марко Чудић; Књижев ни лист,
Београд, год. VI, бр. 55, 1. март 2007,
стр. 19.
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Петер Хајноци
Ко је мачка?
Вилијаму Голдингу

Петер Хајноци
Мрав и цврчак



ja bi ti
ja ne zna ti ma đar ski
ži ve ti inos tran ži vot
je zik hi mna nov ci
ta kse i bar ja ci
še fo vi vo će
na ći po ta man
ta mo gde ja do đe
mi i ta ko umre ti svi
na kri vo bo ji šte
u na še lo ba nje
pe nja če bu če
pro-stru je

sve ta
kon tra-stru je

sve ta
to bi ti pe sma
smrt se is pre či
na zid od re či
ži vo tne fra ze
u po vez od ljud ske ko že
ogla šu ju pis ci:
ge ne ra li

od na ci onal na li te ra tu ra
ja ne po dne ti
na ci onal no je lo mi ri sa vru ća
od inos tran stvo pra vi ti
por tabl ku ća
pa ići inos tran stvo
mit do zvo la za rad što tre ba
u ku fer sla ni na
dva ki la hle ba
ja ne vi de ti nov vi dik
ja ići inos tran stvo
po tu ca na škri pa vi sneg
ži vot u nerc do ći
udri me ne me đu oči

ja bi ti
še fo vi vo će
mi i ta ko umre ti svi
na kri vo bo ji šte
ja do bro na fa ti ran
u stra na ze mlja ne mu zi ci ram
ta ble tu me ni da ti
ja gu ta ti
mi pres ta ti
ja me ša ti kar te
ka za ti gro-gro
bra čna pos te lja
jes ti rus ka-re vo lu ci ja-ka vi jar
tra ži ti mi ra
a na ći ri ma
mi ri ma mi ri ma
mir ri ri ma
bi ti tri de set go di na
da nju se di či ti
uve če ski či ti
no ću na be la kar ta
ži vot iz šu ma do ći
udri me ne me đu oči

ja bi ti
še fo vi vo će
smrt se is pre či

na zid od re či
ja pi smo pi še ku ći
ma ma ja bi ti kli co no ša
ja za ra zi ti ja ne sme go vo ri ti
ja ne ta knu ti
ja na dži vi ti
na uka ide ja po re dak sve ja na dži vi ti
na po greb od drža va ja krst no si ti
bi ti al he mist re vo lu ci oner
sa plas ti čni cvet na re ver
sa osam osno vne
u inos tran stvo pra vi ti ca ke pa pre ne
ma gi čna bom ba
kri vo ce va pu ška
pu ca ti na mrtvog kra lja
na mo ja du ša ne bi ti ga će
re vo lu ci ja gu žva lar ma
re či bra de krv
u fi no pa ko va nje
smrznu to u su vo sta nje
ne uzme sam so nu sna gu
kad bi ti du ga u no ći
do ći pop di ći ti po re za
udri me ne me đu oči

ja bi ti
še fo vi vo će
mi i ta ko umre ti svi
na kri vo bo ji šte
ja obi ti pi smo
po ma gaj izi ći
či ča vi di
ge ler tov sin fi fi
šip tar os ta vi tet ka
ta ta pas ti sa bi ci kla
odnes ti ga crve ni krst
u sre du bi ti pi jac
do ći pop di ći po re za
pra ti ga ća ko šu lja
ko pa ti grob
pa ne sme za žmu riš
jer grep sti miš

ja na mer mer skoči
ži vot na prste pe nje
udri me ne me đu oči
ja bi ti
še fo vi vo će
ja ići inos tran stvo
mit do zvo la za rad što tre ba
u ku fer sla ni na
dva ki la hle ba
ja ići u ra dnja pe ške
u ra dnja bi ti do lo res
ona špa njol ka
se di na ka sa
bi ti ve li ka si sa
me ka na ma sa
na no ga fi ni brk
lep mi ris crven no kat
ja bi ti hra bar đo gat
pred me ne sto ji dva grk
oni ku pe hleb luk pa šak za pra nje
u fri zu ra ma njeg strše sla me
u ga ća ma bi ti ve li ki pri ti sak
pri ti sak bi ti na ile gal spi sak

ja sto ji
sto ji kraj ka sa slep ko u no ći
do ći ži vot in ko gni to
udri me ne me đu oči

ja bi ti
še fo vi vo će
u na še lo ba nje
pe nja če bu če
pa ići na uli ca u grom bi
u vaz duh le ti
ka ko se zo ve pti ca
pe di gre-ku če se de ti na po šta
ja udi še ohoh-mi ris
ovaj-cve ća
ja mi sli ti
ja ne ići ku ći
mo ti ka po vu ći
di za ti stan dard
do bi ti od ki čma
kri vi na
gra fi kon
ja se na vi ći
na ek splo ata ci ja
bi ti dva da na za za ni ma ci ja
sa ot kaz pla ši ti od ju tra do mra ka
ja se di na bes kraj na tra ka
to bi ti moj pro fit
ogro man do bit ja smo ći
ži vot sa gu ker na konj ske trke
udri me ne me đu oči

ja bi ti
še fo vi vo će
ži vo tne fra ze
u po vez od ljud ske ko že
ogla šu ju pis ci
ge ne ra li
od na ci onal na li te ra tu ra
ja ići u bi bli ote ka
igra ti šah
ta mo se de ti pa vlik
on bi ti čeh
on pra vi ve li ki ro kad
po sle rus ki upad
mar ku ze sar tr go dar
mo ris le in ra sel ni če
ke pler ga li lej njutn
aj nštajn po en ka re lu kač
mar šal ma klu an
pa vlik na vi jen ko sat

ja do bi ti mat
kralj i dva pe šak
le njin bi ti emi grant
mar ks bi ti emi grant
džojs mu zil man breht
bar tok pi ka so ša gal
mar ksa zub bo li
nje go va že na zva ti se dže ni
ril ke bo dler rem bo
svi oni lu ta ti
a ja u inos trnas tvo sa pa sulj pro ći
pred apo te ka ži vot izne bu ha
udri me ne me đu oči

ja bi ti
še fo vi vo će
ja ići inos tran stvo
mit do zvo la za rad što tre ba
u ku fer sla ni na
dva ki la hle ba
ja ići kod zu bar
on bi ti her šmit
po ka za ti sli ka
crno-be la
bra ni ti most sa ka ci ga
han si umre ti si ro ma
ne mo go po dne ti nje gov sto mak
olo vo ekser ko pri va
ki šna glis ta
her šmit vo le ti ta li jan ska pi ca
od pa ci jent ne kri je ni je dna si tni ca
ići le ti na adria
vo le ti be li luk po ne ka su knji ca
vo le ti de be la že na
vo le ti spre da stra ga nis ka i vi so ka
a smrt do ći ta mo od is to ka

ja ku ka van od strah se ko či
kao mu vu ži vot u pred so blju
udri me ne me đu oči

ja bi ti
še fo vi vo će
smrt se is pre či
na zid od re či
ja mu vam se na uli ca
ku pim vir šla
ce na jef ti no va
i lup ka moj štap
ko le na ispod šav
idem do lo res
na ćo šak sto ji je dan ma đar
či ta vo ju tro
on bi ti izbe gli kralj
kad se na ljos ka
on se di u za tvor pet go di na
gle da ogle da lo
ve ša nje sun ce me sec na ti si
sva ko ju tro stra žar ka za ti
i ti us ko ro vi si
on vi si u inos tran stvo
pe ške i sa voz
drvo šu ška ti kroz pro zor skroz
on po se ći drvo
lju bi te lji pri ro de do ći
pi sa ti čla nak
na za dnja stra na on čla nak či ta
on ne bi ti bo kte pi ta
kod psi hi ja ter on ima vi zi ta

ja za uvek vi si ti na mo kri ka nap
ži vot vi de ti zvez de
na moj ote kli mo dri ta ban

ja bi ti
ži ve ti inos tran ži vot
je zik hi mna nov ci
ta kse i bar ja ci
še fo vi vo će
pro na ći po ta man
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ta mo gde ja do đe
psi hi ja ter ka za ti
ri leks ri leks ma đar
ne mi sli ti šta će bi ti
ne mi sli ti šta je bi lo
ići al pi ići ti rol
ići ko pa ka ba na ha va ji
ići na ve če ra ići na bal
na no va gvi ne ja još ima ka ni bal
ići bra zil ići sa ha ra
mos kva an ka ra
ići no si ti pla kat na uli ca
bi ti bo žja de mon stra ci ja
pro vo ci ra ti po li ci ja
ma ha ti crve na ma ra ma
bi ti ko mu nis ta

reč obe ća ti do bra za ba va
tor tu ra-vi ta
bi ti ne mo dern pro le ter
sta vi ti fle ka na ma ksi džem per
jes ti va ri vo bez me so
u bi os kop na ja vno mes to
pip ka ti svi la
to plo i čis to
kad ni ko ne gle da izne na da
u nju ška strpa ti čo ko la da

ja sa pla kat na uli ca po ći
eto ži vot sa pen drek
udri me ne me đu oči

ja bi ti
še fo vi vo će
mi i ta ko umre ti svi
na kri vo bo ji šte
psi hi ja ter ka za ti
spa va ti spa va ti
ne pri ja telj ne bi ti
ne bi ti šu ška nje
pro zor drvo
ne bi ti stra žar će li ja ve ša nje
ne bi ti oba la ti se
ne bi ti ma đar vi še
po ves ti pas
po ves ti
ići špan ska ma jor ka
jes ti
gle da ti bik

nju ška ti mi mo za
jes ti sla na ri ba
ne či ta no vi na
va čo ra va čo ra
vin ca ra vin ca ra
pra hči na maš ći na
re vo lu ci onar ni fest
za ba vni rat
au kci ja s leš
pa zar sa kost
dis tri bu ci ja kon fis ka ci ja
na ci ona li za ci ja ban krot
unu traš nje trži šte du ša
odra diš lo ka ut
ja jef ti no pro ći
ži vot do ći in ko gni to

udri me ne me đu oči

ja bi ti
še fo vi vo će
ja ne vi de ti ni gde zid
ja ši ri ti oč nji vid
ići uli com
vi de ti her ha lon
še ta ti psa
is pred sa lon
on do ći da le ka in di ja
bi ti su ša
ugi nu ti sto ka
čo vek le ža ti mrtav
uve če ma ma sko či ti u bu nar
ta ta ići ha dži luk
on ići inos tran stvo

bi ti le kar
bi ti vi la ba zen no vac
med mle ko ulje vo da
ma ma bu nar sko či ti uve če
ma ma ima ti osmo ro de ce
umre ti svi
go ri prah gang
on ne in di ja
on no vo ime nov pa sport
do bi ti te le gram
ta ta go ri prah gang
on že na bu hen vald
on že na
on že na nerv je tra krv
on že na šla frok li ge štul

on že na ko mu nist do ktor fi zi ka
on že na on že na

ja slu ša ti on po po va ti
ži vot la ga no na zas ta va pe nje
ta mo vi jo ri ti

ja bi ti
še fo vi vo će
ja ići inos tran stvo
mit do zvo la za rad što tre ba
u ku fer sla ni na
dva ki la hle ba
ja ima ha va ri ja iz gu bi ori jen tir
ovo ne bi ti pe sma
to ba ja gi pe sma
pe sma bi ti ba ra

unu tra ses ti bi ti sun đer
pro pas ti no vo ode lo
u ba ra na ći
mno go de be li crv
pro le tar
pro le ta ru ho će ba ci ti udi ca
to pla ba nja upe ca
pe sma bi ti to pi ta ti:
dal mo ći ma li miš
na le đa ce la ku ća
kad uvu če se u ru pa;
ja dva de te ta
ja mo tor na tes te ra
u šu ma se ći drva

ja glji va
ja pti ca
ja sva ko ja ki zver
sva ko ja ki stvar
po po dne umor na psi na
uve če tvrda ži la
že na kre vet pos te lji na
kli to ris
me tnu ti prst
ne mi sli ko le ktiv
ne mi sli pri va tni na

Prevela Judita Šalgo, Prosveta/BIGZ,
Beo grad, 1987.
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20 Intervju

ТекстУра: Иако се званична
државна политика тобоже променила
у односу на пре двадесетак година,
иако је тај изразито националистички
дискурс напуштен, чини се да свеко-
лика опчињеност “важношћу” тради-
ције и тзв. народне мудрости не јења-
ва - само смо, да се послужим фил-
мским референцама, стигли од Ко-
совског боја до Зоне Замфирове. Шта
мислите, колика и каква је улога
образовања у стварању таквог култур-
ног модела?

Чоловић: Углавном се мисли да
је националистички дискурс шовини-
зам, говор мржње, пропаганда наси-
ља, које већина људи одбацује. Он
јесте и то, али њега чине и неке наиз-
глед прихватљиве и штавише изузе-
тно цењене вредности, као што је та-
козвани 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 идеологи-
ја крије под тим наизглед неутралним
термином. Мало ко је овде схватио да
је реч о једном “лаж ном пријатељу”,
како је рекао Амин Малуф, писац књи-
ге “Убилачки идентитети”.

Као и његови пандани у про-
шлости, и наш национални идентитет
почива на идеји да су народи једном
заувек направљени такви какви су, би-
ло да их је створио бог или природа, и
да они имају свој аутономан начин
постојања, свој аутохтони систем
мишљења, своју “душу” итд. А то зна-
чи 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 не-
прекидне будности на границама
идентитета, то јест такозване родољу-
биве 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 ку-
лури и идентитету најпре упознају у
школи.

ТекстУра: Ове школске године
је извршена драстична промена
школског програма за средњошкол-
ску лектиру. Наиме, из програма су
избачени рецимо Рани јади Данила
Киша, Прољеће Ивана Галеба Влада-
на Деснице, приче Давида Албахари-
ја, а убачено је још народне књиже-
вности, текстови попут Змије младо-
жење, прегледи народних умотвори-
на и сл. У којој мери, по вама треба

да се изучава народна књижевност у
школама и, што је још важније, на ко-
ји начин?

Чоловић: Све зависи од тога
шта је циљ школе, а посебно наставе
књижевности, хуманизам или нацио -
нализам. Да ли је то развијање крити-
чког мишљења, упознавање са уни-
верзалним, хуманистичким вредно -
стима 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 ци-
ља. Примери које наводите сугеришу
закључак да аутори школског програ-
ма имају у виду први циљ: репродуко-
вање национализма. Књиге искључе-
не из лектире вероватно су оцењене
ако не баш као штетне за утувљивање
знања о нашим културним “темељи-
ма”, о “коренима”, о нашој специфи-
чној 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 књи-
жевност, као место где се крије тако-
звана “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 претпоста-
вити да је педагошки циљ наставе та-
ко названог предмета да ђацима пре-
носи знања о “нама” као јединстве-
ном и вечном националном колекти-
ву, о чијој специфичној природи тре-
ба да сведоче народне песме и пред -
мети народне материјалне културе. А
ми данас знамо да је такозвана наро-
дна култура, схваћена као израз наци-
оналног духа, идеолошки конструкт,
конструкт национализма. Оз биљна
проучавања фолклора то су одавно
доказала.

Ипак, у томе није пресудан из -
бор текстова за лектиру, јер профе-
сор књижевности може сваки текст
да искористи за развијање критичког
мишљења. На пример, може “Змију
младожењу” да искористи да би обја-
снио ђацима зашто је почетком XIX
века фолклор постао важан за влада-
јућу политичку елиту, како је он
“измишљен” и “конструисан”, како је
од њега направљена такозвана нацио -
нална светиња. Пресудна је принуда,
идолошки диктат да се књижевност
предаје као патриотски предмет. Ре -
тки 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 разло-
гом беже од ризичног посла.

ТекстУра: Писали сте о повеза-
ности криминалаца − ратних злочина-
ца са ликовима из епске поезије, пре
свега са хајдуцима. Мени се чини да
је за ту врсту анализе, можда најко-
ришћенији, али и најпарадигматични-
ји лик Марка Краљевића. Он постоји у
школском програму од почетка основ -
не до краја средње школе и све вре-
ме је интерпретиран као борац за
правду, иако се понаша крајње свире-
по према готово свим људима из свог
окружења. Чини ли вам се да је овај
читав талас насиља (пре свега ми-
слим на деловања навијачких и де-
сничарских група које углавном чине
млади школовани у оваквом или сли-
чном систему), негде подстакнут чи-
тавом том културом насиља коју ре-
презентује, између осталих, и Марко
Краљевић?

Чоловић: Колико је мени позна-
то, криминалци који су учестовали у
последњим ратовима на српској стра-
ни, волели су да се представљају као
хајдуци или косовски јунаци, па су
неки од њих помињали Старину Нова-
ка 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 Краље-
вић, нити на неку ратну причу, репор-
тажу, новински чланак или песму о
српским јунацима у последњим рато-
вима где се помиње Марко као прото-
тип тих јунака. Ја то објашњавам ти-

ме што је Марков лик тешко редуко-
вати на модел јунака, јер је индиви-
дуализован 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 класи-
чном корпусу народних песама, са ко-
јима се млади људи сусрећу у школи.
Заиста, они су могли да виде да кри-
минално 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 да-
нас говоримо морамо да знамо да
прет поставка да данашњи хулигани
“лајкују” и имитирају Марка Краљеви-
ћа може да буде прилично наивна, јер
је много вероватније да њихови узори
нису ни у каквој лектири него на ули-
ци, у “легендама из краја”. Дакле, го-
воримо хипотетички, одговарамо на
питање какав би утисак Марко Краље-
вић 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 ко-
ји говоре о насиљу претварају у реал-
ност, и да се то догађа зато што су
текстови који садрже те митове оста-
ли 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

Митови су најопаснији
кад су “приређени”
О уло зи, ци ље ви ма и кул ту на ро дне књи же внос ти у школ ским чи тан ка ма са Ива ном Чо ло ви ћем, 
уре дни ком и из да ва чем “Би бли оте ке XX век”, разговарао Бојан Марјановић
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учине безопасним, политички корек-
тним. Ту тезу сам критиковао зато што
су, по мом мишљењу, митови најопа-
снији кад су “приређени”, кад је њи-
хова оригинална сировост и насилност
замењена култом тобоже племенитог
националног јунаштва. Све што нам
треба је јасна граница између сна и ја-
ве, између слободног и често застра-
шујућег, суровог света маште и света
у коме живимо и у коме нам таква
слобода и таква суровост нису допу-
штени, ако хоћемо да будемо људи.

ТекстУра: У претходном питању
је било речи о насиљу као обрасцу по-
нашања. Са друге стране, поимање
традиције често може бити, како сте
Ви приметили у тексту “Драгуљи на-
родног ума” сасвим лицемерно −
српски народ, према једном зборнику
народних умотворина о коме ту пише-
те, не познаје непристојне речи, али
познаје читаву серију изрека које упу-
ћују 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 двостру-
кости аршина?

Чоловић: Овде треба правити
разлику између “измишљене тради-
ције”, традиције као вредног наслеђа
које се свесно негује и свесно прено-
си, путем школе и на други организо-
ван начин, и традиције као контину-
ираног присуства извесних елемената
у култури, међу њима и оних који све-
доче о стварима које нису за похвалу
ни за школу. На пример, и код нас

постоји и традиција антисемитизма и
традиција угњетавања жена и тради-
ција мучења ратних заробљеника и
традиција убијања тобожњих вешти-
ца... 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 архиви-
ра и музеализује. То је део стратеги-
ја 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 импре-
гнирана дела која се такође налазе у
школском програму? За илустрацију
би рецимо савршено послужила чи-
танка за VII разред основне школе,
где у поглављима Свето слово о му-
дрости и љубави, У корену старом
струји снажна храна и То насеље у
мојој крви паралелно са народним
причама и песмама о светом Сави, Ко-
совском боју и слично имамо и тексто-
ве аутора као што су Матија Бећковић,
Слободан Ракитић, Љубомир Симо-
вић, Иво Андрић, Милан Ракић и сл.

Чоловић: Ови наслови из читан-
ке сугеришу закључак да све што сле-
ди треба читати у кључу светости, ко-
рења и крви, односно да су у тим ре-
чима педагошке поенте предложене
лектире. А то значи да је задатак нас-
тавника који о тој лектири треба да
разговара са ђацима да те поенте ис-
такне 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 сло-
ва, 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 штам-
пу, редиговао, улепшавао, па верова-
тно и дописивао, ипак је остало доста
тога што се не уклапа у идиличну сли-
ку о народу и његовом племенитом и
јуначком духу. Због тога су неки при-
ређивачи антологија народних песама
за школску употребу морали додатно
да интервенишу, избацујући стихове
који остављају ружну слику о народу
или појединим ликовима народне пе-
сме. У мојој књизи “Политика симбо-
ла” наћи ћете пример једног антоло-
гичара који је из песме “Мајка Југови-
ћа” избацио стихове “Надула се Југо-
вића мајка, надула се па се и распа-
ла”, јер је оценио да то није за школ-
ску лектиру.

ТекстУра: Како уопште говори-
ти критички о народној књижевности
када је у читанци потврду тих вред -
ности које промовише та књижевност
дала академска и национална елита?

Чоловић: Да, може се критички
говорити о народној књижевности. То
су радили многи, од Илариона Рувар-
ца и Љубомира Ковачевића до Свето-
зара Матића и Миодрага Поповића.
Али такав говор не отвара врата Ака-
демији и сличним храмовима нацио -
налне културе, него човека излаже

ризику да га прогласе отпадником и,
у најбољем случају, ригидном цепи-
длаком. Рекао сам већ, то је и ризик
с којим се суочава професор књижев -
ности који у настави негује критички
приступ текстовима.

ТекстУра: До сада смо говорили
о углавном негативним странама изу-
чавања народне књижевности у шко-
ли. Занима ме која би по Вама била
добра страна народног стваралаштва
− на којим делима би требало инсис-
тирати, ако мислите да таква постоје?

Чоловић: Као што сам већ ре-
као, важнији од избора текстова је
постављање педагошких циљева нас-
таве књижевности. Међутим, ако би
циљ био развијање капацитета самос-
талног просуђивања и приближавање
хуманистичких универзалних вред -
ности, онда би се у лектири могли на-
ћи и примери народне књижевности
других балканских и европских наро-
да. То би омогућило поређење, увиђа-
ње сличности, прихватање чињенице
да фолклор није нешто национално,
ексклузивно наше, него да он сведочи
о сличностима, о заједништву. Понав-
љам, тешко да би то могло да се ус-
клади са циљевима наставе чији је
главни циљ да утувљује свест о при-
падности нацији и да учвршћује култ
такозваних националних светиња.

ТекстУра: И на крају једно пита-
ње за крај. Које бисте ви књиге
уврстили у школску лектиру?

Чоловић: Добро, и то ћу рећи
хипотетички, знајући да то сад не мо-
же да прође. Ево, поред есеја и књи-
га 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 гуслари-
ма. Ту су изнети резултати истражи-
вања остатака епског певања у Срби-
ји, Црној Гори, Босни које су Лорд и
његов професор Милман Пери обави-
ли 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 ал-
банске верзије песме о косовском бо-
ју, о чему говори књига Ане Ди Лелио
“Косовска битка у албанском епу”.
Уопште, мислим да би критичко преи-
спитивање националистичких идеја о
култури требало да буде један од ци-
љева наставе књижевности и других
сродних предмета... једног дана.



Ifi ge ni ja

Je dnom sam ba cio
ko ve rat s pla tom u peć.
Sta jao sam bled i ra zu man
na sred so be.
Tek ta da sam ra zu meo
ka ko se ose ćao Orest
ka da je sa Ta uri de za vi tlao
Ifi ge ni ju.

Reč, bi blij ski špi jun

Ba uk po ezi je, reč,
sta ri bi blij ski špi jun,
kru ži ne ko li ko san ti me ta ra
iznad drve ne Evro pe
(pi sa ćeg sto la).
Ma lo da lje, u ku pa ćem kos ti mu,
sto jim na us ti ma
i pe rem,
stal no pe rem sa pun.

Obi lje i na si lje

Žu rim u ta ksi,
po ne kad pi tam crknu ti od go vor
po red pu ta, za li vam pu po ljke ru še vi na,
uvek tra žim ono što na đem.
Jer, naf ta sam bio i u naf tu ću se vra ti ti.
U ben zin.
Pe vu šim o či nje ni ci da Ma je
ni su zna le za to čak.
I kad mi se pru ži pri li ka da od mon sun ske ki še
ta ksi jem po be gnem u pa sat ski ve tar,
kad se grlim s uzor kom ru me ne zo re na za dnjem se di štu,
kad sam obna žen i kad sam že na,
i kad me iz nov ča ni ka uje de sneg,
fo to gra fi ja si tnog nov ca,
za češ ljan ćer kin mo zak,
uvek tra žim ono što na đem −
po be dio sam li bi do, bez
si le uga sio si ja li cu.
I ve če ras ću u ro man ti čnom mra ku
bi ti ono što ću na ći,
sa udij ska al he mi ja ko ja te če u idi ot sko bu re,
već od ju tros svo je crno obi lje bra nim,
te lo de be log di kta to ra & pe sni ka hra nim
na si ljem je zi ka
ko ji re kla mi ra le pu bu du ćnost,
u sa na to ri ju mu, tor za sa nja nje, do spe vam
pra te ći na sme še ni pu to kaz i crknu ti od go vor
s vre me na na vre me.
Pi jem mle ko ra zbe ža lih kra va i na za ni mlji vom
paš nja ku ču vam ra zbe ža le kra ve.

Kad bi smo se po no vo ro di li

Kad bi smo se po no vo ro di li,
da li bi smo po no vo ži ve li?
Da li bi smo po no vo po pu nja va li na še upi tni ke?
Kad bi smo mo gli da bi ra mo,
da li bi smo iza bra li pe ting u Pe kin gu,
gu ra nje ko la iz Pit sbur ga u Či ka go
ili svež pe čat na ugo vor o umrlom go vo ru?
Gde bi smo se uop šte du bo ko gnju ra li
da ni smo vi so ki le ta či?
Da li bi smo hte li da bu de mo Bu da, bu da la
ili ne što fi ni je?
Ho će mo li sa mi odlu či ti
ili da nam po mo gne ne ko od onih
ko ji su odlu či li sa mi?
Kad bi smo se po no vo ro di li,
da li bi smo po no vo ži ve li i do šli baš tu,
na ovaj svet?

Man tra

O, Bo že, šta si ti bez mo li tve,
šta je če ški kris tal bez
pro vi dnos ti,
šta ja pan ski kal ku la tor
bez zna nja?
Bo že, Bo že, bez mo li tve ti si
kao dan ski sir bez ru pa,
kao ka sa pi no va že na bez krav lje po žu de,
sva ka du ša bez Atma na
pro pu šta pa tnju
kao da ki nes ke pa ti ke pro pu šta ju
vo du i va tru,
sva ka du ša bez Atma na je kao
aspi rin bez Ba je ra,
kao aspi rin bez Ba je ra,
kao aspi rin bez Ba je ra.

Sneg u de ve tna es tom ve ku

Da je mo gao dži pom da ju ri po pre ri ji,
slo bo dno me nja ju ći spo ljne gu me kao In di jan ce,
jer je i u de ve tna es tom ve ku pa dao,
ni kad ne su srev ši gro fa Tol sto ja
ko ji sku plja ra zbe ža le Hi je ne Ka re nji ne
i po sle upo tre be u ro ma nu
ba ca ih pod tran ssi bir ski voz,
jer je i u de ve tna es tom ve ku pa dao,
Na po le on se ni ka da ne bi pri mio za dat ka
da bu de ma li i de beo,
kao ma kar ka kav ce zar,
osvo jio bi Ame ri ku da ta mo tru ne
i Bal kan da je de šlji ve,
jer je i de ve tna es tom ve ku pa dao sneg.
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Vojislav Despotov
Uvek tražim ono što nađem



Pall Mall

Ti si uvek pu ši la Pall Mall, za to si ta ko stra šno
i pa la, ma la.
Uza lud su če ti ri čo ve ka na sme ja na,
su vi še ih je ma lo, sa mo njih šest.
Kad su te uhva ti li da ti je sve je dno,
oti šla si u bi os kop, go vo re ći vo za ču ri kše
da ne ri če dok pre bro ja va bo je ve gla ve
u po ne de ljak niz brdo.
Ko la hi tne po mo ći iz ma log gra da
ju re u ko la hi tne po mo ći iz ve li kog gra da,
a ma li mo zak ra do bi u ri blju čor bu Pa ra gva ja.
Pe vu šim Mar se lje zu.
Mi lu jem kli to ris mi tra lje zu,
sve ra dim da bi mi po štar za zvo nio sa mo dva put
i do neo tvoj but, o ča ra po Me ri lin Mon ro.
De voj či ce, ti vi še ni si de čak,
ne moj ta ko opa sno da se na gi nješ iz ka de,
miš je pos tao tuš.
Bra zil uvek tu če Ita li ju sa 17:0.
U če mu?
U pra će nju be lih obla ka na pro le ćnom ne bu,
kad se pu ša či Pall Mal la u re kor dnom ro ku
ja ve gu la gu na kre šen do.

Pe ne lo pi na po li ti ka

P! P! P!
Odne kud P. se jav lja! Odi sej osje ti mi ris svo je P.
i gla vni jar bol za blu dje le la đe
u da le ki cilj sprav lja,
iz gu blje ni P. da na đe!
Je li tu P., za vi ru je Ki klo pi ci pod su knju,
usput pi pa nim fe, uklju ču ju ći sve si re ne.
Me di te ran od ne mi ra bru ji.
Gde je mo ja P., ra spi tu je se na Olim pi ja di.
Du bo ko to ne Nep tun od to na nje go va kri ka,
ja sam P., ša pu će Kir ka.
Na nju ši te mi P., vjer ni mor na ri,
fa lu sno mi se srce vrti oko P., jer P. je cen tar svi je ta.
Kom pli ci ra no je, oh, kom pli ci ra no do ći do P.,
ali ona uvi jek Odi se ja če ka,
tka ju ći čip ku ža lo sni cu,
klo pa ra ju ći ma lim ru me nim us ti ma:
tu odi! tu sej! tu odi! tu sej!
Sve dok iz bli zi ne ne zi ne ci jev Odi sej-to pa,
sti dlji va je skri tost po li ti ki na Pe ne lo pa.

Iza brao i pri re dio: Goj ko Bo žo vić
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Vo ji slav De spo tov (1950-2000), pe snik, ro man si jer, ese jist, pre vo di lac, ured -
nik. 

Pe sme Vo ji sla va De spo to va su je dan od bri ljan tnih i ne upo re di vih do ga đa ja u
srpskoj knji že vnos ti po sle dnjih de ce ni ja XX ve ka. 

De spo tov je po me rao gra ni ce, te mat ske i po eti čke, u svim žan ro vi ma ko ji ma
se ba vio. Stal no do no se ći is kus tvo sve ži ne, Vo ji slav De spo tov je bio mo der ni za cij -
ski duh srpske knji že vnos ti. Kao pe snik, bio je ne odo ljiv i u svo joj avan gar dnoj i u
svo joj pos tmo der noj fa zi. Kao ese jis ta, De spo tov je mo žda pro ni clji vi je od svih
svo jih sa vre me ni ka sa gle da vao “ne oče ki va nog čo ve ka” i nje go vo do ba. Kao ro man -
si jer, De spo tov je na pi sao izu ze tnu tri lo gi ju u dru goj po lo vi ni de ve de se tih, sa či nje -
nu od ro ma na Je sen sva kog drve ta, Evro pa broj dva i Drvo de lja iz Na bi sa la. 

Šta god da je pi sao, De spo tov je bio igri vi duh. Ni je se za do vo lja vao za te če -
nim re še nji ma i pre dlo že nim uvi di ma ni ti je ičem pri la zio kao ne umi tnoj sve ti nji. 

De spo tov je na auten ti čan na čin spo znao sop stve no vre me, zbog če ga su nam
nje go ve pe sme, ali i nje go vi ro ma ni i ese ji čes to iz gle da li kao hro ni ke una pred, kao
pra vo vre me ni od go vo ri na iza zo ve u ko ji ma su se na šli pi sac i nje go vi či ta oci. 
Vre me ra di za De spo to va. Tek će mo ga či ta ti.
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Od ta ksis te u No vom Pa za ru tra žim da
me odve ze do bi bli ote ke Do si tej Obra -
do vić. To će bi ti mo ja po la zna ta čka is -
tra ži va nja o tre tma nu po tre be boš nja -
čke na ci onal ne ma nji ne kad su u pi ta -
nju bo san ski je zik i boš nja čka knji že -
vnost. Ta ksis ta ka že da ne zna gdje je
bi bli ote ka, ali ra spi tat će mo se usput.
Ka že da iz bi bli ote ke ni je uzeo knji gu
još od osno vne ško le, a čo vjek je u pe -
de se ti ma. Ka že i da pe tna est go di na ra -
di kao ta ksis ta, a još mu ni ko ni je tra -
žio da ga vo zi do bi bli ote ke. Sta je kraj
Fa kul te ta islam skih na uka. Pred nji ho -
vom knji ža rom El-Ke li meh (po sli je ću
sa zna ti da je to je dna od dvi je knji ža re
u No vom Pa za ru; i u dru goj je naj zas tu -
plje ni ja li te ra tu ra ko ja se ba vi islam -
skom te olo gi jom) pi ta čo vje ka za bi b -
lio te ku. “A što ne re če Be dem”, go vo ri
mi ta ksis ta. Bi bli ote ka je, na ime, smje -
šte na na lo ka li te tu kul tur no-his to rij -
skog spo me ni ka ko jeg Pa zar ci zo vu Be -
dem. U bi bli ote ci se ra du ju po klo nu −
po slje dnji broj Sa ra jev skih sves ki.
Upra vo se u tom bro ju te ma ti zi ra ono
što bi u San dža ku mo glo bi ti rje še nje
kad je knji že vnost u pi ta nju − In ter kul -
tur no-po re dbe no izu ča va nje knji že v -
nos ti. To ga, me đu tim, ne ma kad je boš -
nja čka knji že vnost u pi ta nju. Prvi ra -
zlog to me je što se do ne da vno za po jam
boš nja čka knji že vnost u San dža ku je dva
zna lo, a kad se, pak, sa zna lo, pris tup
njoj bio je izo la ci onis ti čki. Na ime, boš -
nja čka knji že vnost i bo san ski je zik u
slu žbi su pri je sve ga iden ti tar ne po li ti -
ke Boš nja ka, a po sli je u tek stu će bi ti
na ve de ni pri mje ri za to.

U bi bli ote ci sa da pos to ji zna ča jan
fond knji ga boš nja čke knji že vnos ti, pri -
je sve ga za hva lju ju ći biv šem di re kto ru
bi bli ote ke Fu adu Ba ći ća ni nu. On ka že:
“Što se boš nja čke knji že vnos ti ti če, slo -
bo dno mo že mo da ka že mo da je ni je
ima lo kod nas. Ako je i bi lo knji ga auto -
ra Boš nja ka, to je bi lo u ne zna tnoj mje -
ri, ta ko da se o to me ni je zna lo, ni su
mo gli či ta oci da do đu do to ga. Na ža -
lost, ovo je bi bli ote ka, ta ko se shva ta la
i pri hva ta la, u Re pu bli ci Srbi ji i bi bli o -
te ka gdje je prven stve no tre ba la da bu -
de li te ra tu ra za nas ta vu, a i van nas ta -
ve, a s ob zi rom da se ni u nas ta vi ni van
nas ta ve ni je ra di la boš nja čka knji že -
vnost, on da ni je ni bi lo te li te ra tu re
uop šte. Go di ne 2006, kad sam do šao na
če lo bi bli ote ke, po ku ša li smo da iz vrši -
mo ne ku pro me nu, da bi bli ote ka li či na
grad. Ne sa mo bi bli ote ka, već sve us ta -
no ve kul tu re ko je fun kci oni šu na ni vou
gra da i za sta no vni ke gra da. Bi bli ote ku
ne či ne sa mo knji ge, već i dru ge akti -
vnos ti: pro mo ci je knji ga, knji že vne ve -
če ri i obi lje ža va nje bi tnih da tu ma, bi t -
nih do ga đa ja, za grad, za sre di nu, pa i

ši re, za knji že vnost uop šte. Mi smo je -
di ni u Srbi ji obe le ži li me đu na ro dnu go -
di nu Dže la lu di na Ru mi ja Me vla ne ko ja
je pro gla še na od stra ne UNES CO-a
2007. − 800 go di na od nje go vog ro đe -
nja. To je obe le že no u ce lom du nja lu -
ku, a u Srbi ji ni je. Sre ća, ima li smo po -
dršku i Fi lo lo škog fa kul te ta u Beo gra du,
pa nam je pro fe sor Ra de Bo žo vić bio
gost, i Dže ma lu din La tić iz Sa ra je va je
bio, i iz Is tan bu la je dna sku pi na ko ja je
izvo di la der vi ški ples. Že lja nam je bi la
da bi bli ote ka li či na grad.” Na pi ta nje
pos tav lje no u ša li da li bi to zna či lo da
se 80 pos to li te ra tu re odno si na boš nja -
čku knji že vnost, po što se oko 80 pos to
sta no vni ka gra da osje ća Boš nja ci ma,
Ba ći ća nin od go va ra: “To ne zna či da 80
pos to li te ra tu re bu de boš nja čka li te ra -
tu ra, to zna či da deo li te ra tu re ko ji je
bi tan za izu ča va nje boš nja čke knji že v -
nos ti i boš nja čke is to ri je bu de pri su tan
ov de. Da ne mo ra mo za sva ku knji gu
ko ja nam tre ba da se obra ća mo Na ro d -
noj bi bli ote ci Srbi je ili Bi bli ote ci gra da
Sa ra je va i sli čno.” O bi bli ote čkom dje -
lo va nju na os tva ri va nju pra va na ci onal -
nih ma nji na kad su je zik i knji že vnost u
pi ta nju, sa daš nji di re ktor bi bli ote ke
Kon stan tin Jo va no vić ka že: “Bi bli ote ka
ima je dan kla si čan deo po sla, to su či -
ta oci i bri ga o nji ho vim či ta telj skim in -
te re si ma. Do las kom ov de, za te kao sam
i ovaj dru gi ka nal de lo va nja bi bli ote ke
dos ta ra zvi jen, ta ko da ni je bi lo te ško
da se da lje nas ta vi u tom sme ru. Mi smo
druš tva ko ja su u toj ta ko zva noj tran zi -
ci ji, druš tva ko ja us ta nov lja va ju ne ke
no ve vre dnos ti, druš tva ko ja for mi ra ju
ne ke no ve po gle de na svet, na tra di ci -
ju, na sve to. Dos ta stva ri što se odno -
si lo na na ci onal ni iden ti tet do sad ni je
bi lo po zna to. U ra ni jem sis te mu ne sa -
mo da ni je bi lo po zna to, ne go se sma -
tra lo da to ni je bi tno. Me đu tim, sad se
ispos tav lja da to jes te bi tno i da mo ra
da se ide ma lo du blje u tra di ci ju. E sad,
mi smo iz da li dve knji ge, a je dna je na -
ro či to bi tna, gde je ko le ga Ba ći ća nin
je dan od pri re đi va ča, to je Ru ko pi sna
os tav šti na Na zi fa Šu še vi ća, ko ja se
odno si na al ha mi ja do knji že vnost a do -
ma ći je autor. Mi smo tu ima li po moć i
Mi nis tar stva kul tu re i gra da i iza šla je
je dna le pa knji ga i to je je dan lep us -
peh i bi bli ote ke i gra da ko ji se ti če pro -
do ra ka tra di ci ji, toj zna čaj noj tra di ci -
ji. Zna čaj na za to što se ra di o al ha mi ja -
do knji že vnos ti i zna čaj na za to što je
autor odav de.” Me đu tim, iako u bi li ote -
ci ne za pos tav lja ju taj se gment dje lo -
va nja ko ji se ti če zas tu plje nos ti knji -
žev nos ti boš nja čke na ci onal ne ma nji ne,
to im ni je do ni je lo po rast bro ja čla no -
va. No vi Pa zar ima oko 100.000 sta no v -
ni ka, a bi bli ote ka oko 4.000 čla no va.

U ho te lu Vrbak, gdje imam re zer -
va ci ju, re cep ci oner ka či ta Ba štu, pe peo
Da ni la Ki ša. Na kon ta ksis te i ra zo ča ra -
va ju ćeg po dat ka o bro ju čla no va bi bli o -
te ke, je dno ohra bru ju će i izne na đu ju će
is kus tvo. Is to vre me no ru ši ste re oti pe i o
Pa zar ci ma, ali i o ra dni ci ma u ugos ti -
telj stvu uop šte. Zo ve se Iva na i stu di ra
na od sje ku za srpsko/bo san ski je zik i
knji že vnost pri drža vnom uni ver zi te tu u
No vom Pa za ru. Ka že da će kad za vrši bi -
ti pro fe so ri ca srpskog je zi ka i knji že v -
nos ti sa cer ti fi ka tom ko ji će joj omo gu -
ća va ti da pre da je i bo san ski. Me đu tim,
ona je za dnja ge ne ra ci ja ko ja će to mo -
ći, jer se uki da iz na zi va od sje ka “bo -
san ski” zbog ne dos tat ka ka dra. Pi tam
je da li joj je išta ne lo gi čno u na zi vu
nje nog od sje ka. Ka že da ni je. Ni sam se
po tru dio da ne lo gi čnost obja snim, ali
ra di se o slje de ćem. Ko sa crta zna či “i,
ili”. Tre ba lo bi da stu den ti mo gu oda -
bra ti ili bo san ski ili srpski je zik i knji že -
vnost ili i je dno i dru go. Po nje nim ri je -
či ma stu di ra se i je dno i dru go. Pri djev
“bo san ski” s dru ge stra ne pre vi še vu če
na ne gdaš nji na ziv je zi ka srpskohrvat -
ski. Me đu tim, ov dje ne mo že bi ti ri je či
o po ve zni ci te vrste jer je srpskohrvat -
ski upu ći vao na kraj nje ta čke po dru čja
ko je obu hva ta je dan je zik, ne ra ču na -
ju ći, na ra vno, di ja spo ru. Da kle, alu zi ja
je po gre šna, tre ba lo bi sta ja ti bo san -
ski/srpski je zik i knji že vnost. Po tom je
kraj nje ne ja sno o ka kvoj je knji že vnos -
ti ri ječ: bo san skoj, boš nja čkoj, srpskoj,
svjet skoj, bo san sko/srpskoj... Pre ma
nje nim ri je či ma, ra di se o ovoj po slje -
dnjoj u ni zu. Na ime, na tom od sje ku
pos to ji pre dmet bo san sko/srpska sre -
dnjo vje ko vna knji že vnost. Ona se, me -
đu tim, ne izu ča va kao je dan pre dmet,

ne go do đe pro fe sor ko ji pre da je bo san -
sku sre dnjo vje ko vnu, a po tom ga za mi -
je ni pro fe sor ko ji pre da je srpsku sre -
dnjo vje ko vnu knji že vnost. Tre tman je -
zi čne i knji že vne pro ble ma ti ke kod Srba
i Boš nja ka je tu do ve den do ap sur da. 

San dža čki me di ji, a svi su, iz gle -
da, smje šte ni u No vom Pa za ru, bru je o
boš njaš tvu. Pu no je na ci onal ro man ti -
čar skog za no sa ko ji se pri je sve ga ar ti -
ku li ra kroz frus tra ci ju Srbi jom i srp -
stvom. Frus tra ci ja je, me đu tim, shva -
tlji va. Do vo ljno je pro še ta ti No vim Pa -
za rom, pa joj vi dje ti izvo ri šte. Osim
trga Ga zi Isa-be ga Isa ko vi ća, ko ji je ta -
ko ime no van ove go di ne, po vo dom 550
go di na od nas tan ka gra da, u ja vnom
pros to ru No vog Pa za ra go to vo da ne
pos to ji ni šta sa či me se ta moš nji Boš -
nja ci, u skla du s nji ho vim vi đe njem vla-
s ti te tra di ci je, mo gu iden ti fi ko va ti. Jed -
na od gla vnih uli ca u No vom Pa za ru je
Uli ca Ste va na Ne ma nje, pos to ji i Sve to -
sav ska, Nje go še va, Ge ne ra la Živ ko vi ća,
Ve ljka Vla ho vi ća, Sa ve Ko va če vi ća...
Ma li je broj uli ca ko je ima ju na zi ve u
ve zi s boš nja čkom tra di ci jom. Izu ze tno
je ci je nje no, re ci mo, ime Ri fa ta Bur -
džo vi ća Trše, na ro dnog he ro ja iz Dru gog
svjet skog ra ta, po ko jem, osim je dne
uli ce, no si ime i je dna osnov  na ško la, a
na zi vi os ta lih osno vnih ško la su: Brat -
stvo, Vuk Ka ra džić, Ste fan Ne ma nja,
De san ka Ma ksi mo vić, Đu ra Ja kšić, Ras -
tko Ne ma njić Sa va, Jo ša ni ca, Do si tej
Obra do vić i Ale ksan dar Sto ja no vić Le so.
S dru ge stra ne, po gle da mo li na zi ve pri -
va tnih us ta no va, go to vo da ne ma ni je -
dnog ko ji ni je u izra zi toj, na prvi po -
gled shva tlji voj ve zi s boš nja čkom ili
islam skom tra di ci jom. U naj bo ljem slu -
ča ju ra di se o na ci onal no neu tral nim
na zi vi ma ti pa: Fri zer ski sa lon Mo da. Ta -
kva dis pro por ci ja izme đu pri va tnog i jav -
nog, ta čni je nji ho vo ne su gla sje, mo ra
do ves ti do kon fli kta te dvi je sfe re i to
je si gur no je dan od ra zlo ga, ni ma lo ne -
bi tan, ko ji uzro ku je pri je tnje, ma ka kvi
in te re si sta ja li iza njih, auto no mi jom
San dža ka. Kad se otvo re či tan ke ko je se
ko ris te za nas ta vu srpskog je zi ka i knji -
že vnos ti, si tu aci ja je još go ra. Izu zev
Me še Se li mo vi ća ne mo gu će je na ći
auto ra s boš nja čkim, odno sno mu sli -
man skim kul tur nim bac kgro un dom. Pri -
tom tre ba ima ti na umu da se Se li mo vi -
će vo dje lo, uz sve ne dos tat ke ta kvih
tvrdnji, sma tra di je lom srpske knji že v -
nos ti i to zbog Se li mo vi će vog sa moo pre -
dje lje nja kao Srbi na. U udžbe ni ku Či -
tan ka sa knji že vno te ori jskim poj mo vi -
ma za čet vrti ra zred sre dnje ško le auto -
ri ca Lji lja ne Ni ko lić i Bo si ljke Mi lić ne -
ma ni čeg osim srpske i pri mje ra iz
svjet ske knji že vnos ti. Ta či tan ka je ilu -
s tra ti vna za to što je u njoj stav ljen na -

Amer Tikveša
Bošnjaci su Srbi,
samo na svoj način

U udžbe ni ku Či tan ka sa knji -
že vno te ori jskim poj mo vi ma
za čet vrti ra zred sre dnje ško -
le auto ri ca Lji lja ne Ni ko lić i
Bo si ljke Mi lić ne ma ni čeg
osim srpske i pri mje ra iz
svjet ske knji že vnos ti. Ta či -
tan ka je ilus tra ti vna za to što
je u njoj stav ljen na gla sak na
izu ča va nje knji že vnos ti, sa -
vre me ne knji že vne te ori je i
knji že vno te orij skih poj mo va,
ko je bi uče ni ci tre ba li apli ci -
ra ti na pri mje re sa vre me ne
knji že vnos ti, a na la zi se
mjes ta za pa tri oti zam i in fil -
tri ra nje srpskog na ci ona li zma
u moz go ve mla dih lju di.
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gla sak na izu ča va nje knji že vnos ti, sa -
vre me ne knji že vne te ori je i knji že vno -
te orij skih poj mo va, ko je bi uče ni ci tre -
ba li apli ci ra ti na pri mje re sa vre me ne
knji že vnos ti, a na la zi se mjes ta za pa -
tri oti zam i in fil tri ra nje srpskog na ci ona -
li zma u moz go ve mla dih lju di. Sve je to
vi dlji vo u prvom tek stu u či tan ci. Ra di
se o pje smi “Na uči te pje san”(1) Mio -
dra ga Pa vlo vi ća. To je pro gram ska pje -
sma kroz ko ju se po ezi ja po sma tra is -
klju či vo kao vid bor be: “Bra ni te se! Na -
uči te pe smu!” A ko ju pje smu da na uče,
go vo ri već slje de ći stih: “Uđi te kroz gu -
sle u mra mor no oko”. Pje sma je bu dni -
čka, baš kao što po Pa vlo vi ću po ezi ja i
tre ba da bu de, i pro pa gi ra va žnost uko -
ri je nje nos ti po ezi je u na ci onal nu tra di -
ci ju. Po tom sli je di tek st Isi do re Se ku lić
“O kul tu ri”,(2) gdje je vi zi ja kul tu re
na   ci onal ro man ti čar ska uz ele men te
kul tur nog ra si zma: “Da li ste do vo ljno
ra zmiš lja li o ču do vi šnos ti, o ču du, o ve -
li čan stvu je zi ka? Ra zvi jen je zik, to je
bi će i krv na ro da, to je ma ksi ma la ono -
ga što je dna kul tu ra os tav lja i da je. Svi
lju di ne či ta ju la tin sku i grčku knji že v -
nost, ali svi kul tur ni lju di i da nas još go -
vo re po ma lo grčki i la tin ski.” Auto ri ce
se uop šte ne tru de da kroz in ter pre ta ci -
ju re la ti vi zi ra ju oda vno pre va zi đe ne te -
ze o je zi ku već ih uče ni ci ma pre pu šta ju
zdra vo za go to vo. Ne tre ba ni na bra ja ti
ka kvim su sve na ci ona lis ti čkim ma ni pu -
la ci ja ma po dlo žni is ka zi ko ji go vo re o
je zi ku kao bi ću i krvi na ro da i o su pe  -
rior nos ti je zi ka nad dru gim vi do vi ma
izri ča ja. Ta ko đer je opa sna glo ri fi ka ci ja
i pla si ra nje te ze o su pe ri or nos ti grčke i
la tin ske kul tu re nad os ta li ma. A u ovom
tek stu, onaj ko ni ma lo ne go vo ri grčki i
la tin ski pros to je ne kul tu ran. Po se bno
je in te re san tan pris tup Vas ku Po pi.
Upo zna va nje s tim pje sni kom po či nje
pje smom “Ka le nić”(3). Ra di se o pje smi
iz zbir ke Us pra vna ze mlja iz ci klu sa Ho -
do čaš ća. Pje sma svo je in spi ra ti vno po -
la zi šte ima u an đe lu, tj. u fres ci ko ja ga
pri ka zu je, a ko ja se na la zi u ma nas ti ru
Ka le nić. Iako je iz pje sme go to vo ne mo -
gu će to sa zna ti, auto ri ce pos tav lja ju pi -
ta nje: “Ka kav je pe sni kov odnos pre ma
is to rij skoj i kul tur noj tra di ci ji srpskog
na ro da?”(4) Na ime, zna ko vi to je da
auto ri ce ba ra tu ju ri je čju pje snik, a ne
lir ski su bjekt. Pi ta nje je osim to ga ide -
olo ški pre su ges ti vno, a po dra zu mi je va -
ni od go vor je da je odnos pje sni ka pre -
ma tra di ci ji ta kav kao da je ona vje čno
ži va. Na kon pro či ta nog pi ta nja ta kav
od go vor se na me će zbog dis ti ha či je se
či ta nje ne za vi sno od ter ci na u pje smi i
su ge ri ra: “Bo je svi ću/ Na ivi ci za bo ra va
(...) Bo je zru/ Na la koj gra ni vre me na
(...) Bo je go re/ Mla doš ću u mo joj krvi”.
Me đu tim, pje sma ne go vo ri o is to rij skoj

i kul tur noj tra di ci ji Srba već o an đe lu s
fres ke ko jeg do živ lja va svi jest lir skog
su bje kta. To je je dna fres ka, a ne cje -
lo ku pna tra di ci ja Srba! Ne mo gu će je
da ti ta čan od go vor i na pi ta nje: “Za što
izme đu svih dru gih sve ti telj skih li ko va
oda bi ra ‘sve tog ra tni ka’?” Još je sa mo
fa li lo: Upo re di te po en tu pje sme sa sti -
hom Bo re Đor đe vi ća: “I bu di an đeo
osve te/ ne ka na svo joj ko ži ose te/ šta
zna či be da, strah i bol” da bi su ge ri ra -
nje od go vo ra bi lo vi še ne go oči to. Ka ko
ne ko mo že zna ti za što je oda bran baš
taj lik, a ne ne ki dru gi? Cilj je kroz sin -
ta gmu “sve ti ra tnik”, ko ja ni je upo tri -
je blje na u pje smi uo pće, uče ni ke na -
ves ti na pri ču o an đe lu osve tni ku, a ko -
me je osve ta na mi je nje na, ne tre ba
dva put po ga đa ti. Ci je li je niz pi ta nja u
ko ji ma se ra ču na na uče ni čku svi jest o
ve le va žnos ti srpstva, ali tre ba na ves ti
još ovo: “U ko jim pe sni čkim sli ka ma pe -
snik ra zvi ja ose ća nje su dbin ske pri pa d -
nos ti srpskom na ro du?” Opet se upo tre -
blja va ri ječ pje snik! Pa čak i ako na nju
pris ta ne mo kao na le gi ti mnu, tre ba li
objaš nja va ti da on to ne ra di ni ti s jed -
nom pje sni čkom sli kom ne go je dje ci
pre pu šte no da to sa mi izi ma gi ni ra ju.
Ako se ra di o pri pa dnos ti, mo že se go -
vo ri ti sa mo o pri pa dnos ti kršćan stvu, ali
ni ta da ni je ri ječ o su dbin skoj pri pa d -
nos ti. 

Dru ga pje sma pre ko ko je se uče -
ni ci upo zna ju s pje sniš tvom Vas ka Po pe
je “Ma na si ja”(5), iz is te zbir ke, iz is tog
ci klu sa kao pret ho dna. Pje sma, po go d -
na za sve na ci ona lis ti čke ma ni pu la ci je,
u prin ci pu lo ša pje sma u ko joj se re fre -
ni čno po nav lja ne ta čno na pi sa no Alah il
ila lah, ko je se u s tva ri pi še La il la he il -
lal lah. To Alah il ila lah u s tva ri je zvu -
čno, po go to vo ri tmi čno naj zna čaj ni je
mjes to u pje smi. Ono po dra ža va to pot
konj skih ko pi ta, a te ko nje ja še “ko nji -
ca no ći”, tur ski osva jač, po ro bi telj, u
po ho du na ma nas tir Ma na si ja. Osno vno
na če lo je dne vje re, to da ne ma dru gog
bo ga osim Ala ha, izje dna če no je sa zlo -
či nom, po ro blja va njem, pa lje njem, pa

je uje dno i ci je la vje ra islam s tim izjed -
na če na. To na če lo ri tmi čka je po dlo ga
za tur sko osva ja nje. In ter pre ta ci ja i
dru gi pri lo zi uz pje smu tu su da stvo re
ili po ja ča ju even tu al nu pos to je ću mrž-
nju pre ma Tur ci ma, a u iko no gra fi ji srp -
skog na ci ona li zma Boš nja ci ko ti ra ju kao
Tur ci. Evo je dnog di je la pred stav lja nja
ma nas ti ra Ma na si ja: “Sa gra đen je po -
čet kom XV ve ka, u vre me tur ske na jez -
de na srpske ze mlje, opa san je vi so kim
zi di na ma sa od bram be nim ku la ma, ko je
i da nas sve do če o na šoj su dbin skoj pro -
šlos ti ka da se srpska kul tu ra bra ni la i
pe rom i ma čem.”(6) U je dnom pi ta nju
u sklo pu in ter pre ta ci je auto ri ce ko nji cu
no ći ime nu ju Ala ho vom voj skom. Po tom
ima mo pi ta nja: “Ma na si ja ni je odo le la
op sa di. Da li je knji ga odo le la na si lju?
Ka kvo zna če nje ima knji ga za oču va nje
du ho vne kul tu re srpskog na ro da?” Ili:
“Ako je nje na pre dme tnost (mi sli se na
pje smu, op. a.) uze ta iz kul tur nog na -
sle đa, šta će pe sma ‘Ma na si ja’ zna či ti
za bu du će ge ne ra ci je?”(7) Su ge ri ra se
pre nos is kus ta va, kul tur no pa mće nje o
vje ko vnom ne pri ja te lju. Bi ti, da kle,
Boš njak ili mu sli man u ze mlji u ko joj se
kul tur no pa mće nje us tro ja va pro tiv
tvo jih osno vnih iden ti fi ka cij skih ori jen -
ti ra kraj nje je ne za vi dna po zi ci ja i ža -
lo sno je što o to me svje do či škol ski
udžbe nik iz ko jeg, izme đu os ta lih, uče i
boš nja čka dje ca. 

I is ka zi sa mih knji že vni ka upo tre -
blja va ju se za glo ri fi ka ci ju srpstva. Ta ko
se na vo di izja va De san ke Ma ksi mo vić:
“Ako pe snik mo že da bu de glas svog na -
ro da, ako sam ja pe snik ka dar da to bu -
dem, on da sam to, či ni mi se, u knji zi
Tra žim po mi lo va nje. U njoj sam izra zi la
ve ko vnu tež nju na šeg na ro da da ne pov -
re di prav du, za tim nje gov otpor pre ma
na si lju, pre zi ra nje oho los ti, sklo nost
pre ma mi lo srđu, spo so bnost da se pri vo -
li ’car stvu ne bes ko me’.”(8) Srbi, da kle,
ni su ni šta dru go do li an đe li u ljud skom
li ku. Na taj na čin kon ci pi ra ti či tan ku u
kon tek stu po sli je ra tnog be zna đa, pri je
sve ga uzro ko va nog ra tom na pros to ru
Ju go sla vi je, ne zna či ni šta dru go do
amnes ti ra ti od od go vor nos ti bi lo ko jeg
Srbi na za bi lo ko je zlo. Ta kav kon cept,
na ra vno, ne pro la zi bez Do bri ce Ćo si ća,
ko jem je u Či tan ci po sve će no ci je lih 18
stra ni ca. Tu su odlom ci iz Ko re na i iz na -
ci ona lis ti čkog vi še to mnog pam fle ta Vre -
me smrti. Vre me smrti je ro man u ko -
jem su li ko vi re zo ne ri u Srbi ji do mi nan -
tnih ide olo gi ja za vri je me Prvog svjet -
skog ra ta − one za i one pro tiv ju go slo -
ven skog je din stva. Taj ro man je u s tva ri
sub ver zi ja spram ide olo gi je brat stva i
je din stva ko ju je pro pa gi rao so ci ja li zam
u Ju go sla vi ji. Pi šu ći se dam de se tih ro -
man o vre me nu Prvog svjet skog ra ta,
Ćo sić u us ta li ko va stav lja i sve ono što
se na li ni ji srpsko-hrvat skih su ko ba de si -
lo i za vri je me Dru gog svjet skog ra ta.
Či ta telj se dam de se tih, sa re la ti vno
svje žim pa mće njem i pre čes to su oča van
s pri ča ma o, npr., us ta škim zlo či ni ma iz
Dru gog svjet skog ra ta, srpske ra di ka le u
ro ma nu mo ra do ži vje ti kao is ti no zbor ce
jer oni go vo re o to me ka ko je din stva s
Hrva ti ma, s ka to li ci ma, ne mo že bi ti
zbog zla ko je oni vi je ko vi ma na no se
Srbi ma. Taj ro man je mu dar Ćo si ćev
ide olo ški po tez i plo do tvo ran za ja ča nje
ra di kal ne na ci ona lis ti čke svi jes ti u Srbi -
ji. Me đu tim, auto ri ce ga ta ko ne či ta ju.
Sa zah tje vom se obra ća ju uče ni ci ma da
od svih op tu žbi ope ru oca na ci je: “Po -
tvrdi te pri me ri ma iz ro ma na Vre me
smrti da je Ćo sić hu ma nis ta i an ti mi li ta -
ri sta.”(9) Ve li ki je broj pri mje ra ko ji se
mo gu na ves ti da či tan ke u Srbi ji kod

mno gih ko ji ni su Srbi, ali i kod dos ta
Srba uko li ko ni su na ci ona lis ti, iza zi va ju
frus tra ci ju svo jom ide olo škom kon ta mi -
ni ra noš ču, a ra di se o ide olo gi ji srpskog
na ci ona li zma. I da, tre ba li to i spo mi -
nja ti, u ana li zi ra noj Či tan ci ne ma ni slo -
va la ti ni ce. 

Boš nja čki od go vor na to je uvo đe -
nje bo san skog je zi ka i knji že vnos ti u
ško le. Od go vor pro tiv ko jeg je, sa mog
po se bi, pros to ne mo gu će bi lo šta ima -
ti. Taj od go vor ni je sa mo stvar re vol ta,
već i pra va na ci onal nih ma nji na da,
sub ven ci oni ra no od stra ne drža ve, ima -
ju pri li ku da uče svoj je zik i knji že vnost
pi sa nu tim je zi kom. Me đu tim, ka ko je
to izve de no? Mi nis tar stvo obra zo va nja
Re pu bli ke Srbi je svo je vre me no je po nu -
di lo tri op ci je ko je se ti ču bo san skog je -
zi ka u ško la ma. Prva op ci ja bi la je da se
bo san ski je zik izu ča va kao osno vni pred -
met, dru ga op ci ja bi la je da se bo san ski
ra di u kom bi na ci ji sa srpskim i tre ća op -
ci ja bi la je da bo san ski bu de izbor ni
pre dmet. Boš nja čko na ci onal no vi je će
opre di je li lo se da bo san ski je zik i knji -
že vnost bu de izbor ni pre dmet. Već sa -
mim tim po zi ci oni ran je kao ma nje va -
žan u odno su na srpski je zik. Za sad se
nas ta va iz bo san skog je zi ka i knji že v -
nos ti izvo di sa mo u osno vnim ško la ma, i
to ne u svim op šti na ma u San dža ku. Tek
se po če lo ra di ti na uvo đe nju tog pre d -
me ta u sre dnje ško le. Uče ni ci i pro fe so -
ri boš nja čke na ci onal nos ti go to vo sto -
pro cen tno po drža va ju uvo đe nje tog
pre dme ta, ma ka ko on bio osmiš ljen.
Emi na Ahme to vić, pro fe so ri ca srpskog
je zi ka i knji že vnos ti u Me di cin skoj ško li
u No vom Pa za ru, ka že: “Pred sto ji još
dos ta ra da, ali se ja na dam da će bo -
san ski je zik i knji že vnost ući u sre dnje
ško le. Prvo što srpski je zik i knji že vnost
ne ma do dir nih ta ča ka s boš nja čkom
knji  že vnoš ću ap so lu tno, dru go što se
bo san ski je zik ra di kroz ce lu osno vnu
ško lu sa tek sto vi ma ko ji od go va ra ju
uzras tu u po je di nim ra zre di ma osno vne
ško le, pa je lo gi čan nas ta vak da oni s
tim nas ta ve u sre dnjoj, i tre će za to što
im je to je di na mo gu ćnost da se upo -
zna ju sa ne čim što je su oni sa mi.” U toj
nje noj izja vi dva su de ta lja ko ja su za -
hti je va la objaš nje nje. Prvo je ka ko to
da srpska i boš nja čka knji že vnost ne -
ma ju do dir nih ta ča ka: “Srpska knji že v -
nost je ono što je nas ta lo u okvi ru
srpske knji že vne tra di ci je, od sre dnjeg
ve ka pa do da nas. Od na ro dne knji že v -
nos ti ko ja nam ni je is ta, po mo ti vi ma,
ako ni šta dru go po ime ni ma, do da naš -
njih da na, stvar no ni je is ta. Plan i pro -
gram za čet vrti ra zred sre dnje ško le ko -
ji po dra zu me va ot pri li ke od me đu ra tne
pa na da lje − ni smo se mi ose ća li is to u
tim vre me ni ma. Od sil nih pi sa ca, pa
ma kar iz Pa za ra i oko li ne, mi sa tim ne
upo zna je mo đa ke, a to ni je is to.” Na
pi ta nje ka ko se mo že zna ti ko su nje ni
đa ci, ka ko im odre di ti iden ti tet i ka ko
ih knji že vnost mo že uči ti to me što su,
Ahme to vić od go va ra, dje li mi čno ko ri gu -
ju ći svoj prvo tni stav: “Ni je knji že vnost
tu sa mo da bi nas uči la ko smo i šta
smo, već da bi pre sve ga bi li bo lji lju di.
E, pa mi slim da za slu žu je mo da to uči -
mo i kroz pri me re boš nja čke knji že v -
nos ti.” Ona ne ma su mnje u to da je rje -
še nje o odvo je nom pre dme tu bo lje: “I
jes te lo gi čno da to bu de odvo je no, jer
ova mo ne ma pros to ra. Ako se odra di či -
tav pro gram za srpski tu mes ta uba ci va -
nju ne ma.” Miš lje nja je da knji že vnost
sa ma po se bi ne mo že bi ti u slu žbi ni ka -
kvog zla: “Knji že vno de lo mo že sa mo da
bu de oki dač ono ga što oni slu ša ju u ku -
ća ma. Ne ka de ca, na ža lost, u ku ća ma

Bi ti, da kle, Boš njak ili mu sli -
man u ze mlji u ko joj se kul -
tur no pa mće nje us tro ja va
pro tiv tvo jih osno vnih iden ti -
fi ka cij skih ori jen ti ra, kraj nje
je ne za vi dna po zi ci ja i ža lo -
sno je što o to me svje do či
škol ski udžbe nik iz ko jeg,
izme đu os ta lih, uče i boš nja -
čka dje ca. 
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ima ju sva ko dne vni go vor mržnje. Me đu -
tim, ono što ja ve ru jem, do bar nas ta v -
nik od knji že vnos ti mo ra da iz vla či sa -
mo knji že vnost, sve te ne ke stva ri mo -
ra da sti ša.” Na moj ko men tar da se
pos to je ćom je zi čkom i knji že vnom po li -
ti kom kao iden ti tar nim po li ti ka ma ne
pos ti že ni šta dru go do ono što ima mo u
srpskoj knji že vnos ti i je zi ku, a što Boš -
nja ci ma sme ta, Ahme to vić ka že: “Ako
ne ko na še de te, a to su sva na ša de ca,
pro đu kroz sis tem obra zo va nja ov de,
bez ob zi ra što su Boš nja ci ili mu sli ma ni
us kra će ni za in for ma ci je da pos to ji ne -
što što je li čno nji ho vo, i ako im se kroz
ško lu ser vi ra ne što što je ’na še’, ali je
is klju či vo srpsko, on da ra zu mem i ovu
dru gu op ci ju. Pros to, me ni su sve te
stva ri ja ko do bre za to što je po če lo da
se ra di na to me. Ne mo že ni je dan po če -
tak da bu de ide alan i bi će ve ro va tno
dos ta pre vi ra nja i me đu na ma Boš nja ci -
ma sa mi ma u to me šta tre ba da bu de
taj pre dmet i šta tre ba da pred stav lja,
ali je do bro da je po če lo. Bo lje se i sva -
đa ti i ras prav lja ti ne go da to ga ne ma.”
Po što je pro fe so ri ca srpskog, ko ja će
us ko ro, pre ma nje nom na da nju, pre da -
va ti i bo san ski kao izbor ni pre dmet, pi -
tao sam je i da pro ko men ta ri še si tu aci -
ju kad je njen pri mar ni pre dmet u pi ta -
nju: “Plan i pro gram za srpski je zik i
knji že vnost ni je me njan to li ke go di ne.
Ja de cu učim is tom ono me što sam ja
uči la u sre dnjoj ško li, a to je is to ono
što su i mo ja ses tra i brat ra di li de set
go di na pre me ne. Mi slim da se taj pro -
gram i ne di ra za to što oni lju di ko ji bri -
nu o to me stra hu ju šta će mo sad tra ži ti
da uđe unu tra. Prvo mi kao na ci onal ne
ma nji ne, jer mno go šta tre ba da se me -
nja. Pre va zi đen je do bar deo pro gra ma.
Na se mi na ri ma na ko je ode mo ni kad se
ne po mi nje knji že vnost na ci onal nih ma -
nji na. Uvek se ra di i go vo ri o srpskoj
knji že vnos ti, ta ko da kod tih čel ni ka
kao da pos to ji svest da ako kre nu da
me nja ju pro gram, da će ga pro me ni ti
na svo ju šte tu.” 

Pro fe so ri ca Ahme to vić bi la je lju -
ba zna pa je do pus ti la i da pri sus tvu jem
ča su u čet vrtom ra zre du Me di cin ske
ško le. Uče ni ci su se po ka za li vi še ne go
za in te re so va ni ma za tu pro ble ma ti ku o
ko joj pi šem. Od njih 27, sa mo tro je ni -
je za bo san ski je zik i knji že vnost kao
izbor ni pre dmet. Fas ci nan tno je to što
se ra di o uče ni ci ma ko ji za vrša va ju ško -
lu i ko ji ma bi u ve ćoj mje ri tre ba lo bi ti
sve je dno ho će li tog pre dme ta bi ti ili
ne će. Ako ne bu du stu di ra li bo san ski,
zna čaj ni jeg kon ta kta s tom pro ble ma ti -
kom te ško da će ika da vi še u ži vo tu ima -
ti. Me đu tim, ipak im je sta lo. I oni su
shva ti li, da li sa mi od se be ili pod utje -
ca jem auto ri te ta te ško je re ći, pi ta nje

je zi ka i knji že vnos ti is klju či vo kao iden -
ti tar no pi ta nje: “Kroz knji že vnost i je zik
sa zna je mo ko smo”, “Ne ma na ro da bez
je zi ka” i sl. Ono što nji ho vom do živ lja ju
se be kroz na ci onal ni iden ti tet sme ta u
pro gra mu za srpski je zik i knji že vnost
na vo de is klju či vo na pri mje ri ma iz Gor -
skog vi jen ca. Na mo ju opas ku da se tu
ne ra di o srpskoj već o crno gor skoj knji -
že vnos ti, što je ta ko đer knji že vnost je -
dne na ci onal ne ma nji ne u Srbi ji, ni ko se
ne os vrće. To ne do pi re do svi jes ti,
crno gor sko je još oči gle dno srpsko, po -
go to vo ako je kao ta kvo pred stav lje no u
udžbe ni ku. Naj češ će na vo de, sad već
unu tar boš nja čkog na ci ona li zma, mit sko
mjes to: “ho dža ri če sa mu na re.” Stih
us tva ri gla si: “’Odža ri če na ra vnom Ce -
ti nju”, što pro blem sva ka ko ne uma nju -
je, ali da je do zna nja da Gor ski vi je nac
ni je do bro pro či tan ni ti da se iko upus -
tio u sis te ma ti čnu ana li zu tog dje la. O
eza nu i isla mu ima još po grdnih mi sli u
Gor skom vi jen cu, ali im je taj stih na ju -
pe ča tlji vi ji. Uči nio im se in te re san tnim

pri je dlog da Gor ski vi je nac, kad ga či ta -
ju, ako već mo ra ju, po ku ša ju kon tek stua-
li zi ra ti u vri je me nje go vog nas tan ka, te
da ispi ta ju kad svi jest o ljud skim pra vi -
ma, o poj mu ra si zma, šo vi ni zma, fa ši -
zma i sl. pos ta je zna čaj ni je pri su tna u
ja vnom pros to ru Crne Go re, te ko sve
po ru ke Gor skog vi jen ca po ku ša va či ni ti
aktu el nim za da naš nje vri je me. Što se
ti če sen zi bil nos ti za ne ki dru gi iden ti tet
pri li kom či ta nja knji že vnih dje la, pri su -
tna je osje tlji vost na rod. I to sa mo na
pri mje ri ma iz Ane Ka re nji ne. In te re san -
tno je da ni ko od dje ce iz tog ra zre da,
njih 27 pri su tnih, ni je ni kad ni šta pro či -
tao od Ća mi la Si ja ri ća, a za Si na na Gu -
dže vi ća ni je ni čuo. Kad sam mu to spo -
me nuo, Sa mir Ha nu ša, pje snik i pro fe sor
srpskog u Te hni čkoj ško li u No vom Pa za -
ru, ka že: “To je, s je dne stra ne, po slje -

di ca sla bog po zna va nja boš nja čke knji -
že vnos ti od stra ne svih (me di ji, po li ti ča -
ri, nas ta vni ci...), pa su uče ni ci na kra ju
tog lan ca. To me tre ba, sva ka ko, do da ti i
sla bu či ta la čku kul tu ru lju di sa ovih pro-
s to ra.” Nje go va skep sa u ve zi s bo san -
skim je zi kom je slje de će pri ro de: “Uvo -
đe nje bo san skog je zi ka u sre dnje ško le
je lo gi čni sli jed ono ga što je već ura đe -
no u osno vnim ško la ma. I to je neo spor -
no do bro i ni je upi tno. Me đu tim, bo jim
se da bo san ski je zik ne bu de shva ćen od
stra ne uče ni ka i nas ta vni ka sa mo kao još
je dan od nas ta vnih pre dme ta u, iona ko
pre op te re će nom, nas ta vnom pla nu i
pro gra mu. Bo jim se da ga uče ni ci ne
shva te kao oba ve zu vi še, kao ne što što
im odu zi ma slo bo dno vri je me, i ta ko mu
pris tu pe ili, još go re, uop šte ga i ne iza -
be ru. To će u naj ve ćoj mje ri za vi si ti od
nas ta vni ka, ko li ko su u sta nju da ani mi -
ra ju uče ni ke za bo san ski je zik i knji že v -
nost...” In te re san tna je i nje go va pa ra -
le la s vje ro na ukom: “Svi se sla žu da je
uvo đe nje bo san skog do bar ko rak i ne
pos to ji bo ja zan od even tu al nih pro ble -
ma u or ga ni za ci ji nas ta ve. Vjer ska nas -
ta va je bi la do bar pro bni ba lon. Ne pos -
to je trve nja, ra zre di se di je le na gru pe
pa ne ki idu na vje ro na uku (islam sku i
pra vo sla vnu), a ne ki na gra đan sko. Ka da
kre ne nas ta va bo san skog, vi dje će mo ko -
li ko su auto ri te ti odra di li do bar po sao.
Mi slim da bi tre ba li or ga ni zo va ti vi še se -
mi na ra za nas ta vni ke iz svih pre dme ta,
a po se bno za nas ta vni ke je zi ka i knji -
žev nos ti i uči te lje...” Sla že se s mo jom
kon sta ta ci jom da bi i u či tan ka ma za
srpski je zik i knji že vnost tre ba lo bi ti vi -
še i po re gi ja ma i po na ci onal nos ti ma u
Srbi ji zas tu plje nih pi sa ca, ali i ge ne ral -
no ex-Yu knji že vnosti: “To je loš po tez
Mi nis tar stva pros vje te Srbi je. Šte ta je
ne upo zna ti re gi onal nu knji že vnost, u
ovom slu ča ju boš nja čku. U bu du ćnos ti
bi tre ba lo sta vi ti akce nat na knji že vnost
u re gi onu (boš nja čku, al ban sku, ma ke -
don sku, hrvat sku...).” Na mol bu da po -
sje tim nje gov čas, re kao je da ne ma ni -
šta pro tiv i upo zo rio me da me ne izne -
na di even tu al na uče ni čka ne upu će nost
u ne ku za me ne mo žda op šte po zna tu
stvar ko ja se odno si na knji že vnost, jer
to je ipak Te hni čka ško la i dje ca to upi -
su ju jer ih pri je sve ga za ni ma ju te hni čki
pre dme ti, ni su je zi ča ri. Na to is to skre -
će mi paž nju i di re ktor ško le Adem Bi ho -
rac. Me đu tim, iako je ško la te hni čka, u
ho lu sto je tri por tre ta, a sa mo je je dan
lik po ve ziv s onim za šta se đa ci u toj
ško li obra zu ju. Ra di se o Ni ko li Te sli.
Dru ga dvo ji ca su Vuk Ste fa no vić Ka ra -
džić i Nje goš. Na ča su uče ni ci prvog ra -
zre da Te hni čke ško le kao pri mjer li čne
iden ti fi ka ci je ne na vo de ni ko ga ni iz
srpske ni iz boš nja čke knji že vnos ti. Je -
dan na vo di Ro bin zo na Kru soa kao svo ju
fas ci na ci ju, a dru gi To ma So je ra. Po što
se ra di o dva avan tu ris ti čka ro ma na,
oči gle dno je da knji že vnost do živ lja va ju
pri je sve ga kao za ba vu, ali ne sma tra ju
knji že vnost baš skroz otu đe nom od ži vo -
ta. Na pro tiv, dje čak ko ji uži va u avan tu -
ra ma Ro bin zo na Kru soa ka že da nas ta
knji ga uči kon kre tnim ži vo tnim stva ri -
ma, ka ko pre ži vje ti na pus tom os trvu,
te je zbog to ga sma tra vri je dnom. Na
mo je pi ta nje da li bi on na pus tom os -
trvu bio u sta nju ra di ti is to što i Ro bin -
zon, re kao je da ne zna, ali da bi se ru -
ko vo dio “sa vje ti ma” iz te knji ge. Mo žda
je u ta kvom shva ta nju knji že vnos ti pred -
nost Te hni čke ško le ili bar dje ce ko ja se
za nju odlu ču ju. 

Ni ti u je dnu osno vnu ško lu ni sam
uspio ući. Ali sa mi udžbe ni ci go vo re do -
vo ljno. Na pri mjer, udžbe nik za prvi ra -

zred no si na ziv Bo san ski je zik sa ele -
men ti ma na ci onal ne kul tu re i Na ro dna
tra di ci ja. Auto ri su Ali ja Džo go vić i Ho -
do Ka tal. Dio ko ji se odno si na bo san ski
je zik s ele men ti ma na ci onal ne kul tu re
obu hva ta 53 stra ni ce. Os ta tak od 25
stra ni ca odno si se na Na ro dnu tra di ci ju.
Da kle, je zik i knji že vnost su tu spo re -
dna stvar, u slu žbi na ci onal ne kul tu re i
na ro dne tra di ci je. Ja ko je ma lo o je zi -
ku tu ri je či, de ve de set pos to gra đe za -
uzi ma ju knji že vna dje la, od to ga opet
go to vo sto pos to tno ra di se o po ezi ji. Od
auto ra ne boš nja ka sa po je dnim dje lom
pri su tni su La Fon ten, Er nest He min -
gvej, Pa ul Fort i Ši mo Ešić. Od boš nja -
čkih auto ra do mi ni ra ju oni go to vo ne -
po zna ti auto ri. Boš nja čki knji že vni ka -
non za ne ke od njih ni ka ko ne zna, ne -
ma ih u či tan ka ma, ni ti u le kti ra ma u
Bo sni i Her ce go vi ni, kri ti ka − ka non ska
ili ne − ne spo mi nje ih. Ta ko su sa po če -
ti ri pje sme pri su tni De ni sa Tur ko vić i
Omer Tur ko vić. Ne što po zna ti ja, ali u
bi lo ka kvoj va lo ri za ci ji ta ko đer ne pri su -
tna, s tri pje sme pri su tna je Be la Džo -
go vić. Ahme ta Hro ma dži ća ne ma, ne ma
ni Šu kri je Pan dže, Bi se re Ali ka dić, ni
Fe ri de Du ra ko vić ta ko đer ne ma, izos -
tav ljen je i Ća mil Si ja rić. Od re la ti vno
po zna ti jih auto ra pri su tni su Ahmed Mu -
ra dbe go vić, Ali ja H. Du bo ča nin, Mu la
Mus ta fa Ba šes ki ja, Na si ha Ka pi džić-Ha -
džić, Ibra him Ka jan i Mir sad Be ćir ba šić.
Iako pos to ji do vo ljno afir mi sa nih, na -
gra đi va nih, pre vo đe nih, svrsta va nih u
ra zno ra zne an to lo gi je, boš nja čkih auto -
ra i auto ri ca, ko ji su pi sa li ili još uvi jek
pi šu i za dje cu, njih u knji zi za bo san ski
je zik ne ma. Ra zlog to me je očit kad se
le ti mi čno či tan ka pre gle da. Pre ko nji -
ho vih dje la bi lo bi ne mo gu će uspos ta vi -
ti ko ne kci je ko je se auto ri svim sna ga -
ma tru de da uspos ta ve, a to su one s
boš nja čkim na ci onal nim vri je dnos ti ma
ko je pro pa gi ra boš nja čki na ci ona li zam.
Knji že vnost je i ov dje shva će na kao slu -
ga po li ti ke iden ti te ta i po dre đe na je
“ele men ti ma na ci onal ne tra di ci je” iz
na slo va udžbe ni ka. Knji ga po či nje s
por tre tom Av de Me đe do vi ća: sta ri ji čo -
vjek, s fe som, to je ono sa čim se uče -
ni ci prvo su sre ću kad prvi put otvo re
udžbe nik za bo san ski je zik i to za prvi
ra zred. Na iz gled ni čim iza zva no, jer ne -
ma ni je dnog Av di nog sti ha u pje smi ni ti
je do vo ljno objaš nje no ko je on bio.
Sto ji sa mo: “Boš nja čki na ro dni pje -
snik.”(10) Prvo, ne ta čno je pred stav -
ljen. Na ro dna po ezi ja, odno sno usme -
na, i zo ve se ta ko što joj se ne zna za
auto re. (Još je tu ne ta čnih odre dni ca;
npr., ispod bro ja li ce “Eci, pe ci,
pec”(11) sto ji da je to na ro dna bro ja li -
ca.) Ali ta čnost je za na ve de ne auto re
iz gle da i ne bi tna. Cilj je u svi jest, pu -
tem por tre ta, ugra di ti pa tri jar hal nu fi -
gu ru, na ro dnog pje va ča kao va žan iden -
ti fi ka cij ski ori jen tir. Ispod prve pje sme
sto ji i poz dra vna po ru ka: “Dje co, ha ir li
vam po la zak u prvi ra zred osno vne ško -
le!”(12) Po tom sli je di pje sma Ome ra
Tur ko vi ća s na zi vom “Se lam”(13). Uz
ha ir li, se lam ne iza zi va ni ka kav dru gi
osje ćaj već da je osno vna tež nja boš -
nja čke knji že vno-je zi čne po li ti ke u
San dža ku osma ni za ci ja i kle ri ka li za ci ja
boš nja čkog na ci onal nog iden ti te ta. Sve
to na ra vno ne mo že bez ar ha iza ci je, pa
sli je di i pje sma Be le Džo go vić “Ime na
sta ra”(14) gdje se pre na gla ša va lje po ta
sta rih mu sli man skih ime na, i to is klju či -
vo žen skih, jer se tra di ci ja, pre ma na -
ci ona li zmu, ču va s te stra ne: Aza, Ha li -
ma, Umi ha na, Se li ma, Đu la, Za da, Emi -
na su opje va na ime na. Pa tri oti zam je
pre na gla šen, i to onaj pre ma Bo sni. Vi -

Udžbe nik za prvi ra zred no si
na ziv Bo san ski je zik sa ele -
men ti ma na ci onal ne kul tu re i
Na ro dna tra di ci ja. Auto ri su
Ali ja Džo go vić i Ho do Ka tal.
Dio ko ji se odno si na bo san -
ski je zik s ele men ti ma na ci -
onal ne kul tu re obu hva ta 53
stra ni ce. Os ta tak od 25 stra -
ni ca odno si se na Na ro dnu
tra di ci ju. Da kle, je zik i knji -
že vnost su tu spo re dna stvar,
u slu žbi na ci onal ne kul tu re i
na ro dne tra di ci je.
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dlji vo je to iz pje sme “Bo sna”(15) Be le
Džo go vić u ko joj i pti ce i pče la i ru ža
zna ju da je Bo sna naj lje pša ze mlja na
svi je tu. U pi ta nji ma za in ter pre ta ci ju,
va ljda da se ne za bo ra vi, sto ji i ovo:
“Ko ja je ze mlja naj lje pša na svi je tu?”
Kad je u pi ta nju kul tu ra ko mu ni ka ci je,
i tu se in sis ti ra na isla mi za ci ji i osma ni -
za ci ji, kao da Boš nja ci ni šta dru go ne
mo gu bi ti do mu sli ma ni i kao da sa mo s
mu sli ma ni ma ko mu ni ci ra ju. To su poz -
dra vi: mer ha ba, se lam, ala hi ma net, sa -
ba haj ro la i sl. Na ci ona lis ti čko pre tje ri -
va nje oči to je i u tek stu Bo san ski je zik
ko ji ni je po tpi san: “Bo san ski je zik je
moj ma ter nji go vor. Bo san skim je zi kom
su go vo ri li mo ji pra dje do vi i mo je pra -
bi ja če u pro šlos ti. Bo san skim je zi kom
go vo re svi Boš nja ci bi lo gdje da ži ve. Ja
vo lim moj bo san ski je zik. Bo sna je po -
no sna. Boš nja ci su bra ća sa dru gim na -
ro di ma u svi je tu.”(16) U di je lu udžbe ni -
ka Na ci onal na tra di ci ja ta ko đer pos to ji
tek st “Bo san ski je zik”(17) gdje se još
do da je da je on naj lje pši. Da kle, ni čeg
u na uci ute me lje nog tu ne ma, go to vo
ni čeg u es tet skom smi slu vri je dnog, tek
pu ke mi to man ske kon stru kci je za proi -
zvo dnju Boš nja ka po mje ri boš nja čkog
na ci ona li zma. 

Po re de ći sa daš nju si tu aci ju u ve zi
s bo san skim je zi kom s vre me nom kad je
on ra dio kao pro fe sor srpskog (od 1990.
do 1998), Se ad Bi be ro vić ka že: “Is kre no
re če no, či ni mi se da je sad mno go ve ći
pro blem kod de ce ili kod ro di te lja de ce
ko ja po ha đa ju srpski je zik ne go u to
vre me, bez ob zi ra što su to bi le kod vas
ra tne, kod nas sko ro ra tne go di ne, go di -
ne otvo re ne dis kri mi na ci je Mi lo še vi će -
vog re ži ma pre ma svim ma nji na ma, či ni
mi se na ro či to pre ma boš nja čkoj, go di -

ne kad smo i mi ima li ten ko ve i to po ve
po brdi ma oko Pa za ra; či ni mi se da se
to sa da pred stav lja mno go ve ćim pro -
ble mom ne go što je ta da bi lo. Bi lo je
spo ra di čnih pri tu žbi i žal bi, ona ko u po -
la gla sa, od ro di te lja či ja su de ca uči la
ta da o sve tom Sa vi, o Kra lje vi ću Mar ku
ko ji na bu lju ke ubi ja Tur ke, itd. Ve ro va -
tno je de li mi čno ra zlog što su lju di ta da
bi li upla še ni i, is kre no re če no, bi lo je
vrlo opa sno go vo ri ti ta kve stva ri na glas,
a s dru ge stra ne kod lju di je pos to ja la ta
auto cen zu ra. Ni boš nja čki po li ti ča ri ta -
da ni su in sis ti ra li ne što na tom pro ble -
mu, a sa daš nji, iz ra zli či tih ra zlo ga, pu -
no pu ta tra že ne ke stva ri ne zbog os tva -
re nja ne či jeg pra va, bi lo in di vi du al nog
ili ko le kti vnog, ne go zbog is ka zi va nja ili
uč vršći va nja svo je po li ti čke po zi ci je ili
sti ca nja ve će mo ći.” Da nas je Se ad pro -
gram-ko or di na tor u ne vla di noj or ga ni za -
ci ji Ur ban-In. Li čno ne ma ni šta pro tiv
uvo đe nja nas ta ve bo san skog je zi ka, sa -
mo što sma tra da ro di te lje tre ba upu ti -
ti u to da se ne ra di o lin gvis ti čkom ne -
go o po li ti čkom pro ble mu. 

Da je to pri je sve ga (ako ne i je di -
no) po li ti čki pro blem, svje do če ime na
ko ja u San dža ku ko ti ra ju kao je di ni i
ne pri ko sno ve ni auto ri te ti za bo san ski
je zik i boš nja čku knji že vnost. Je dan od
njih je Dže ma lu din La tić, ko ji na In ter -
na ci onal nom uni ver zi te tu u No vom Pa -
za ru pre da je go to vo sve što se knji že -
vnos ti ti če: te ori ju knji že vnos ti, boš -
nja čku knji že vnost, svjet sku knji že -
vnost... Iako je ma gis tri rao na Od sje ku
za svjet sku knji že vnost Fi lo zof skog fa -
kul te ta u Za gre bu, to ga ne pre po ru ču -
je ni za šta što u ve zi s knji že vnoš ću
pre da je. Do kto ri rao je na Fa kul te tu
islam skih na uka u Sa ra je vu s te mom
“Stil kur’an sko ga izra za”. Šta ga, me -
đu tim, pre po ru ču je za auto ri te ta kad je
čak i te ori ja knji že vnos ti u pi ta nju? Pre -
po ru ču je ga ek stre mni boš nja čki na ci o -
na li zam. To je tvo rac tvrdnje da su dje -
ca iz mi je ša nih bra ko va is frus tri ra na.
Sam za se be trvdi da je pje snik islam -
skog raz do blja boš nja čkog na ro da te da
mu je, po sli je Mar ka Ve šo vi ća, Ivo An -
drić naj mrži pi sac. Na ra vno, ra di se o
ra zlo zi ma ide olo ške i na ci onal ne pri ro -
de, a ne o ra zlo zi ma es te ti ke ko ju, ba -
rem Ivi An dri ću, ne po ri če. Da on ni je
pu ka gre ška, tek je dan šo ven me đu ma -
som pe da go ga-al tru is ta, go vo ri to da je
on je dan šo ven me đu go mi lom is tih ta -
kvih. Dru gi je Ve dad Spa hić, či je je ime
za ve de no na stra ni ci In ter na ci onal nog
uni ver zi te ta u No vom Pa za ru kao Ve dad
S. Spa ić. Taj je u ek stre mno de sni čar -
skom lis tu Zmaj od Bo sne, ko ji je izla -
zio za vri je me ra ta u Tu zli, a či ji je bio
i ured nik, pi sao: “Pro šli sis tem mje šan -
ce je te to šio, uka zi vao im šan su za pro -
bi tak eo ip so, sa mim fa ktom da su če -
ljad iz mje šo vi tog bra ka. Jer, za bo ga,
nji ho vi ro di te lji ni ka ko ne mo gu bi ti su -
mnji vi, oni brat stvo-je din stvo, tu ‘zje -
ni cu oka’ ko mu nis ti čke di kta tu re uč -
vršću ju u svo joj pos te lji. (...) Sta tus
pre des ti ni ra nih fa vo ri ta ja mčen im u
biv šem re ži mu ‘od Tri gla va do Đev đe li -
je’ uči nio je i to da su mje šan ci u in te -
le ktu al nom po gle du bi va li po gla vi to ti -
pi čni me dio kri te ti. Za što? Pa ra nom
spo zna jom da im bez pla ho za hme ta u
ži vo tu ide ugla vnom k’o po lo ju, mje -
šan ci se obra zo vno, in te le ktu al no, po -
čes to i mo ral no za pu šta ju i os ta ju du -
du ci i to kma ci ci je log ži vo ta.”(18) Ili:
“Srpsko pro klet stvo je ge net skog po ri -
je kla. Glu post, pri mi ti vi zam, smrad,
za tu ca nost, zov tu đe krvi he re di tar ne
su ka te go ri je u bi ću srp skog na ro da.
Ovaj pos tu lat mo ra bi ti te me ljom bu du -

će edu ka ci je bo san ske mla de ži...” I
još: “Srbi mo ra ju pos ta ti pre dme tom i
lajt-mo ti vom na še men tal ne hi gi je ne.
Na jor ga ni zo va nji vid vo đe nja men tal ne
hi gi je ne je škol ska nas ta va (po vi jest,
druš tve ne na uke, knji že vnost, je zik) u
ko joj će mo, dok pos to ji mo po nav lja ti
ko li ko su pu ta Srbi nad na ma vrši li ge -
no cid, ko li ko su nas po bi li, ko li ko pro -
tje ra li, ko li ko su nam gra do va po ru ši li,
ko li ko gra na ta ispa li li... Shva ta mo li? I
onaj po učak GRA NA TA MA NAS TU KU SRBI
je oblik men tal ne hi gi je ne. BOŠ NJA -
CI/MU SLI MA NI VO DI MO MEN TAL NU HI GI -
JE NU!”(19)

Tu je i Dže vad Ja hić. Je dan od
gla vnih nor ma ti va ca bo san skog je zi ka,
sa svim ma na ma te nor me ko je pro is ti -
ču, pri je sve ga, iz že lje da se stvo re što
ve će ra zli ke u odno su na srpski i hrvat -
ski je zik. Sa da se za no si miš lju da u na -
uku o je zi ku pla si ra ide ju o dvi je va ri -
jan te bo san skog je zi ka: is to čna − san -
dža čki bo san ski i za pa dna va ri jan ta −
bo san ski bo san ski. Je dan je od kre ato ra
pre dme ta san dža čka di ja le kto lo gi ja ko -
ji se ra di na In ter na ci onal nom uni ver zi -
te tu u No vom Pa za ru.(20)

Da kle, ra di se o lju di ma pri li čno
kom pro mi to va nim u ja vnom pros to ru
BiH ko ji sa da plo dno tlo na la ze u San -
dža ku pri je sve ga za hva lju ju ći Boš nja -
čkoj aka de mi ji na uka i umje tnos ti, ko -
ja je na is tom ide olo škom fo nu s na ve -
de nim sta vo vi ma, bar kad je je zik u pi -
ta nju. Pred sje dnik te aka de mi je Fe rid
Mu hić ka že za što tre ba sje di šte BA NU-a
bi ti u Sa ra je vu spo mi nju ći i bo san ski je -
zik: “Tre ba gla vnom gra du Bo sne, pres -
to ni ci Boš nja ka, da po no vo pos ta ne du -
ho vni Pi je mont, da do đe se bi, da se
pre ne iz le tar gi je u ko ju ga upor no gu -
ra ju oni ko ji su ovaj he roj ski grad bom -
bar do va li du že ne go što su Hi tle ro vi fa -
šis ti bom bar do va li Le njin grad; da izvi da
ra ne, da pro gle da svo jim, a ne tu đim
oči ma; da osvi je tli boš nja čkom pa me ću
mi sao, da une se u nje gov go vor i brit ku
dos ko či cu, ne za bo ra vnu i ne upo re di vu
me lo di ju bo san skog je zi ka u lin gvis ti čki
po tpu ri skrpljen od par či ća je dno slo -
žnih ko lo kvi ja li za ma, zbog ko jih čo vjek
ima uti sak da lju di da nas svu da na Bal -
ka nu go vo re te ško i ne ja sno kao da ima -
ju one zu bar ske tam po ne u us ti ma − i to
dva go re i dva do lje.”(21) Da kle, bo san -
ski će u Sa ra je vu do ći pre ko BA NU-a, tj.
pre ko San dža ka. A izru gi va nje ne či jem
go vo ru, po go to vo s aka dem skih vi si na,
ni je li to kul tur ni ra si zam? Klju čni čo -
vjek, tj. ide olog ta kvog pris tu pa kul tu ri
boš nja ka je Mu amer Zu kor lić, je dan od
osni va ča BA NU-a, muf ti ja Islam ske za -
je dni ce u Srbi ji, osni vač, vla snik i pred -
sje dnik In ter na ci onal nog uni ver zi te ta u
No vom Pa za ru. Nje go vom uni ver zi te tu

će, na kon što se uki ne ka te dra za bo -
san ski na drža vnom uni ver zi te tu u No -
vom Pa za ru, bi ti u po tpu nos ti pre pu šte -
no bav lje nje bo san skim je zi kom i bo -
šnja čkom knji že vnoš ću u Srbi ji, a nje -
go va auto ri ta ti vnost, kad je to u pi ta -
nju, ne će bi ti bez zna ča ja ni u dru gim
ze m lja ma nas ta lim ra spa dom Ju go sla vi -
je, a i ši re.
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Iako pos to ji do vo ljno afir mi -
sa nih, na gra đi va nih, pre vo -
đe nih, svrsta va nih u ra zno ra -
zne an to lo gi je, boš nja čkih
auto ra i auto ri ca, ko ji su pi -
sa li ili još uvi jek pi šu i za
dje cu, njih u knji zi za bo san -
ski je zik ne ma. Ra zlog to me
je očit kad se le ti mi čno či -
tan ka pre gle da. Pre ko nji ho -
vih dje la bi lo bi ne mo gu će
uspos ta vi ti ko ne kci je ko je se
auto ri svim sna ga ma tru de
da uspos ta ve, a to su one s
boš nja čkim na ci onal nim vri -
je dnos ti ma ko je pro pa gi ra
boš nja čki na ci ona li zam.
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− Ja bih vo lio da mi sa da u je dnom raz -
go vo ru ma lo is pre tre se mo dru ga ri cu An -
ti go nu. Naj vi še su dje lo va nja, iako su svi
po zva ni, oče ku jem od I1, ko je nam je
do ma ćin ov dje na ovom ča su i ko je mu
je “An ti go na” naj svje ži ja. Ko li ko nas
ima iz I1? Odli čno, vi še od po la mar ki ra -
li...

Kad ste ra di li “An ti go nu”? Pri je
ko li ko vre me na? Pri je če ti ri go di ne? Aj -
mo sad I1, a po sli je se mo gu uklju či ti i
os ta li. Ide mo re dom, po što se ne će mo
mo ći pra ti ti, je dan po je dan... Aso ci ja -
ci ja na “An ti go nu” kao dra mu, ne kao
lik, u je dnoj ri je či...

Kad ka že mo An ti go na − mo že te
ma lo ra zmi sli ti pa ka za ti − šta je prva
aso ci ja ci ja? Ali je dna ri ječ da bu de. Ne -
ma je dnog ta čnog od go vo ra. Ima ih pu -
no. Sva ki mo že bi ti ta čan.

− Kri vi ca.
− Do bro, kri vi ca. Či ja kri vi ca?
− I nje na i...
− Ko je za šta tu kriv?
− Mi slim da je ona na sle di la...
− Ka ko se kri vi ca na sli je di?
− To je bi olo gi ja.
− Ne, ne... Aj mo sad, vrlo za ni m -

lji vo, na sli je đe na kri vi ca. Šta je na sli je -
di la i mo že li se kri vi ca na sli je di ti? To je
te ma pri če.

− Pa pros to greh i kri vi ca kao
greh.

− Do bro. Ona je kćer ka ra hme tli
Edi pa. Šta je na sli je di la: ko ji gri jeh, ko -
ju kri vi cu? Šta je Edip na pra vio?

− Ona je ja ko tvrdo gla va.
− Do bro, to ne mo ra bi ti ve za no ni

sa kri vi com ni sa gri je hom, to je ka ra k -
ter na oso bi na. Tvrdo gla va pa tvrdo gla -
va. Ni sam ni ja ni šta bo lji, po ne kad. Šta
je Edi po va kri vi ca bi la, je l‘ se sje ća ne -
ko?

− Ubio je oca.
− Zna te kad se “Edip” prvi put pri -

ka zi vao u onoj crnoj, crnoj Afri ci... Je -
dno evrop sko ka za li šte išlo ta mo s “Edi -
pom” i ta moš nje sta no vniš tvo je umi ra -
lo od smi je ha. Nji ma na pros to ni je u
nji ho vom ko du bi lo ni šta stra šno u to me
što je Edip na pra vio: dva si tna gri je ha,
ona ko usput... To se u pri ro di do ga đa
sva ki dan, pa pre ma to me da ne bu de -
mo op te re će ni na šim po ima njem. Da -
vnaš nji Edip je na pra vio to što je na pra -
vio i šta mu se on da do go di lo, je l‘ se
sje ća ne ko?

− Ba cio se u mo re...
− Je li ta kri vi ca Edi po va oka ja na

u toj tra ge di ji is to ime noj “Kralj Edip”
ili se tre ba na slje đi va ti, ili se tre ba pre -
no si ti na dje cu? Šta mi sliš?

− Pa mi slim da ni je...
− Ko li ko je dje ce Edip imao?
− Ne znam ko li ko je imao, ali...

− Spo mi nju se svi u “An ti go ni”:
An ti go na, Isme na i ka ko se zo vu ona dva
pa la ju na ka?

− Eteo kle i Po li nik.
− Zna či, če tvo ro dje ce ima. Na

kra ju So fo klo ve tra ge di je “Kralj Edip”
zna mo ka ko za vrša va is to ime ni ju nak, a
“An ti go na” za vrša va ta ko da ne ma vi še
Edi po va po ro da. Je li ta ko?

− Jes te.
− Ne ma, go to vo. Mi sliš li da je to

na slje dna kri vi ca bi la i da su je mo ra li
oka ja ti? Po ono me ka ko ti ra zmiš ljaš o
ži vo tu i po ono me što znaš o an ti čkoj
tra ge di ji − je li to baš mo ra lo ta ko?

− Ni su mo ra li bi ti osu đe ni baš
ona  ko...

− Ka ko po či nje ova tra ge di ja? Za -
pra vo, oko če ga su se Edi po va dje ca za -
ka či la? Je su li sa ma ne čim pri po mo gla
svo me nes tan ku, iš če znu ću lo ze? Šta je
ko ko me na pra vio?

− Brat je uda rio na bra ta.
− Pri je ne go što je brat uda rio na

bra ta, šta su ta dva bra ta bi la? Bi li su le -
gi ti mni ta ti ni na slje dni ci. Drža li su vlast
u gra du Te bi i on da je je dan pro tje rao
dru gog, pri svo jio vlast za se be. On da je
ovaj dru gi na pra vio šta? On da je sa dru -
ži nom iz gra da Ar go sa na pao Te bu i do -
go di lo se da je dan dru go ga pro bo du.

I os ta ju dvi je ses tre s ko ji ma So fo -
klo za po či nje “An ti go nu” − An ti go na i
Isme na. Šta se s nji ma do ga đa, ako se
sje ća te prvog pri zo ra, njho vog prvog
raz go vo ra? Šta o je dnoj mi sli te, šta o
dru goj? Šta su im gla vne ka ra kter ne
crte? Ču li smo za An ti go ni nu tvrdo gla -
vost. Ima li još šta?

− An ti go na je že le la da svog bra ta
za ko pa, iako je za kon njoj to za bra nio,
a ses tra ju je na go va ra la da to ne či ni
za to što bi to bi lo pro tiv drža ve.

− Ok.
− I ubi li bi je, a Isme na za pra vo

ni je že le la da nje na ses tra umre. Do bi -
la bi ka znu jer je bi la pro tiv drža ve.

− Ko ji to za kon smi je i mo že pro -
pi sa ti da ne ko ne mo že bi ti po ko pan ili
ne smi je bi ti po ko pan? Ni je to bio za -
kon. To je bi la sa mo vo lja. I je li se to
do ga đa lo sa mo u an ti ci?

− Na ra vno da ni je, to se do ga đa i
da nas.

− Ta ko je. To se pro te že kroz vje -
ko ve. I zna či: An ti go na se po bu ni la pro -
tiv če ga? Pro tiv za ko na ko ji to ni je. To
je sa mo Kre on to va sa mo vo lja, dis ci pli -
ni ra nje po koj ni ka i pre ži vje lih. Po li nik,
zna či, ne će bi ti po ko pan, po jest će ga
psi, pti ce i ta ko da lje. Odnos An ti go ne i
Isme ne, ako se sje ća te prve sce ne, ka -
ko se ra zvi ja?

− An ti go na zo ve Isme nu da po ko -
pa ju bra ta, a ona to ne že li i i ta ko se
one ras ta nu.

− Sre ću li se po sli je opet?
− Sre ću se u onoj sce ni ka da An ti -

go nu vo de da je ubi ju i on da Isme na
mo li da je po šte de i do vo di si na Kre on -
to vog, i ta ko on do la zi u su kob sa svo -
jim ocem i on da njih dvo je os ta nu na
kra ju, on se ubi je a ona...

− Sve mrtvo na kra ju. Ta ko obi čno
an ti čke tra ge di je za vrša va ju. A kad ste
ra di li An ti go nu − obi čno lju di ima ju
aver zi ju pre ma oba ve za ma, pre ma le k -
ti ri, ja sam imao pre ma svo joj u ko joj
“An ti go ne” ni je bi lo i sva ko bi se bi dru -
ga či je sas ta vio gi mna zij sku le kti ru − je
l‘ vam “An ti go na” bi la sa mo pje va nje,
upo zna va nje sa po vi ješ ću knji že vnos ti
ili ste ne što pre po zna li? Je l‘ vam zna -
či la ne što? Da l‘ bis te že lje li vi dje ti ne -
ko upri zo re nje “An ti go ne”? Mi sli te da bi
ima lo smi sla u Na ro dnom po zo ri štu ili
ne gdje da se pos ta vi pred sta va? Go vo ri
li vam ona išta i o če mu osim o sta roj
Grčkoj?

− Go vo ri za to što to mo že sve da
se pri me ni na sa daš nje vre me, jer uvek
tre ba prei spi ti va ti ono što ne ko go vo ri,
kao što je An ti go na ra di la. Ona je išla
pro tiv za ko na ko ji je za dao ne ki čo vek i
po što va la ono što je ona sma tra la da je
mo ral no i is pra vno, i to mo že da se pri -
me ni i na 21. vek.

− Zna či, mo že pro tiv sa mo vlas ti?
To ga je bi lo ne sa mo u sta ro grčkoj de -
mo kra ci ji − a to je bi la de mo kra ci ja, na -
ra vno − ne go to ga ima i u su vre me nim
de mo kra ci ja ma i u su vre me nim di kta tu -
ra ma. Zna či, to se ja sno pre po zna je. U
li ku Kre on ta mo že se pre po zna ti pu no
lju di ko je ste gle da li na Dne vni ku, ko je
gle da mo i dan-da nas. A gdje je An ti go na
da nas? Ko je An ti go na da nas?

− Ne ka no vi nar ka.
− Ne ka no vi nar ka ko ja ra di šta?

Bran ki ca Stan ko vić? Mo gla bi bi ti...
Do bro, ja ću vam sad ukrat ko izni -

je ti ne ke osno vne te ze iz knji ge “Po vi -
jest po li ti čkog ka za li šta” Si eg fri eda
Mel chin ge ra, je dnog nje ma čkog te ore -
ti ča ra, a knji ga je objav lje na pri je če -
trde set go di na ot pri li ke, mi slim 1971.
On o sta rom grčkom tea tru, sta roj
grčkoj dra mi go vo ri kao o naj va žni joj
fa zi u po vi jes ti po li ti čkog tea tra.

Pri je ne go što ste se vi ro di li, zna -
či pot kraj Ju go sla vi je, mi smo u tea tru
ima li je dan trend tzv. po li ti čkog po zo ri -
šta, Lju bi ša Ris tić je bio iko na sve ga to -
ga... Ali ta vrsta po li ti čkog po zo ri šta,
ko ja je pos to ja la ta da u Ju go sla vi ji, ne -
ma baš pu no ve ze s ovim te me ljnim
poj mom ka ko ga Si eg fri ed Mel chin ger
do živ lja va.

Po li ti čko po zo ri šte je po zo ri šte
ko je se uvi jek su ko blja va s auto ri te ti -
ma, s mo ćni ci ma, ko je pro pi tu je si tu a -
ci ju ona kvu ka kva je da nas u druš tvu.

Na odre đen na čin čak vrši i do bru fun k -
ci ju no vi na, ko jih ni je bi lo u sta roj
Grčkoj.

Vi, vje ro va tno, zna te ne što o nas -
tan ku tra ge di je iz di oni zij skog kul ta,
kul ta bo ga Bak ha, zna te či ji je za pra vo
on bio bog, zna te o so ci jal nom sta tu su
nje go vih po što va te lja?

− Zna mo. Bak ho, odno sno Di oniz
je bio bog or gi ja nja, odno sno vi na.

− Bog vi na, or gi ja nja... A ko se
naj vi še lo žio na to, ko ji so ci jal ni sta tus?

− Oni naj ni ži.
− Ta ko je. Dok su svi ovi bo go vi s

Olim pa ure dno bi ro krat ski po sla ga ni,
zna im se mjes to, Bak ho je bog uli ca,
bog krčmi, bog obes prav lje nih. I iz tog
kul ta di oni zij skog, ka da se s ago re, s
grad skog trga, ka za li šna igra iz mjes ti u
am fi tea tre, u po se bne gra đe vi ne gdje
se sva ke go di ne do ga đa ne što kao play-
off, gdje se u or ga ni ma di oni zij skih sve -
ča nos ti bi ra naj bo lji autor ko ji mo ra na -
pra vi ti tra gi čnu tri lo gi ju plus sa tir sku
igru ko je, zna či, idu u pa ke tu...

Mi ima mo ja ko ma lo sa ču va nog od
Es hi lo vih, Euri pi do vih i So fo klo vih dra -
ma. Sva ko od njih je na pi sao ne ko li ko
de se ta ka pu ta vi še od ono ga što je sa -
ču va no. Od So fo kla ima mo sa mo se dam
sa ču va nih dra ma. Zna či, te su se dra me
izvo di le je dan je di ni put, a autor je
čes to su dje lo vao i kao glu mac. Bio je i
ne ka vrsta re ži se ra i kom po zi to ra. Zna -
či, je dan je di ni put si imao pri li ku da na
tu te mu ne što ka žeš, pa da ne što pre -
po ru čiš Kre on tu ta daš njem, ko ji se
zvao... ka ko? Ko vla da u vre me So fo kla?
Zla tno do ba Ate ne...

− Pe ri kle.
− Ta ko je. I taj je Pe ri klo de mo -

krat. Čak je ova, uvje tno ka za no, li be -
ral ni ja stru ja. Me đu tim, ka ko fun kci oni -
ra grčko druš tvo? Za to nas Mel chin ger
upo zo ra va da sta ru grčku de mo kra ci ju
ne ide ali zi ra mo. Ka kvo je to druš tvo?

− To je ro bo vla sni čko druš tvo.
− Ro bo vla sni čko druš tvo, da kle.

Ko  li ki pos to tak, znaš li slu čaj no, sta no -
vniš tva su ro bo vi? − Pa ogro man, ve ro -
va tno.

− Je dna tre ći na. I o nji ma ugla v -
nom ne ma ni ri je či ni gdje. Ni kod ovih
prva ka po li ti čkog tea tra na šeg: ni kod
Es hi la, ko ji je ne gdje naj ra di kal ni ji u
toj druš tve noj kri ti ci, ni kod So fo kla,
ko ji je is to ta ko druš tve ni kri ti čar, ni
kod Euri pi da. O ro bo vi ma se ne pri ča,
jer je sta nje uma u grčkoj de mo kra ci ji
ta kvo da ro bo vi ne pos to je, da mi ne
pri mje ću je mo da oni pos to je, a da oni
ne pos to je, ne bi ni šta fun kci oni ra lo.
Ova ko nam je nor mal no da su oni tu, da
su ne ka vrsta ro be. Ra to vi se vo de. Naj -
nor mal ni je mo žeš uhva ti ti pro ti vni ka
kao ra tno ro blje. Ugla vnom su se mu -

Predrag Lucić & prošireno I1
Ako je iko iole čovek...
Pre da va nje o So fo klo voj “An ti go ni” u Uži čkoj gi mna zi ji, 14. april 2011.
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škar ci po gu blji va li, a že ne i dje ca su se
uzi ma li u ro blje, i pro da vao si to na ro -
bov skim pi ja ca ma. Zna či, to na če mu je
po či vao sis tem, u to se ni je di ra lo. Šta
je gla vni oblik pri vre đi va nja?

− Ze mljo ra dnja.
− Ni je. Rat. Ra tni pli jen. Stal no se

ku ha ju ne ka kvi ra to vi, pa Pe ri klo pro -
gla si mir na 30 go di na, po tpi še ga, pa ga
na kon tri go di ne pre krši. Vo de se ra to -
vi, zna či, za trgo va čke pu te ve, za hva -
ta nje ro bo va, za oti ma nje bla ga i ta ko
da lje. An ti čki sa vez, ko me je na če lu
Ate na, ra spa da se. Za što? Za to što drug
Pe ri klo pos tav lja ne mo gu će zah tje ve
pred svo je par tne re. I on da, kad oni
odbi ju svo ju drža vnu ka su do ni je ti u
Ate nu da Pe ri klo uprav lja njom, on da
on fi no izve de je dan ma li rat. Je dnu
ma lu hu ma ni tar nu in ter ven ci ju. I on da
ta ka sa sti gne u Ate nu i ta mo vi še ne ma
ka me na na ka me nu. Sti gne svje že ro -
blje i stvar fun kci oni ra da lje.

Jes te li uči li u ka kvom su odno su
bi li So fo klo i Pe ri klo? So fo klo je na
odre đen na čin bio Pe ri klov slu žbe nik, a
bi li su čak i pri ja te lji. So fo klo je de čko
iz bo ga te ku će. Sta ri mu je bio trgo vac
oru žjem. Zna či − ci je nje na fi gu ra. Vrlo
ra no je po ka zi vao umje tni čke ta len te,
pa je čak bio na če lu zbo ra aten skih
dje ča ka kad se sla vi la po bje du u Sa la -
min skom tje sna cu. Je dan je od stra te -
ga, to je bi la po ča sna ti tu la u Ate ni. Za -
pra vo si bio ne što kao vi so ki re zer vni
voj ni ofi cir, ali akti vi ran s vre me na na
vri je me u ra tnim po ho di ma. Bio je ču -
var drža vne bla gaj ne, izme đu os ta log.

Ali i “An ti go na” i os ta le dra me, a
prven stve no “An ti go na”, uka zu ju na to
da se ni je mi rio s obli kom vla da vi ne
svo ga pri ja te lja Pe ri kla. Vul gar no bi bi -
lo tu ma če nje da on u Kre on tu, ova kvom
ka kav je − bu kvan, bal van, si ro vi na, sa -
mo držac... − da on pro go va ra o svom
pri ja te lju Pe ri klu. Ne, on za pra vo ci je -
lo vri je me upo zo ra va u šta bi se nje gov
drug Pe ri klo mo gao pre tvo ri ti uko li ko
ne kim stras ti ma, ne kim po ri vi ma ko je
po ka zu je − sa mo drža čkim, auto ri tar nim
− uko li ko im da na vo lju. I to je je dna
ču dna pri ča o odno su So fo kla i Pe ri kla,
vlas ti i kri ti čke umje tnos ti.

Za di vno ču do, So fo klo uspi je va
na dži vje ti sve. On u de be loj, de be loj
sta ros ti umi re. Do ži vio je i pro past de -
mo kra ci je, ka kva je bi la da je bi la, ali
na kon Pe ri kla ne ma vi še ni če ga. Čak se
u svim se gmen ti ma druš tva to po sli je
osje ća, pa ta ko i u po zo ri štu pres ta je
ono što pam ti mo kao zla tno do ba an ti -
čkog tea tra i an ti čke knji že vnos ti uo -
pće, jer su za pra vo te tra ge di je nje ni
vrhun ci. Uspio je je di ni od ova tri ve li -
ka dra ma ti ča ra, kad je na po kon umro,
umri je ti u Ate ni. Ova dvo ji ca, Es hil i

Euri pid, umrli su u iz gnan stvu, jer su se
u odre đe nom tre nut ku za mje ri li Pe ri -
klu, pa je “Ša raj ma lo pre ko mo ra” bi -
lo.

Šta je još ka ra kte ris ti ka grčkog
druš tva, grčke de mo kra ci je, a o če mu
se pri li čno izra vno go vo ri u “An ti go ni”?
Pos to ji li još je dna obes prav lje na vrsta?

− Že ne.
− Že ne, ta ko je. Ka ko se Isme na,

re ci mo, odno si pre ma tom fan to mu
žen ske du žnos ti da šu ti, trpi, ra di i ta -
ko da lje, da se ne upli će u mu ške po slo -
ve, da ne prko si mu škar ci ma? I ka ko to,
re ci mo, ra di Kre ont? I ka kav je nje gov
sin? I da li se An ti go ni na po bu na pro tiv
Kre on ta mo že či ta ti i kao po bu na po tla -
če ne že ne pro tiv mu ške sor te ko ja je
pri gra bi la svu vlast u druš tvu ili je to
ma lo pre tje ra no tu ma če nje? Šta mi sli -
te? Ni je do mi nan tno, je l‘ ta ko? Ta žen -
sko-mu ška pri ča ipak ni je do mi nan tna
tu u “An ti go ni”.

− Mo žda je bi lo ma lo na kna dnog
uči ta va nja.

− Ta ko je. Ali po sli je mo ra mo pre -
po zna ti taj kon tek st. Ne mo že mo ga či -
ta ti iz ove na še vi zu re ro dne ko rek tnos -
ti i ta ko da lje, jer to na pros to ni je bi lo
ta kvo vri je me, ali je bi tno ne gdje da
zna mo ka kav je bio po lo žaj. Zna či, že -
ne su ima le sta tus sko ro u ve ći ni rop ski,
dok su ove ko je su bi le bo lje uda ne, že -
ne ugle dnih gra đa na, gra đa na sa svim
pra vi ma, ima le ne ka kav ade kva tan sta -

tus. Sva ka ro bi nja − njen go spo dar je
imao bi lo ka kvo pra vo na upo tre bu,
zna či, od si lo va nja, šta god... − ni je
ima la ap so lu tno ni ka kva pra va, dok ta -
kav odnos ni je bio pre ma mu škim ro bo -
vi ma. Oni su, va ljda zbog ar ga to va nja i
to me sli čnog, ima li ne što po vla šte ni ji
sta tus. Zna či, že ne su na pros to bi le
down.

Šta bi još mo gla bi ti po ve zni ca −
zna či, sad kad smo tu pri ču ma nje-vi še
na če li, da pre ba ci mo opet u da naš nje
vri je me − šta još po ve zu je pro ble ma ti -
ku “An ti go ne” sa da naš njim vre me nom?
Iz ko jeg ku ta bi se još mo glo gle da ti na
to, osim da se ra di pred sta va ko ja bi,
re ci mo, bi la kri ti ka auto ri tar nos ti, sa -
mo vlaš ća, i je dnog mi li tar nog druš tva?

− Mo žda po lo žaj že ne da nas.
− Po lo žaj že ne da nas? Mi sliš da je

“An ti go na” baš pra va pri ča da se o to -
me go vo ri ili ima bo ljih pri mje ra?

− Ima bo ljih pri me ra.
− Do bro, An ti go nin po lo žaj i po lo -

žaj že ne da nas, ka ko po ve zu ješ?
− Pa po ve zu jem ta ko što da nas

že ne ima ju pra va, ali fa kti čki u ne kim
po slo vi ma ne ma ju, ne sa mo u po slo vi -
ma. U ne kim si tu aci ja ma je dnos ta vno
se vi di ta ra zli ka i dan-da nas izme đu
že na i mu ška ra ca, na ža lost, za to što,
na pri mer, po go to vu kod ne kih za poš -
lja va nja i ta ko da lje, za to što znam da
že na na pri mer, ako ho će da ide na in -
ter vju za po sao, mo ra da ka že da ima

po ro di cu i ta ko da lje, a mu ška rac ne
mo ra to da ka že, za to što šef ne će da
je pri mi ako ona pla ni ra da za tru dni,
pa ne će da joj pla ća de vet me se ci bo lo -
va nja, pa još go di nu da na ko li ko mo ra
da os ta ne sa de com, i ta ko da lje.

− Ja sno mi je sve i sve je ta čno što
go vo riš, sa mo, vi diš, ne znam ka ko “An -
ti go na” ko re spon di ra s tim... An ti go na
jest dru ga či ja že na i, kao što smo vi dje -
li, ovim mu škar ci ma ni je bi lo la ko s
njom. Me đu tim, ona sve što ra di, opet
ra di zbog mu ška ra ca. Zbog bra će.

− Mo žda bu kval no ta kva že na mo -
že da se na đe u da naš njem vre me nu,
ko ja po ku ša va da na pra vi ne ki na čin
prav de za žen ski rod.

− Je li ona, ja mi slim da ona − uz
pu no po što va nje za žen ski rod − je l‘
ona ra di sa mo stva ri za žen ski rod ili ra -
di za ci je lu za je dni cu, ci je lu Te bu?

− Ce lu Te bu.
− I to je za pra vo ono što se ne

usu đu je na pra vi ti ni ti je dan mu ška rac
ta mo. I An ti go na je za pra vo prva he ro -
ina u po vi jes ti knji že vnos ti, prva či ji se
pos tup ci ta ko re fle kti ra ju na ci je lo dru-
š tvo.

Ček, još sam ne što htio re ći... Sa -
mo te gle dam... Aj, šta sam htio re ći?
Ko li ko je sa ti? Dva de set do je dan. Za
dva de set mi nu ta će se ne što do go di ti,
ali pri je to ga ide mo u “An ti-An ti go nu”.

Ide mo u pri ču o to me ka ko se “An -
ti go na” mo že zlo upo tre bi ti, ka ko se po -



ku ša va zlo upo tre bi ti. Ovo što ću vam
sa da pro či ta ti objav lje no je pri je de vet
da na u Ve čer njem lis tu u Za gre bu, ko -
lu mna Jo si pa Pa vi či ća, zo ve se “Hrvat -
ska gi ba ni ca”. Na slov je ge ni ja lan: “Že -
le li par ti za ni u grob s us ta ša ma?”. Pri -
ča je o sa hra nji va nju, pri ča je o sve -
hrvat skom gro bu za ko ji ste mo žda i ču -
li... Mi ima mo je dan ve oma jak ne kro -
fil ni po kret. U 90-im ga je pre dvo dio
Fra njo Tu đman sa onom ide jom da se
kos ti svih smi ksa ju na spo men-po dru čju
Ja se no vac: i us ta ša i žrta va Ja se nov ca,
ko ga god, va žno da je u ve zi sa ze -
mljom Hrvat skom bi lo...

Ta se ide ja re afir mi ra la na Krbav -
skom po lju, ta mo gde je bi la ve li ka voj -
na pu ši ona pro tiv Tu ra ka, ta mo se pra vi
Crkva hrvat skih mu če ni ka i ko pa se Sve -
hrvat ski grob u ko jem će svo je mjes to,
mir i dos to jan stve ni po kop na ći i kos ti
onih stra da lih na kon Dru gog svjet skog
ra ta, ka ko se to kod nas vo li ka za ti, pri -
pa dni ka ta daš nje Hrvat ske voj ske, po -
ra že nih sna ga u Dru gom svjet skom ra tu.
Na ra vno, ima i otpo ra toj umo bol noj
ide ji, i sa da ovaj ko men ta tor ovim pi ta -
njem “Že le li par ti za ni u grob s us ta ša -
ma?” ra zvi ja pri ču o to me da mrski par -
ti za ni kva re idi lu u ze mlji. Zna či, sva bi
bra ća hrvat ska mi ro va la u Sve hrvat -
skom gro bu ka da se je dan ne bi bu nio.

Pa on da u tom tek stu pred sam
kraj ima mo pa sus: “Ne sre tna bra ća
Eteo klo i Po li nik pro bo li su je dan dru go -
ga. Prvi je po ko pan s drža vnim po čas ti -
ma, jer se bo rio na ‘pra voj stra ni’, a
dru gi je, zbog to ga što ga je Kre on to va
drža va pro gla si la iz da ji com, ba čen u ja -
rak. Dos to jan stvo je Po li ni ku vra ti la
ses tra An ti go na, na kon če ga kod So fo kla
nas ta je sveo pća tra ge di ja, pre živ lja va
ma lo tko, a po go đe ni su svi.” I on da
ide: “Na ši dram ski pis ci te ško da se mo -
gu mje ri ti sa So fo klom, ali za to na ši
Kre on ti ne za os ta ju za onim So fo klo -
vim, pa se la ko mo že do go di ti da bis kup
Mi le Bo go vić (ini ci ja tor ove ide je o Sve -
hrvat skom gro bu − op. P. L.) pro đe go re
od Tu đma na.”

Šta nam ovo su ge ri ra? Je l’ ti mi -
sliš da bi se mo gao ne ko pa me tan na ći
u ze mlji Hrvat skoj, ko bi iz ovog član ka
po ku pio ide ju za pos tav ku “An ti go ne”?
Mi sliš da bi ne kom od re ži se ra ovo mo -
glo pas ti na pa met, da na pra vi ka za li -
šno či ta nje “An ti go ne” kroz pri ču o us -
ta ša ma i par ti za ni ma, do mo bra ni ma i
par ti za ni ma?

− Pa ne kom bi mo glo to da pa dne
na pa met.

− Mi sliš li da bi ta pri ča bi la održi -
va, ako je či ta mo ona ko ka ko je “An ti -
go na” za is ta na pi sa na?

− Pa... mi slim da ne bi bi lo održi -
vo.

− Za što?
− Pa ima mo pro blem jer su us ta še

i par ti za ni, jer su oni ima li svo je ide -
olo gi je...

− Ima li su i Eteo klo i Po li nik. Ovaj
je imao ne ku te ban sku, pa tri ot sku, a
Eteo klo bi opet pred sta vio − u slu ča ju da
je on po bi je dio, da je uspio za ves ti svoj
re žim u gra du − da je i to za do bro Te be,
je l‘ ta ko? Ja mi slim da je pri ča o ova -
kvoj “An ti go ni” ne mo gu ća. Za što? Šta je
i kad je An ti go na na pra vi la? Šta i kad?

− Ona je svog bra ta sa hra ni la po
svim obi ča ji ma.

− U po čet ku sa mo pre kri la ze -
mljom... I ka da je to na pra vi la? Na kon
što je sa zna la da joj je brat ne po ko pan.
I nje na rea kci ja je je di na nor mal na. I to
je ono što či ni bo lje me đu tra gi čkim ju -
na ci ma. Oni ni su ka mi ka ze, he ro ji-sa -
mo ubo ji ce.

Pra vi tra gi čki ju nak ra di sa mo ono
što mi sli da je nje go va ljud ska du žnost.
Ne pa ra di ra prin ci pi ma, ne pos tav lja se
kao mo ral ni uzor... Ra di sa mo ono što
mi sli da je nje go va ljud ska du žnost. U
tre nut ku ka da je tvoj brat, bez ob zi ra
što je bio na agre sor skoj stra ni − iako je
ve li ko pi ta nje ko je tu agre sor a ko ni -
je, to je sli čna sor ta... Me ta fo ri čki go -
vo re no, ni je So fo klo uza lud uzeo bra ta
na bra ta u ra tu izme đu grčkih po li sa da
bi uka zao na sli čnost. Zna či, An ti go na
ra di je di no što je nor mal no. Ka ko god
da po gle daš, taj čin je ne nor ma lan sa -
mo iz ugla di kta to ra i iz ugla sli je pe po -
slu šnos ti di kta tu ri. Je dnog tre nut ka ne -
ko pro gla si, a to je ta da bio obi čaj, da
se po ra že ni i pos thu mno po ni ze ti me
što im ne će bi ti do zvo ljen po greb...

Ali ni su to ra di li sa mo an ti čki div -
lja ci. Re ci mo, evo, Fran cu zi: oni ni su
svog naj ve ćeg ko me dio gra fa htje li uko -
pa ti na gro blju, već kao psa po red ta ra -
be. Mo lière je je dva ušao u fran cus ku
ze mlju. Ta ko da ima ne što, ne što što se
pro te že u po vi jes ti čo vje čan stva: taj
je dan mor bi dan odnos pre ma lju di ma,
mor bi dan i kroz nji ho vo kaž nja va nje
post mor tem i kroz nji ho vo slav lje nje
is to ta ko, ide ja Sve hrvat skog gro ba,
ide ja re ha bi li ta ci je mrtvih...

I za to je “An ti go na” či ta na iz tog
klju ča − is tje ri va nja prav de za mrtve
na kon šez de set go di na − za to je ona ne -
mo gu ća, za to bi ta “An ti go na” bi la la -
žna, za to bi se na na šim pros to ri ma mo -
gla na pra vi ti sa mo ne ka kva gro tes kna
“An ti go na u Mrdu ši Do njoj”. Sa mo ta -
kva “An ti go na” je ov dje mo gu ća.

A dru ga pri ča je za što ne ma An ti -
go ne, za što je ni je bi lo on da ka da ti ča -

sni kos tu ri, ko ji će sa da bi ti pre ne se ni u
Sve hrvat ski grob, ni su bi li dos toj no po -
ko pa ni. Ona se ni je do go di la. Ona se
kod nas ni je ja vi la i po ku ša va se, uz je -
dnu pa te ti čnu po zu ta ko zva nih do mo -
lju bnih, pa tri ot skih in te le ktu ala ca, po -
ku ša va se izmi sli ti na ša An ti go na. Le še -
ve na ža lost ne mo ra mo izmiš lja ti, oni
su stvar ni. Oni su uvi jek stvar ni. A upor -
no se, za to što se 1945. An ti go na pro -
pus ti la ja vi ti, da tog Po li ni ka − bez ob -
zi ra ka kav je bio u ra tu − ses trin ski oža -
li, mi mo vo lje Kre on to ve, u to vri je me
cen tral nog Kre on ta, ta pri ča po kre će
kad? Zna či, de ve de se tih go di na. I evo
tra je do da nas ide ja o Sve hrvat skom
gro bu. Kre će de ve de se tih i tra je do da -
nas, i mi slim da će još po tra ja ti. Šta se
de ve de se tih do ga đa u ču de snoj ze mlji
Hrvat skoj?

− Do ga đa se rat.
− Izme đu ko ga? Aj mo pro bat od go -

vo rit.
− Kad sam bi la ma la i pi ta la ta tu

ko je vo dio rat, on je re kao da ne zna...
Izme đu, mi slim, zva ni čno izme đu
Hrvat ske i Srbi je. Izme đu sna ga Srbi je i
Hrvat ske va ljda.

− Pa aj de. Izme đu Hrvat ske i Srbi -
je na odre đen na čin, izme đu Hrvat ske i
hrvat skih Srba, hrvat skih Hrva ta i hrvat -
skih Srba, a i Hrva ta all aro und. I ta mo
se po te gnu ne ka pi ta nja: ko je bio agre -
sor, ko je bio žrtva. Ima sva ka kvih po ku -
ša ja i sim pli fi ci ra nja i kom pli ci ra nja.
Me đu tim, ono što je u na šoj pri či, u na -
šoj pri či o An ti go ni...

− Mi lo še vić i Tu đman...
− Tu đman i Mi lo še vić su naj ma nje

ra to va li. Oni si gur no ni su bi li Eto klo i
Po li nik. To je ono: Kre ont i Kre ont. To
ni je pri ča za tra ge di ju.

Da kle, do ga đa li se i u ze mlji
Hrvat skoj, na osno vu ono ga što vi zna te
o ta moš njem ra tu, da ne ko ni je po ko -
pan ona ko dos toj no čo vje ka? De ša va se.
Ima te u za dnjem “Be to nu” je dan za ni -
mljiv tek st ko ji spo mi nje je dno od tih
de sa va nja, ali u po gre šnom kon tek stu.
To je Pa ulin Dvor. To je je dno sla von sko
se lo gdje su mje šta ni, lo kal ni Srbi, sma -
knu ti, da bi se ne ko li ko go di na po sli je −
uz ve li ki mi sa oni i or ga ni za cij ski na por
hrvat skog oba vje štaj nog vrha, na či jem
je če lu ta da Mi ro slav Tu đman − da bi se
or ga ni zi ra la ope ra ci ja skla nja nja pos -
mrtnih os ta ta ka.

Zna či, ra di se o zlo či nu sa do pu šte -
njem drža ve i ra di se o žrtva ma pos thu -
mno po ni že nim, opet sa do pu šte njem
drža ve. Je l‘ bi se “An ti go na” ne ka mo -
gla oko to ga na pra vi ti? Ko ja bi nam bi la
mno go bli ža ne go ova An ti go na ko ja sve
krca u Sve hrvat ski grob. Bi, ne bi?

− Bi.
− Zna či: An ti go na je mo gu ća, sa -

mo se ni je ja vi la. Ili mo žda ni je? Mo žda
je bi la Bran ki ca Stan ko vić, ko ja se u
slu ča ju Pa ulin Dvo ra zva la Dra go Hedl,
no vi nar Fe ra la, ko ji je tu pri ču ot krio...

− Ja mi slim da je bu kval no tu je -
dan Kre ont. On ni je odo brio i sa da se
ne ko po bu nio... Mi slim, u tom slu ča ju.
Mo žda se i de si lo ne kad.

− Zna či: An ti go na bi ipak bi la mo -
gu ća da nas?

− Bi la bi. Ako je iko iole čo vek.
− Ta ko je. Zna či: An ti go na se mo -

že ja vi ti ta mo gdje pos to ji zlo čin?
− Mo že se ja vi ti, ali u vre me kad je

nas tao zlo čin. Da se po bu niš pro tiv sis te -
ma ko ji je na pra vio taj slu čaj. A ne po sle
dve go di ne da se po bu niš pro tiv ne ko ga
ko je već pro šao i ko ti ne mo že ni šta.

− Ta ko je... Tek st je iz lis ta Po li ti -
ka, dva na es ti april, ru bri ka druš tvo, na -
slov “Ske ni ra njem tra že Dra ži ne pos -

mrtne os tat ke na Adi Ci gan li ji”, i ka že:
“Do ktor Slo bo dan Mar ko vić (član Ko mi -
si je za ut vrđi va nje či nje ni ca o po gu -
blje nju i gro bnom mes tu ge ne ra la Dra -
go lju ba Mi ha ilo vi ća − op. P. L.) is ti če da
će rad ko mi si je bi ti nas tav ljen dok se
ne pro na đu pos mrtni os ta ci Mi ha ilo vi ća
ili dok se ne pro ve re svi ra spo lo ži vi po -
da ci. On ka že da na me ra ko mi si je ni je
da pra vi re vi zi ju Dru gog svet skog ra ta i
po zi va još je dnom sve ko ji ima ju sa zna -
nja ko ja bi mo gla po mo ći da se ja ve ko -
mi si ji. ‘Mo žda ima onih ko ji mi sle da će
ću ta njem spre či ti stva ra nje mi ta o Mi -
ha ilo vi ću. Bi će upra vo su pro tno: ako se
ne pro na đu pos mrtni os ta ci, oja ča će
kult ko man dan ta JVuO − Ju go slo ven ske
voj ske u ota džbi ni. Na ša že lja je sa mo
da se pos mrtni os ta ci pre da ju po ro di ci i
da se oba vi dos toj na sa hra na ge ne ra la
Mi ha ilo vi ća.‘ − ka že Mar ko vić”

A da nas či tam u no vi na ma, u Ve -
čer njim no vos ti ma, da će se upra vo sa -
da, u je dan čas, u Re pu bli čkom tu ži laš -
tvu... “Da nas u tri na est ča so va bi će
održa na kon fe ren ci ja za no vi na re na
ko joj će ko mi si ja ja vnos ti pred sta vi ti
re zul ta te is tra ži va nja do ko jih je do šla
ana li zom is ka za sve do ka i pri ku plje nih
po da ta ka o po gu blje nju i gro bnom mes -
tu Mi ha ilo vi ća.”

Šta ima mo u ovoj pri či? An ti go nu
ne ma mo, je l‘ ta ko? Ne ma mo. Ne ma mo
ni za do vo lja va ju će svje do ke. Ne ma mo
ni šta osim že lje da se na pra vi šta? Ni je
Sve hrvat ski grob, ne go...

− Sve srpski, ve li ki Či čin grob.
− Ve li ki Či čin grob u ko ji bi mo gli

sta ti svi Srbi ra spo lo že ni, kao i u onaj
Sve hrvat ski grob što bi se mo gli na trpa -
ti svi Hrva ti ko ji su ra spo lo že ni da ži ve
u gro bu.

− Ja mi slim da je grob pre ma li za
broj za in te re so va nih.

− Mo gu ti is ko pa ti... Ne moj Srbe i
Hrva te pot cje nji va ti. Is to vre me no,
ima mo li u vri je me kad se jav lja pri ča,
ili ne što bli že vre me nu kad se jav lja ta
pri ča o Či či nom gro bu, kad se ra dne
akci je pra ve po Adi Ci gan li ji, svi sa ašo -
vi ma idu, ima mo li ne ku pri ču ko ja se
do go di la u Srbi ji, a ko ja bi mo gla bi ti
pri ča za “An ti go nu”? Kao što ima mo ta -
mo onaj Pa ulin Dvor...

− Mo žda gro bni ca sa Al ban ci ma.
− Ta ko je. Hla dnja če, još što šta...

sve ono za što zna mo. I za to se ja is pri -
ča vam što sam zlo upo tre bio ovo pre da -
va nje o “An ti go ni” − na is ti na čin na ko -
ji sam zlo upo tre bio pri ču o Ro meu i Ju -
li ji da uva lju jem svo je svi nja ri je unu -
tra, da kva rim mla de... − ja se sad va -
ma izvi nja vam za to što sam is ko ris tio
So fo klo vu pri ču sa mo da vam ka žem
ono je di no bi tno da nas: An ti go na mo ra
pos to ja ti ka da pos to ji zlo čin. Ako je ne -
ma, on da ni smo čak ni na ni vou one an -
ti čke de mo kra ci je. Onaj Mel chin ger
upor no upo zo ra va: ne moj te ide ali zi ra -
ti, ne mi sli te da je ona bi la bog zna šta,
jer ni je. Zna či: bi la je ro bo vla sni čki sis -
tem, ljud ske slo bo de su bi le re du ci ra -
ne, ali je ipak pos to jao na čin da se pro -
go vo ri o to me i ne ki su pro go va ra li po
ci je nu iz go na, po ci je nu ko je če ga. I So -
fo klo je ne ka kvim svo jim vje šti na ma −
ne bih to sa da uspo re đi vao sa su vre me -
nim na šim pis ci ma, izle tjet će mi nez -
go dne aso ci ja ci je − uspi je vao pre ži vje -
ti u tom odno su sa Pe ri klom...

Zna či: je di no bi tno iz ove da naš -
nje pri če je to da An ti go na mo ra pos to -
ja ti ka da pos to ji zlo čin. Sve os ta lo je
Ve čer nji list, Ve čer nje no vos ti, Po li ti -
ka, sve os ta lo je pro da ja ma gle. Hva la
vam li je po.

30 Antigona danas



Tekstura, broj 3, mart 2012. 31

Аријана Божовић
ПОЛИТИКА, МУШКИ ПРИНЦИП И
КОНЗЕРВАТИЗАМ

Као по неком кобном правилу, листе
лектире почну да врлудају чим зако -
ра че у 20. век. Политика и мушке
вештине на домаћој листи, конзерва -
тивна мерила на свет ској, жене као
ситни украси на обе. Фокнер и Бекет
такође ми делују украс но. “Бука и
бес“ (наслов класичног српског пре -
во да) јесте роман готово непро хо дан
без познавања Џојса и Вулфове. А Бе -
кет је и сам очајавао због лакоумне
популаризације “Годоа“.

Предлажем туце непретенциоз -
них канонских дела, пре узбудљивих
него за бав них, а по обиму згодних да
се у џеп задену.

− Мери Шели, Франкенштајн
− Едгар Алан По, Пад куће Ашер
− Херман Мелвил, Писар Бартл -

би
− Лав Толстој, Смрт Ивана Или -

ча
− Вирџинија Вулф, Сопствена

со ба
− Џорџ Орвел, Нико и ништа у

Па  ризу и Лондону
− Маргерит Јурсенар, Осмех

Кра  ље ви ћа Марка
− Маргерит Дирас, Љубавник
− Примо Леви, Зар је то човек
− Силвија Плат, Стаклено звоно
− Ијан Макјуан, Бетонски врт
− Мишел Уелбек, Проширење

под  ручја борбе
Можда није на одмет подсетити

да сви наслови са “светске“ листе,
бу дући да се читају у преводу, при па -
дају истовремено и националној књи -
жевности. Надам се, мада је то мало
вероватно, да су поглавља из Старог
и Новог завета одабрана и као исто -
риј ски узорци живог и лепог српског
књижевног језика.

* * *

Владимир Зорић
СТВАРНОСТ ЈЕ ЖРТВОВАНА 
ПРИВИДУ

Пошто је Србија уставом (чл. 1) одре-
ђена као либерална држава, било би
логично да програм изучавања књи-
жевности у основним и средњим шко-
лама изражава темељне вредности
либералног друштва. То су, пре све-
га, плурализам култура и погледа на
свет у избору лектире, као и демокра-
тичност и егалитаризам у приступу
настави. У већини либералних зајед -
ница, национална компонента је ну-
жна и пожељна јер је свима јасно да

је она у појединим периодима (нпр.
романтизам) кључно утицала на исто-
рију и књижевну продукцију. Али, ако
се та компонента излаже изоловано и
у идеалистичком светлу, као некаква
национална идеја водиља која посто-
ји од давнина (Срби по себи, за себе
и, можда, пре себе), прети да се пре-
твори 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 најве-
ћи 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 пе-
сника (најмлађи међу њима, Јосиф
Бродски, умро је још пре шеснаест
година). Уз сав труд, не видим везу
између ове две групе дела, а прили-
чно сам сигуран да је не виде ни збу-
њени ученици. Са једне стране прова-
лије смо “ми,” са друге стране “Дру-
ги,” уз неколико “залуталих” дела из
регионалних књижевности (Цанкар,
Крлежа, Самоковлија) која ипак не
могу да попуне тај међупростор. Ства-
ра 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 са-
мо нова конфузија и, наравно, мани-
пулација. 

Овај програм лектире је такође
и недемократичан и ауторитаран. Ни-
је реч само о томе да је изучавање
књижевности у добу хибридних меди-
ја и друштвених мрежа само по себи
помало елитистичко и солипсистичко.
Много озбиљнији проблем са овим
програмом је то што по сваку цену по-
кушава да одржи донкихотовску илу-
зију да се у постојећим институци-
оналним оквирима српског образо-
вног система могу озбиљно и успешно
изучавати најкомплекснија дела свет-
ске 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
ствар ности (in vivo), изузетно обимна
и захтевна дела, неадекватна методо-
логија и људски фактор чине своје:
највећи број ученика, чак и оних који

имају афинитете за књижевност, ос-
таје 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 мо-
же вратити стварности и интересу
највећег броја ученика? Најпре, умес-
то игнорисања Другог, потребно је
кроз избор лектире развијати свест о
коегзистенцији, сукобима, али и ме-
ђусобним културним утицајима наро-
да у регији. Суочавање са антагони-
зираним националним митовима на
Балкану је неугодно, али неопходно.
На пример, ако се говори о епској
представи црногорског јунаштва у
Његошевом Горском вијенцу и Мажу-
ранићевој Смрти Смаил-аге Ченгића,
потребно је, са истом критичком дис-
танцом, одвојити време и за сличне
националне спевове у суседним књи-
жевностима, пре свега у мађарској
(Петефијев Јанош Витез), албанској
(Фиштина Планинска лаута), слове-
начкој (Прешернов Крст на Савици
уместо Сонетног венца), бошњачкој
(Абдулах-паша Сафет-бега Башагића)
и бугарској/македонској/грчкој (Сер-
дар Григора Прличева). Ово је био са-
мо један пример, а принцип је јасан:
и “Други” имају своје јунаке и антију-
наке који су често супротстављени
“нашим”; хајде да се мало позабави-
мо и њима, а не искључиво сами со-
бом. Подсећам да ти “Други” заправо
нису други, него да као националне

мањине у данашњој грађанској Срби-
ји представљају део “нас” у полити-
чком смислу. 

Неопходно је, опет кроз избор
лектире, подстаћи интерактивнији
приступ књижевности и културу дија-
лога на часу. То значи: више кратких
форми уместо романа; више сатири-
чних, хумористичних и фантастичних
жанрова уместо смртно озбиљних
текстова; више проблемских, отворе-
них дела уместо текстова са унапред
припремљеним тумачењем. Кратке,
забавно-озбиљне приче и новеле по-
пут Поовог “Изгубљеног писма”, Го-
гољевог “Носа”, Чеховљеве “Даме с
псетанцетом,” Кафкиног “Уметника у
гладовању”, Мрожековог “Слона” и,
наравно, Орвелове Животињске
фарме укључиће много већи број уче-
ника и подстаћи их на размишљање. 

Тим поводом, аутор(и) програ-
ма, али и заинтересовани ученици,
могли би да прочитају текстове Све-
тозара Петровића у књизи Природа
критике. Ту су, по мом мишљењу,
врло лепо објашњени типични ком-
плекси малих народа у сусрету са ве-
ликим, колонијалним културама и
предложена нека разумна решења ко-
ја би се, уз мало добре воље, могла
лако разрадити у пракси.

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

И Други су Први



32 Interpretacija

U kon tek stu sa vre me ne srpske pro ze,
krat ke pri če i ro ma ni Da vi da Al ba ha ri ja
obi čno se opi su ju i tu ma če kao ja sni
pri me ri pos tmo der nis ti čke na ra ti vne
knji že vnos ti, ili, pre ci zni je, me ta pro ze.
Me đu tim, ni je baš ja sno šta bi je dan ta -
kav uvid mo gao da zna či. Šta vi še, paž -
lji vi ja ana li za ta kvih in ter pre ta ti vnih
tvrdnji, za je dno sa paž lji vi jim či ta njem
Al ba ha ri je vih pri po ve dnih tek sto va,
mo gla bi da po ka že da je tu reč o ter -
mi no lo škoj zbrci, te o po gre šnom či ta -
nju Al ba ha ri je ve pro ze. Na pri mer, ne -
ret ko se odre dni ce “pos tmo der nis ti čki”
i “me ta pro zni” upo tre blja va ju kao si no -
ni mi. Na da lje, oba ter mi na se u ta kvim
upo tre ba ma odno se − re klo bi se, pri li -
čno ne pre ci zno − na kon kre tan tip pro -
ze či ja je gla vna ka ra kte ris ti ka na ra ti -
vna sa mo svest. Dru gim re či ma, “pos -
tmo der nis ti čko” i “me ta pro zno” ko ris te
se kao ozna ke za one po eti ke ko je ko -
ris te pri po ve dne stra te gi je i knji že vne
pos tup ke ko ji či ne vi dlji vom ili − da ka -
že mo i ta ko − ogo lju ju sa mu stru ktu ru
knji že vnog de la. To on da da je po vo da
da se tvrdi da pos tmo der nis ti čka pro za
ili me ta pro za za je di ni pre dmet ima
svo je vlas ti te na ra ti vne pos tup ke. U
skla du sa tim, ta kvi ro ma ni ili krat ke
pri če, za sno va ni da kle na je dnoj ta kvoj
po eti ci, vi de se − da još je dnom to is ta -
kne mo: po gre šno − is klju či vo kao for -
mal ni ek spe ri men ti, kao pro za o pro zi,
kao pu ki es te ti ci zam bez ika kvog in te -
re sa za ta ko zva ni stvar ni svet. Ko na čno,
sve i da pre tpos ta vi mo za tre nu tak da
je ta kva kon cep tu ali za ci ja “pos tmo der -
nis ti čkog” i “me ta pro znog” pri hva tlji -
va, i da lje ni je mo gu će is pra vno tu ma -
či ti Al ba ha ri je vu pro zu unu tar okvi ra
ko ji ocrta va ju ta ko shva će ni kon cep ti
“pos tmo der nis ti čkog” i “me ta pro z -
nog”. Dru kči je re če no, sva ka in ter pre -
ta ci ja ko ja svo di zna če nje Al ba ha ri je vih
pri ča i ro ma na na ras pra vu o pri po ve -
dnim po eti ka ma, ispu šta iz vi da i pro -
pu šta da pro tu ma či ši rok op seg te ma i
mo ti va po sred stvom ko jih se u Al ba ha ri -
je voj pro zi pred stav lja i ko men ta ri še −
mo glo bi se čak re ći i: odra ža va − ta ko -
zva ni stvar ni svet.

Da lje u tek stu izlo ži ću ukrat ko
pri hva tlji vi je de fi ni ci je “pos tmo der nis -
ti čkog” i “me ta pro znog” osla nja ju ći se
na te orij ske i in ter pre ta ti vne uvi de Pa -
tri cie Waugh, Lin de Hut che on i Bri ana
McHa lea, s je dne stra ne, i na ne ke klju -
čne knji že vno is to rij ske kon cep te, ona -
ko ka ko ih je for mu li sao Ale ksan dar Fla -
ker, s dru ge stra ne.(1) Pre tpos tav ljam
da bi je dna ta kva re kon cep tu ali za ci ja
mo gla da pru ži mno go bo lju osno vu za
tu ma če nje sa vre me ne pro ze, i, po se -
bno, pro ze Da vi da Al ba ha ri ja. Po ku ša ću
to i da po ka žem na pri me ru či ta nja Al -

ba ha ri je ve krat ke pri če “Mo ja že na ima
sve tle oči”.(2)

1. “Pos tmo der nis ti čko” i 
“me ta pro zno”
Za is ta se mo že čes to na ići na upo tre bu
ter mi na “pos tmo der nis ti čko” i “me ta -
pro zno” kao da su oni si no ni mi. Me đu -
tim, mo gu se uspos ta vi ti izve sne ra zli ke
izme đu dva kon cep ta na ko ja se odno se
ovi ter mi ni. U knji že vno te orij skom i
knji že vno is to rij skom smi slu, “pos tmo -
der ni zam” je pe ri odi za cij ski ter min ko -
ji se odno si na je dnu kon kre tnu sti lis ti -
čku gru pu. Na ime, “pos tmo der ni zam”
je ozna ka za po se bnu sti lis ti čku gru pu
pri po ve dnih knji že vnih de la ko ja je deo
ši re stil ske for ma ci je na ra ti vne pro ze iz
dru ge po lo vi ne 20. ve ka. U kon tek stu
srpske knji že vnos ti, mo že se re ći da se
sti lis ti čka for ma ci ja srpske pro ze s kra -
ja 20. ve ka sas to ji od dve gla vne sti lis -
ti čke gru pe: re alis ti čke pro ze − ili “pro -
ze no vog sti la” − i pos tmo der nis ti čke
pro ze. Ako ta ko pos ta vi mo stva ri, on da
je mo gu će ra zu me ti “me ta pro zu” kao
do mi nan tno obe le žje po to nje sti lis ti čke
gru pe. To zna či da ter min “me ta pro za”
mo že mo ko ris ti ti − kao što ga ne ki po -
ne kad i ko ris te − kao ter min ko ji se
odno si na odre đe ni tip na ra ti vne stra te -
gi je ili na skup pri po ve dnih pos tu pa ka,
da kle upra vo na onu stra te gi ju i pos tup -
ke ko ji či ne vi dlji vom osno vnu stru ktu -
ru knji že vnog de la, ili, dru gim re či ma,
ko ji ogo lju ju pa tvo re nost na ra ti vne
pro ze.

2. Po eti ka pos tmo der ni zma
Je dnos ta vno go vo re ći, mo gu će je ra zli -
ko va ti i ra zma tra ti dva ra zli či ta aspe kta
svih po eti ka: je dan aspekt sas to ji se u
na čel nom po gle du − iz go vo re nom ili po -
dra zu me va nom − na svet izvan tek sta,
to jest na stva ran svet; dru gi aspekt ti -
če se opi sa sred sta va ko ji ma knji že vni
tek st mo že ili tre ba da pred sta vi taj
svet.

Po eti ka pos tmo der ne pri po ve dne
knji že vnos ti osla nja se na te zu da su
na še pred sta ve o ta ko zva nom stvar nom
sve tu kon stru isa ne po sred stvom ra znih
dis kur sa, te da u kraj njem ni je mo gu će
na pra vi ti ra zli ku izme đu pred sta ve o
sve tu i sa mog sve ta. Što on da zna či da
je upra vo “stva ran svet” kon stru isan
po sred stvom ra znih dis kur sa. Dru gim
re či ma, ne pos to ji ni šta po put ne po -
sred no dos tu pne i shva tlji ve re al nos ti.
Stvar nost mo že mo opa zi ti is klju či vo po -
sred stvom ra znih re pre zen ta ci ja “stvar -
nog sve ta” ko je proi zvo de ra zni dis kur -
si. Sto ga ne pos to ji je dna is ti na, to jest
je dna pred sta va sve ta; na pro tiv, pos to -
ji ono li ko pred sta va ko li ko je ra zli či tih
dis kur sa. S dru ge stra ne, i na še opa ža -

nje ute me lje no je u ne kom sku pru pre -
tpos tav ki ko je smo usvo ji li i ko je su ta -
ko đe izve de ne iz ne kog dis kur sa. Sto ga
svet vi di mo kao kon stru kci ju, ali je i
sam taj po gled na svet je dna ko kon stru -
kci ja.

Sad se pos tav lja pi ta nje: ka ko se
mo že pred sta vi ti je dan ta kav svet u
knji že vnom de lu, ili, ne što pre ci zni je, u
pri po ve dnoj knji že vnos ti?(3) Oči gle dno
je da se od go vor sas to ji u pri po ve dnoj
stra te gi ji ko ja se ozna ča va ter mi nom
“me ta pro za”. To je mo gu će na osno vu
je dne pre tpos tav ke. Na ime, pre ma pos -
tmo der nis ti čkoj po eti ci, pos to ji sli čnost
izme đu “stvar nog sve ta” i knji že vnog
de la. Da bi se ta sli čnost is ta kla, ko ris -
te se ra zni knji že vni pos tup ci. To je prvi
ko rak. U sle de ćem ko ra ku tre ba po ka -
za ti, ogo li ti sve te pos tup ke da bi se
uka za lo na pa tvo re nost knji že vnog de -
la. Kraj nji uči nak ta kvog pos tup ka je
ot kri va nje na či na na ko je se i “stva ran
svet” kon stru iše upo tre bom ra znih dis -
kur zi vnih pos tu pa ka.

Ta ko u jez gru pos tmo der nis ti čke
po eti ke ima mo ne ku vrstu me to ni mij -
skog po me ra nja: knji že vno de lo ko je
pred stav lja svet me to ni mij ski se shva ta
kao mo del sa mog tog sve ta. To je po sle -
di ca dvo smi sle nih uči na ka pos tmo der nih
na ra ti vnih stra te gi ja. S je dne stra ne, is -
ti na je da se pos tmo der na me ta pro za
ba vi sop stve nim na ra ti vnim pos tup ci ma.
Ali, to ni je i je di ni njen pre dmet. Pre -
ispi tu ju ći vlas ti te pos tup ke, pos tmo der -
na pro za u stva ri ra zma tra na či ne na ko -
je se svet kon stru iše i na či ne na ko je
opa ža mo taj svet. U toj ra vni, pos tmo -
der nu pro zu mo gu će je či ta ti kao re alis -
ti čku pro zu. Šta vi še, broj ni su auto ri ko -
ji na mer no ko ris te dvo smi sle nos ti me ta -
pro ze da bi pos ti gli kon kre tne re zul ta te:
re ci mo, da na gla se ukršta nja izme đu
spo ljaš njeg sve ta i sa mog tek sta, či ne ći
na taj na čin ne ja snom sa mu li ni ju raz -
dva ja nja tek sta od sve ta. Da vid Al ba ha -
ri je je dan od tih auto ra.

3. “Mo ja že na ima sve tle oči”
Mo glo bi se re ći da pos to ji je dan izu ze -
tak ko ji se ne mo že po dves ti pod pret -
ho dni opis pos tmo der ne pro ze: ima li,
na ime, ika kve dvo smi sle nos ti − ko ja je,
vi de li smo, je dna od gla vnih ka ra kte ris -
ti ka pos tmo der nis ti čke me ta pro ze − ka -
da je pre dmet pro znog de la upra vo sa -
mo to pro zno de lo.(4) U ta kvim slu ča je -
vi ma, ili se mo že re ći da ne ma mo po sla
sa pos tmo der nis ti čkom pro zom, ili, ako
ipak jes te reč o pos tmo der nis ti čkom
pri po ve dnom de lu, na kra ju se mo ra po -
ka za ti uči nak dvo smi sle nos ti pos tmo -
der nis ti čke pro ze. Al ba ha ri je va pri ča
“Mo ja že na ima sve tle oči” je, po mom
miš lje nju, do bar pri mer za po to nje.

“Ovo je je dnos ta vna pri ča”,(5)
ut vrdi će pri po ve dač na po čet ku svo je
pri če. To je u stva ri nje go va po mi sao
ko jom pri ča za po či nje. Ta ko već na sa -
mom po čet ku ima mo is kaz ko ji se mo že
opi sa ti kao pro zni ko men tar o pro zi ko -
ja tim is ka zom otpo či nje. Me đu tim, sle -
de će re če ni ce spre ča va ju nas da či ta mo
taj is kaz is klju či vo kao me ta pro znu tvr-
dnju. Či ta va prva re če ni ca gla si:

Ovo je je dnos ta vna pri ča, po miš -
ljam, i u njoj ne će bi ti slo že nih re če ni ca.

Ako ovu re če ni cu tu ma či mo is -
klju či vo kao me ta pro zni is kaz, njen sre -
diš nji deo − “po miš ljam” − ne će bi ti ni
od ka kve va žnos ti za nje no zna če nje.
Me đu tim, ten zi ja u sle de ćoj re če ni ci,
kao i u za ple tu či ta ve pri če, izvi re, to
jest ra zvi ja se upra vo iz tog ume tnu tog
“po miš ljam”. Pri po ve da če va že na od -
go va ra na nje go ve po mi sli ova ko:

Sme šno, ka že mo ja že na, pa već
ta re če ni ca je do vo ljno slo že na.(6)

Na je dnom ni vou sva ka ko je mo -
gu će či ta ti ovaj di ja log kao me ta pro znu
ras pra vu. Ali, na je dnom dru gom ni vou,
is tu tu ras pra vu mo že mo či ta ti i kao niz
pro znih is ka za ko ji za do vo lja va uslo ve
da se na zo ve fan tas ti čnom pro zom, u
smi slu u kom je Tzve tan To do rov de fi ni -
sao fan tas ti čnu knji že vnost. To zna či
da, sle de ći To do rov ljev ogled o fan tas -
ti čnoj knji že vnos ti,(7) tu ma če nje Al ba -
ha ri je ve pri če mo že mo smes ti ti na gra -
ni cu izme đu pri ro dnog i nat pri ro dnog. U
tre ćem pa su su, ta dvo smi sle nost izme -
đu pri ro dnog i nat pri ro dnog su ge ri še se
pri po ve da če vim pi ta njem:

Šta si ti, ka žem, či tač mi sli?(8)
Ovim pi ta njem pri po ve dač po me -

ra paž nju či ta oca sa me ta pro znih pi ta -
nja na odre đe ne fan tas ti čne mo ti ve.
Šta vi še, na pe tost u pri či stva ra se ukr-
šta njem fan tas ti čnih i me ta pro znih pri -
po ve dnih ni ti, što se na gla ša va sle de -
ćim pi ta njem na ra to ra:

Ko je ov de ju nak u či joj pri či? Ili si
ti, uzvi ku jem, do is ta ve šti ca?(9)

Fan tas ti čna svoj stva Al ba ha ri je ve
pri če na gla šena su, ta ko đe, i pri čom na -
ra to ro ve že ne, ko ja se či ta kao pri ča u
pri či, sa svim mo gu ćim im pli ka ci ja ma.
Obi čno, pri ča unu tar pri če nu di ključ za
ra zu me va nje gla vne pri če. Re kao bih da
Al ba ha ri je va pri ča − gla vna pri ča sa že -
ni nom pri čom unu tar te pri če − sle di is -
ti obra zac. Že ni na pri ča o čo ve ku ko ji
zvo ni na vra ta pra znog sta na, ko ji je
upra vo na pus tio, mo že se ra zu me ti i
kao ane gdo ta. Me đu tim, usled pri po ve -
da če vog ko men ta ra − ko ji je, ra zu me
se, me ta pro zni − to pos ta je fan tas ti čna
pri ča:

Ima ne čeg u toj po sle dnjoj sce ni:
čo vek na ho dni ku zvo ni iako u nje go vom
sta nu ne ma ni ko ga.(10)

Dejan Ilić
Ispred priče
O pri či “Mo ja že na ima sve tle oči” Da vi da Al ba ha ri ja
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Po no viv ši po sle dnju sce nu, na ra -
tor po zi va či ta oca da tu sce nu po ve že
sa sce nom iz sre di ne že ni ne pri če, ka da
ne ko po zvo ni na vra ta sta na: ka da čo -
vek otvo ri vra ta, ho dnik is pred vra ta je
pra zan. Mo glo bi se re ći da nam pri po -
ve dač su ge ri še da je do šlo do vre men -
skog iz vrta nja i pre kla pa nja što či ni mo -
gu ćim da je oso ba ko ja je po zvo ni la na
vra ta upra vo čo vek ko ji je vra ta otvo -
rio. Ako se ta ko pro tu ma či, že ni na pri -
ča se van sva ke su mnje mo ra pro či ta ti
kao fan tas ti čna pri ča. Ali, već sam re -
kao, ta pri ča nam nu di ključ za ra zu me -
va nje gla vne pri če, to jest ona mo ra
bar ne što do da ti nje nom me ta pro znom
zna če nju.

Sklon sam da že ni nu pri ču pro či -
tam kao ale go ri ju. Čo vek ko ji je, ka ko
se ispos tav lja, je di ni pro ta go nis ta u že -
ni noj pri či, mo že se vi de ti i kao sam
autor pri če “Mo ja že na ima sve tle oči”,
ko ji je u is to vre me i unu tar i izvan pri -
če. Da lje bi se mo glo re ći da je to ale -
go ri ja o is to ve tnos ti auto ra i pri po ve da -
ča, ko ji bi, unu tar pri če, mo gli bi ti is ta
oso ba, ali u stva ri to ni su. Ako pro du ži -
mo u tom prav cu, pri ču “Mo ja že na ima
sve tle oči” mo že mo či ta ti kao ale go ri ju
o smrti auto ra. Re ci mo da je baš ta ko či -
ta mo, ka ko bi smo on da mo gli da obja -
sni mo ta ko bi tnu ulo gu na ra to ro ve − ili
auto ro ve − že ne u pri či? Da bih na to od -
go vo rio, po nu di ću prvo je dnu hi po te zu:
po ana lo gi ji sa tim da su na ra tor i autor
is to ve tni, pre tpos ta vi ću da su že na, kao
lik iz pri če, i sa ma pri ča is to vetni. Ra zu -
me se, ova hi po te za bi se mo gla pos ta -
vi ti i mno go opre zni je. Na ime, mo glo bi
se re ći da pos to je ele men ti na osno vu
ko jih bi se mo gla uspos ta vi ti ana lo gi ja
izme đu že ne i sa me pri če. Ja ka ve za iz -
me đu pri po ve da če ve že ne i sa me pri če
− baš kao i izme đu čo ve ka iz že ni ne pri -
če i pri po ve da ča, a na kon cu i sa mog
auto ra − izri či to se ut vrđu je na kra ju
pri če, na ra to ro vim pi ta njem:

Da sam ja taj čo vek, ka žem, i da
su se vra ta za tvo ri la, i da ti se diš unu -
tra, tu gde sa da se diš, i da ja zvo nim,
da li bi mi otvo ri la?(11)

Ako se slo ži mo da je že ni na pri ča
ale go ri ja u ko joj na mes tu čo ve ka iz pri -
če mo že mo vi de ti auto ra, a vra ta pred -
stav lja ju gra ni cu izme đu auto ra i nje go -
ve pri če, to jest prag pri če, on da že nu,
ko ja ima moć da odlu či da li autor sme
da uđe u pri ču, mo že mo vi de ti ili kao
sa mu pri ču ili kao ne ko ga ko je, ka ko sa -
zna je mo iz pri če, mno go moć  ni ji od sa -
mog auto ra. U oba slu ča ja, že na je po
svo jim mo ći ma iznad auto ra. Po red os -
ta log, za to i jes te u sta nju da či ta na ra -
to ro ve/auto ro ve mi sli.

Mo glo bi se re ći da že na na ne ki
na čin per so ni fi ku je je zik. Ta ko đe se

mo že re ći da kao ka ra kter u pri či že na
ote lov lju je sa mu pri ču, pi sa no de lo,
nas pram go vo ra, a u skla du sa ni zom bi -
nar nih hi je rar hij skih opo zi ci ja: mu ška -
rac/že na, kul tu ra/pri ro da, unu tra/spo -
lja. Ako je ta ko, on da se ispos tav lja da
Al ba ha ri u svo joj pri či de kon stru iše te
opo zi ci je, me nja ju ći hi je rar hij ska mes -
ta nji ho vim ele men ti ma. U toj ra vni,
nje go va bi se pri ča mo gla ra zu me ti sa -
mo kao me ta pro zna, ili čak kao me ta te -
orij ska. Me đu tim, oba ta či ta nja bi la bi
ne po tpu na − čak i ne pri hva tlji va − ako
ne uzmu u ob zir stvar ne odno se − u kon -
tek stu pri če − izme đu auto ra i nje go ve
že ne. Već sam re kao, ti odno si su pred -
stav lje ni u ra vni ko ja bi se, pre ma To -
do ro vu, mo gla na zva ti fan tas ti čnom.

* * *
Ov de sad tre ba ne što re ći i o to me

ka ko je že na pred stav lje na u pri či. Ali,
ka da go vo ri mo o to me, go vo ri mo u
stva ri o ste re oti pi ma ko ji su je dna od
klju čnih te ma pos tmo der nis ti čke knji -
že vnos ti. Prvo, ja sno je da je pri po ve -
da če va že na sme šte na u do men fan tas -
ti čnog: na pri mer, ne mo že mo sa si gur -
noš ću ut vrdi ti da li je ona za is ta ve šti -
ca ko ja či ta mi sli svo ga mu ža. Tu da kle
ima mo po sla sa bar je dnim sto le ćem
sta rim kli šeoom o že ni ko ja je ne poj -
mlji va, ili, da se po slu ži mo Froj do vim
re či ma, o že na ma ko je su ta mni kon ti -
nent čo ve čan stva.

Me đu tim, či ni se da su mu škur ci,
ili bar mu ški na ra tor Al ba ha ri je ve pri če,
pro na šli na čin da iza đu na kraj sa žen -

skom ne poj mlji voš ću. Na ime, Al ba ha ri -
jev na ra tor sa svo jom že nom izla zi na
kraj po sred stvom ste re oti pa. Sto ga, že -
na u Al ba ha ri je voj pri či mo že da ka že ili
ura di sa mo ono što i ina če go vo ri ili ra -
di, ili ono što “svi” već zna mo, “i što
smo oda vno zna li” da će ura di ti. Ta ko
že na ne mo že ima ti svo ju li čnu po se b -
nost. Ka da pri po ve dač ka že, “Gle dam
je ona ko ka ko je ni ka da do sa da ni sam
gle dao, ali ona to ne zna”,(12) to mo že -
mo ra zu me ti kao pri po ve da če vo ek spli -
ci tno pri zna nje da on svo ju že nu na -
mer no li ša va ori gi nal nos ti. Nje na neu -
hva tlji va pri ro da obuz da na je uspos tav -
lje nim obras ci ma bez ko jih bi nje no
pos to ja nje bi lo ne mo gu će. Ta ko Al ba ha -
ri stva ra po se bnu dvo smi sle nost opi su -
ju ći pri po ve da če vu že nu: ona kao oso ba
sa svim za vi si od druš tve nih obra za ca i
kli šea, ali je u is to vre me i ne ko ko je
mo ćni ji i od sa mog stva ra oca sve ta u
ko me pos to ji, da kle od svog vlas ti tog
stvo ri te lja. U ovom aspe ktu, zna če nje
pri če ne mi no vno se odno si i na svet
izvan pri če, a me ta pro zna stra te gi ja is -
ko riš će na je za uspos tav lja nje fan tas ti -
čne dvo smi sle nos ti, ko ja se ne mo že ra -
zu me ti bez re fe ren ci na ta ko zva ni
stvar ni svet.

(1) Ovde koristim sledeće knjige: Aleksan -
dar Flaker, Stilske formacije (Zagreb: Liber, 1976);
Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism.
History, Theory, Fiction (London: Routledge, 1988);
Linda Hutcheon, The Politics of Postmodernism
(Lon don: Routledge, 1989); Brian McHale, Postmo -
der nist 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 ko -
joj se to tiče njihovog odnosa prema svetu, očito
da uspostavljam analogiju između poetika realisti -
čke i postmodernističke proze. U toj ravni, rekao
bih, ne postoji razlika između ove dve poetike: obe
teže da predstave svet na najprikladniji način, u
skla du sa svojim svetonazorima. Dakle, i jedna i
dru ga pretpostavljaju da postoji nešto izvan knji -
ževnog teksta što tom tekst prethodi i može se nji -
me predstaviti. Moglo bi se onda reći da je “stvarni
svet” referentna tačka za razumevanje proznog
dela unutar obe poetike. Razlike se između njih us -
postavljaju u ravnima razumevanja prirode “stvar -
nog sveta”, njegovog opisa ili njegovog predstav -
lja nja.

(4) Strogo govoreći, to upravo i jeste znače -
nje termina “metaproza”. Dakle, metaproza je
pro za 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 knji -

žev nost, 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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1. 
Ja, sin mu tno ga lov ca, i vi dra i ov ca, 

Lir ski su bjekt se be pred stav lja kao si na mu tnog lov ca ne za to što lo vi u mu tnom ne go za to što tog lov ca vi di mu tno, u sje ća nju; mi sli na pra čo vje ka, ko ji je pre živ lja vao lo -

vom i ri bo lo vom. (To jest ne go vo ri u svo je ime, ne go u ime svih lju di, u ko ji ma još uvi jek ži ve na go ni.) Lir ski su bjekt je za to i vi dra i ov ca. Kao vi dra je div lji i lu kav, kao

ov ca kro tak i glup, is to vre me no i lo vac i lo vi na, i opa san i be zo pa san... 

za vo leo sam u gra du ko lo ni jal nu Ha nu, 
U gra du, da kle u sre di ni ko ja ni je nje go va; u gra du sin lov ca i ri bo lov ca na la zi se okru žen dru ga či jim po ja va ma i lju di ma. Ha na je ko lo ni jal na za to što je kćer ka trgov ca ko -

lo ni jal nom ro bom. (Ko lo ni jal ne pro da vni ce do bi le su ime po ro bi ko ja se u nji ma mo gla ku pi ti, a po ri je kom je bi la iz ko lo ni ja; po put za či na, egzo ti čnog vo ća, ru ma, i sl.).

Ha na je 

kćer tu žno ga trgov ca, Je vre ja udov ca, 
ali za to jer je ko lo ni jal na u njoj za lju blje ni lir ski su bjekt ot kri va ci je li je dan no vi bo ga ti egzo ti čni i ne obi čni svi jet, pun no vih sna žnih mi ri sa, bo ja i uku sa. Je vrej je tu žan:

jer je os tao bez že ne, ali is to vre me no, sa sta ja li šta lov ca, za to što se ba vi be zna čaj nim, od lo va mno go ma nje uzbu dlji vim po slom.

kraj gro blja što je držo ba kal ni cu i me ha nu.
U ba kal ni ci se pro da ju si tni ce (mo gla bi se zva ti i si tni čar ni ca) za sva ko dne vnu upo tre bu. U me ha ni (krčmi, ka fa ni) se pi je. Da vi čo u je dnom sti hu po ve zu je hra nu, pi će i smrt,

i ta ko uvo di di oni zij ski mo tiv u pje smu. Smrt i ži vot, neo dvo ji vi u is kus tvu lov ca, pre po zna ju se kao okvir iz ko jeg se ni grad, ma ko li ko no vo is kus tvo bio, ne mo že izu ze ti. 

Pro bu di la me ko šu mu blis ta vi kre ket ra ke ta
Ali te ra ci ja/me ta fo ra blis ta vi kre ket ra ke ta do ča ra va sli ku ža ba ko je su ne čim upla še ne, uzne mi re ne, ska ču u vo du. Lir ski su bjekt je i sam uzne mi ren; pro bu đen lju bav lju, osje -

ća se ne sa mo kao lo vac ne go i kao lo vi na, jer, kao i sva ki za lju blje ni, is to vre me no že li i lo vi ti i bi ti ulov ljen. Blis ta vi kre ket = va tro met sli ka je nje go vih pro bu đe nih emo ci ja.

i sad slep sam za vas, zri ka vi ša trov ci. 
Pro bu đe ni osje ća ji či ne ko mu ni ka ci ju lir skog su bje kta sa ša trov ci ma ne mo gu ćom. (Ša trov ci -grad ski mla di ći, ko ji go vo re ša tro va čki, tj. izo kre ću ri je či, npr. voz dra − zdra vo,

šta mai − šta ima i sl.) On je sli jep za njih, ne vi di ih, ali i nji ma je on sli jep, ne vi di ono što oni vi de. Jer su zri ka vi, oni svi jet oko se be ne vi de kao cje li nu, ni ja sno? (Ta ko -

đer, a Da vi čo vo li ta kve igre ri je či ma, zri ka vost se mo že odno si ti i na zri ka nje. Ša trov ci zri ču, je dno li čno i do sa dno, a lir ski su bjekt jer je za lju bljen ču je vi še i lje pše.)

Lju bav je ta ko sa ma i ta ko pu na sve ta. 
Lju bav je sa ma jer lju ba vni ci vo le da se osa mlju ju, i vje ru ju da ih je lju bav uči ni la je din stve nim i ni če mu dru gom na lik; ali je is to vre me no i pu na sve ta, jer za lju blje ni mo -

gu osje ća ti pu ni je i vi še, jer su nji ho va ču la otvo re na, jer su se i sa mi otvo ri li svi je tu. Ta ko đe je ona ispu nje na za lju blje nim lju di ma, za lju blje nim svi je tom, no vo ot kri ve ni

svi jet je svi jet pun za lju blje nih. 

Lju bav je sve ti onik i spa se ni po mor ci. 
Lju bav da je smjer kre ta nju, ona je spas, ži vot bez nje je ži vot u ta mi, opa snos ti, be zna đu. 

Od nje mi go re oči - ža ru lje sred ru lje, 
Oči za lju blje nog go re, pos ta le su svi je tli je i to pli je. One su kao ža ru lje sred ru lje; ru lja su svi be zi me ni, be zli čni, svi ne za lju blje ni. One je di ne u me ha ni si ja ju, os ta le su

uga še ne. One su sa da ta ko đer svje ti onik.

od nje zru mo re i mre že, ri be i ri bo lov ci, 
Zre nje je oso bi na plo da; ov dje se ono pre no si na mo re, mre že, ri be i ri bo lov ce. Sve pos ta je zre njem bo ga ti je, ve će, sla đe. Zre lo mo re i mre že pu ni ri be. Ri ba je sim bol plo d -

nos ti. I mu dros ti. A mu drost je spo zna ja da se ži vot pro du ža va i tra je za hva lju ju ći lju ba vi, ko ja je pri ro dna si la, da le ko sna žni ja od ogra ni če nih mo ći čo vje ka, lov ca i ri bo lov ca. 

Nenad Veličković
Sin mutnoga lovca
(In ter pre ta ci ja odlom ka iz po eme Ha na Os ka ra Da vi ča)



ko nop cem vo do pa da pu žu sa njom je gu lje
Je gu lje su ri be ko je pod sje ća ju na zmi je, ži ve na uš ći ma ri je ka u mo re (u slat koj vo di) a mri jes te se u mo ri ma. Ne ka da na mjes ta mri ješ će nja pu tu ju vi še mje se ci, pa i go -

di na, po tpu no u vlas ti na go na za raz mno ža va njem. Kli za ve su i te ško uhva tlji ve. Ima ju i elek tri ci tet. (Otu da mo žda svi je tle oči za lju blje nih kao ža ru lje!) Ri je kom, ko nop cem

vo do pa da, je gu lje pu žu jer su po ko re ne si lom ko joj ne mo gu izmi go lji ti; vu če ih na gon za pro du žet kom vrste. 

i cvrku ću zli kov ci ko vrap ci i osnov ci. 
Pti ce cvrku tom tra že par tne ra za pa re nje. Ta si la is ta je i za vrap ce i za lju de (osnov ce); lju bav mo že uči ni ti da cvrku ću i zli kov ci. Ona je sve mo ćna. 

O, šta sve ni sam snio i šta sve ni sam bio 
sa ćo ra vom ćo rom u druš tvu Bo go slov ca. 

I ono što ni sam pio, što ni sam sam ra zbio, 
pla ćao sam od svo ga de ti njas tog nov ca. 

Lir ski su bjekt odras tao je u ne zna nju i ne prav di; ćo ra va ćo ra (ko bi la) ni gdje ne do spi je va, a re li gi ja (bo go slo vac je đak bo go slo vi je, bu du ći sve šte nik) osu đu je ero ti ku i op te -

re ću je tu đim gri je hom (ni je pio i ra zbio, ali je sve je dno pla ćao). Lju bav/ero ti ka pred stav lja se dje ci kao ne što lo še, po gre šno, za bra nje no, pro tiv če ga se Da vi čo bu ni, jer

lju bav u Ha ni pros vje tlja va i oslo ba đa:

No sad vo lim i kad vo lim, vo lim od ne ba do ru ke
Od ne ba do ru ke, a ne obra tno, jer čo vjek je taj ko ji od mje ra va a ne bog, lju bav čo vje ka či ni bo žan skim bi ćem. Ero ti ka je si la iznad bo ga ko ji kaž nja va i pri je ti. Ta si la ni je

na ne bu ne go u čo vje ku, u nje go voj ru ci ko ja grli i mi lu je.

s ko jom mi lju bav s dna mo ra iz vla či bro do lom ce
Ru ka ko ju vo di lju bav mo že sve. Ona spa sa va. Čo vjek ko ji vo li je bog. 

i na di ma stro je ve, oživ lju je san du ke
Stro je vi se ne mo gu na di ma ti, ali mo gu ljud ske gru di, od sre će. Lju di ko ji su kao stro je vi, pro gra mi ra ni na je dno li čan rad, ne mo gu bi ti sre tni. Lju di-stro je vi su za tvo re ni u

svo je ži vo te kao u san du ke, oni su mrtvi, iako ži vi. Mo gu jes ti, ho da ti, ra di ti, ali su sve je dno mrtvi, jer ne vo le.

i ki da re šet ke da če lom ru šim dvor ce, 
Ru ka ko jom uprav lja lju bav oslo ba đa. Ona se ta ko đer bu ni pro tiv ne je dna kos ti i ne prav de, ona do no si spo zna ju (pod če lo) da je za svi jet bez lju ba vi kri va moć u dvor ci ma.

Za Da vi ča lju bav se os tva ru je za sve lju de, ne sa mo za po je din ca, ona je oslo bo đe nje čo vje čan stva. 

da trgam po krov ce, ot kri vam le tnji kov ce
Po kro vac je pla tno pre ba če no pre ko mrtva ca, ili pre ko mrtva čkog san du ka. Lju bav se su prot stav lja ne zna nju, taj na ma, za vje ra ma, stra hu ko ji lju de drži u po kor nos ti. Lju -

bav je po kre tač i is ho di šte re vo lu ci je.

i ne bo s kog sam prstom ta njir sun ca ski no, 
kad sam sun ce i kos ti, gro ba ra i rov ca
po slo u krčmu da pi ju de vo ja čko vi no.

Za lju blje ni je pre mjes tio sun ce s ne ba u krčmu. (Ha na je sun ce!) Is to vre me no, os ta vio je ne bo bez sun ca, pra zno ne bo, ne bo bez bo ga. U raj čo vje ka ne vo di smrt ne go lju -

bav, raj je na ze mlji a ne na ne bu. Sun ce je ta njir, ali ne obi čan, ne go zla tan. Iz nje ga sa da, na kon što je ski nu to s ne ba, mo gu jes ti svi. Ono je ski nu to i po sla no prstom,

prst je sna ga, smjer, odlu čnost. 

Kos ti, gro ba ra i rov ca po ve zu je gro blje (ro vac je in sekt, šte to či na, ko ji ži vi pod ze mljom) ko je se na la zi po red ba kal ni ce i me ha ne? Lju bav je ta ko pro tiv te ža smrti. De vo ja -

čko vi no je vi no ko je to či ko no ba ri ca (Ha na?) ali i dje voj ka (lju bav) ko ja opi ja kao vi no.

U prvom di je lu po eme Ha na Os kar Da vi čo sla vi tri jumf Ero sa nad Ta na to som. 
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Knjigama se belo piše
Is tra ži va nje: či ta la čke na vi ke sre dnjo škol ca i ulo ga bi bli ote ka u nji ho vom for mi ra nju

49%
đa ka čla no vi su bi li ote ke od prvog ra -
zre da osno vne ško le.

25%
bi bli ote ka ra/bi bli ote kar ki je uve re no
da u bi bli ote ka ma pos to je do bri pro -
gra mi na me nje ni mla di ma.

84%
đa ka iz bi bli ote ke po zaj mlju je osim
le kti re i dru ge knji ge.

51%
đa ka bi ra knji ge u bi bli ote ci na osno vu
pre po ru ke pri ja te lja.

35%
đa ka sma tra da ko ri ce pre su dno uti ču
na izbor kni ge. Na tre ćem mes tu je
bi bli ote kar kao sa ve tnik, za tim me di -
ji, a tek na pe tom mes tu su nas ta vni -
ci, sa mo ko ji pro cent uti caj ni ji od slu -
čaj nog izbo ra.

26%
đa ka raz go va ra o knji zi sa mo uko li ko
je po pu lar na.

77%
an ke ti ra nih đa ka ne ume da na ve de ili
pre po ru či nije dnog pis ca iz ze ma lja
okru že nja. U pre po ru ka ma os ta lih
češ će se po jav lju ju knji ge Bo ri sa De -
žu lo vi ća, Ne na da Ve li čko vi ća, Du brav -
ke Ugre šić i Al mi ra Ali ća, ali prven -
stve no u ga do vi ma u ko ji ma pos to je
or ga ni zo va ni pro gra mi pro mo ci je sa -
vre me ne knji že vnos ti Bal ka na na me -
njen sre dnjo škol ci ma (fes ti val Na po la
pu ta u Uži cu i či ta la čki klub ko ji Gru -
pa 484 or ga ni zu je u Kra gu jev cu).

30%
đa ka o knji zi go vo ri ako je ona pre dlo -
žak za nas ta nak fil ma.

81,9%
đa ka sma tra da je bio gra fi ja pis ca va -
žna za ra zu me va nje knji ge.

3%
ispi ta nih đa ka o knji ga ma ni ka da ne
raz go va ra.

72,5%
đa ka ne ma is kus tvo sa iz da va či ma ili
edi ci ja ma i ne pre po zna je iz da va čke
ku će.

64,4%
đa ka sma tra da u bi bli ote ka ma ne
pos to je pro gra mi na me nje ni nji ho -
vom uzras tu. 

91,8%
sre dnjo ško la ca ra di je či ta ju štam pa nu
ver zi ju knji ge ne go elek tron sku. Po lo -
vi na drži da bi, uko li ko bi sve kni ge
bi le u elek tron skoj for mi, bi bli ote ke
sve je dno tre ba lo da pos to je zbog ra -
zme ne ide ja i su sre ta.

45%
đa ka ne raz go va ra u bi bli ote ci o knji -
ga ma ko je či ta.

82%
bi bli ote kar ki/bi bli ote ka ra izjav lju je
da sa mla dim či ta oci ma raz go va ra o
knji ga ma ko je su či ta li, pret ho dnih
me se ci bi bli ote ka ri su či ta li: Ba sa ru
(Po če tak bu ne pro tiv da hi ja), Mu ra ka -
mi ja (1Q84), Ko elja (Alef), Ho se ini ja
(Hi lja du ču de snih su na ca), Is ku plje nje
(Ijan Ma kju an) i dr. .

Knji ge ko je bi đa ci pre po ru či li
svo jim vršnja ci ma ugla vnom su
one ko je se naj vi še či ta ju, ali se
pre po ru ču ju i knji ge iz škol ske
le kti re: Ne čis ta krv, Ana Ka re nji -
na, Na dri ni ću pri ja i Ha zar ski
re čnik, Ha mlet i dr. 

BI BLI OTE KA RI
Tre ći na bi bli te ka ra/bi bli ote kar -
ki ka že da ka da pre po ru ču je
knji ge po štu je či ta la čki ukus, a
mla di či ta ju: Ha ri Po ter, Hi lja -
du ču de snih su na ca, tri lo gi ja
Ste fa ni Ma jer (Su mrak, Po mra -
če nje i Mlad me sec) i Al he mi čar
Pa ola Ko elja.
Čet vrti na pre po ru ka ma po ku ša -
va da uti če na knji že vni ukus,
pa neo dlu čnim sre dnjo škol ci ma
pre po ru ču ju: So fi jin svet (Ju -
stejn Gor der), Mi de ca sa sta ni -
ce Zoo (Chris ti ane F.), Tri me -
tra iznad ne ba (Fe de ri ko Mo ća),
Je bo sad hi lja du di na ra (Bo ris
De žu lo vić).
Uko li ko bi tre ba lo da uče ni ci ma
pre po ru če knji ge sa vre me nih
pi sa ca sa Bal ka na, to bi naj pre
bi li: Ne nad Ve li čko vić, Bo ris De -
žu lo vić, Du brav ka Ugre šić. Mi -
ljen ko Jer go vić, Alek Po pov,
Go ran Vo ji no vić, Ve dra na Ru dan
i An te To mić.
Za mo lje ni da pre dlo že knji ge
ko je bi uvrsti li u le kti ru, ka da
bi mo gli da je me nja ju, bi bli o -
te ka ri su iza bra li is klju či vo do -
ma će auto re, a naj pre: Bez dno
(Sve tla na Vel mar Jan ko vić), Ma -
mac (Al ba ha ri), Po če tak bu ne
pro tiv da hi ja (Ba sa ra), Si tni čar -
ni ca kod sre ćne ru ke (Go ran Pe -
to vić), Do ro tej (Ne na dić), Mi
ra zli či ti (Ve se lin Mar ko vić), Be -
sni lo (Pe kić) i dr. 
U izbo ru pre po ru če nih tzv, ma -
njis kih pi sa ca na šli su se Alek
Po pov (Psi u nis kom le tu), Mi -
kloš Va mo si (Knji ga oče va), Ća -
mil Si ja rić (Rod i dom), Mi ljen -
ko Jer go vić (Ma ma Le one), ali
su u taj izbor ne ka ko ušli i Da -
vid Al ba ha ri i Srđan Va lja re vić.

Že le ći da ste kne uvid u či ta la čke
na vi ke sre dnjo ško la ca i sre dnjo -
škol ki i da pro ce ni ulo gu bi bli ote -
ka u pri bli žva nju kva li te tnih knji -
ga ovoj po pu la ci ji, Gru pa 484 iz
Beo gra da je okto bra 2011. or ga -
ni zo va la is tra ži va nje u de set gra -
do va u Srbi ji i an ke ti ra la 182 đa -
ka i 42 bi bli ote kar ke/bi bli ote ka ra
iz Beo gra da, Ki kin de, Vla di či nog
Ha na, Uži ca, Kra gu jev ca, Vra nja,
Di mi trov gra da, Po že ge i Be le
Crkve.
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Ka da je rock’n’roll po čet kom šez de se -
tih go di na sti dlji vo za ku cao na so ci ja li -
s ti čka vra ta Ju go sla vi je mno gi ma je de -
lo vao kao pro la zni hir ta daš nje omla di -
ne že ljne ša re ni jeg ži vo ta, dru ga či jeg
od si ve post ra tov ske stvar nos ti. Ali
rock je do šao tu da os ta ne. U se bi je
no sio po ziv na he do ni zam, ne odo ljiv ri -
tam (igrao se twist), a lju bav je bi la go -
to vo je di na te ma ko jom se ova no va
mu zi ka ba vi la. Prvi do ma ći sas ta vi su se
tru di li da što ver ni je od svi ra ju i pre pe -
va ju stra ne hi to ve, a mno gi ma je pi sa -
nje tek sto va bi la pra va mu ka. Pra vi pro -
ble mi su se po ja vi li kra jem šez de se tih
go di na ka da je za uspeh pos ta la ne op -
ho dna autor ska pe sma. No vo pe če ni ro -
c ke ri, ko ji ma su i pi sme ni za da ci iz ma -
ter njeg je zi ka bi li ne pre mos ti va pre -
pre ka, tek ta da su se na šli pred pra vim
iza zo vom. Bu kval no pre vo đe nje stra nih
hi to va vi še ni je bi la dis ci pli na ko ja se
ce ni, a o ne če mu je tre ba lo pe va ti. Ne -
ki od njih su za bi li nos u an to lo gi je do -
ma će i stra ne po ezi je pa su se vi še ne -
go do zvo lje no “in spi ri sa li” tu đim sti ho -
vi ma, a oni ta len to va ni ji su za ši lji li
olov ke.

Sma tra se da je prvi autor ski hit
ju go slo ven ske rock sce ne pe sma “Osmi -
jeh” Dra ge Mli nar ca i Gru pe 220, a
objav ljen je 1967. go di ne. Iako iz da -
naš nje per spe kti ve de lu je po ma lo nai v -
no, uz za vo dlji vu me lo di ju je nu di la ne -
pre ten ci ozan op ti mi zam i na le že ran
na čin se ba vi la ve čnom te mom. A to je,
na ra vno lju bav. U is to vre me su prve
ozbi ljne autor ske ko ra ke či ni li čla no vi
sas ta va In dexi i to ele gi čnom ba la dom
“Pru žam ru ke”. Prve za is ta ve li ke uspe -
he In dexi su pos ti gli ever grin pe sma ma
“Ba la da”, “Sa njam” i “Da sam ja net -
ko”. Tek sto ve za te pe sme je ura di la
pe sni ki nja Ma ja Per fi lje va, a u to vre me
je pre da va la knji že vnost u gi mna zi ji u
Za gre bu. Pre to ga je čes to pi sa la za
izvo đa če za ba vne mu zi ke, ali je nje na
po ezi ja naj bo lje fun kci oni sa la uz mu zi -
ku In dexa i glas Da vo ri na Po po vi ća. “Pli -
ma” je još je dna zna čaj na pe sma In -
dexa, a na pi sao ju je nji hov ta daš nji
kla vi ja tu ris ta Kor ne li je Ko vač. Sa ja kim
autor skim pe sma ma on je nas ta vio i ka -
da je for mi rao Kor ni gru pu ko ja je bi la
pod uti ca jem hi pi (ili ka ko je ta da na zi -
va na un der gro und) mu zi ke. Ve ro va tno
su za to tek sto vi nje go vih pe sa ma “Put
na Is tok”, “Prvo sve tlo u ku ći broj 4” i
“Moj bol” mis ti čni i po vre me no be spo -
tre bno kom pli ko va ni. Ali, to je dug vre -
me nu u ko me su nas ta ja li. Ipak, iz dva -
ja se je dnos ta van, a po et ski sna žan tek -
st te me “Je dna že na”, ve ro va tno i mu -
zi čki naj zna čaj ni je u Ko va če vom opu su.
Pod ja kim uti ca jem Kor ne li ja Ko va ča na
po čet ku ka ri je re bio je i Da do To pić. Na

prvom al bu mu svo je gru pe Ti me 1972.
go di ne sni mio je ras ko šnu “Za ko ji ži vot
tre ba da se ro dim”, ko ja tra je pu nih
de set mi nu ta. Iako je ta da imao sa mo
23 go di ne na pi sao je mi sa onu, je zi čki
bo ga tu pe smu ko ja je ne su mnji vo uti ca -
la na ka sni je rock auto re. Već spo me nu -
ti Dra go Mli na rec je u se dam de se tim
obja vio niz so lo al bu ma na ko ji ma se,
kao i To pić, ba vio ozbi ljnim te ma ma.
Ta len to van, ori gi na lan i vešt sa re či ma,
Mli na rec je ju go slo ven sku rock sce nu
za du žio te ma ma “Ov ce”, “Ku le od ri je -
či”, “Nos tal gi ja”, “Pje sma o dje tinj -
stvu”, “Ca ra cas”, “Stra nac” i broj nim
dru gim.

Prvu po lo vi nu se dam de se tih go di -
na obe le ži la je i ta ko zva na akus ti čar ska
mu zi ka, nas ta la po uzo ru na ame ri čki
folk po kret ko ji su pre dvo di li Džo an Ba -
ez, Bob Di lan, Saj mon i Gar fan kl i dru -
gi. Uz ne žne vo ka le i akus ti čne in stru -
men te ovu sce nu su ka ra kte ri sa li i po et -
ski ja ki tek sto vi. U po čet ku su izvo đa či
kom po no va li mu zi ku na po ezi ju po zna -
tih pe sni ka (Vla da i Baj ka sa te mom
“Oblak” Do bri še Ce sa ri ća, na pri mer),
ali su se brzo ohra bri li da sve ra de sa -
mi. Ve ro va tno naj zna čaj ni ja gru pa tog
prav ca je beo grad ska S vre me na na vre -
me, ko ja je već prvim sin glo vi ma pos ta -
vi la vi sok po et ski stan dard. Mi slim na
pe sme kao što su “Sun ča na stra na uli -
ce”, “Po ne kad”, “Tra ži me ne”, “Moj
svet” i “Kao vre me is pred nas”. Sva ka -
ko je naj zna čaj ni ja “Te ma clas si ca”.
Iako je njen autor Lju ba Nin ko vić imao
ne što pre ko dva de set go di na ka da ju je
na pi sao, u njoj se sa neuobi ča je nom
zre loš ću go vo ri o pro la znos ti i smrti. I
go to vo da joj ne ma ra vne u ta daš njoj
po pu lar noj mu zi ci. Izu ze tan al bum “Se -
ća nja” 1974. go di ne sni mio je aku s ti -
čar ski Trio DAG, a vrlo kva li te tne tek -
sto ve je za nje ga na pi sa la ta daš nja
gim na zi jal ka Ma ri na Tu ca ko vić. Na ža -
lost, tu se njen autor ski do pri nos i za -
vršio, jer je vre me nom pos ta la zas tra -
šu ju ći es tra dni tek sto kle pac. Akus ti čar -
ski auto ri ko ji su vo di li ra ču na o kva li te -
t nim tek sto vi ma bi li su Ja dran ka Sto ja -
ko vić, Ibri ca Ju sić, An drej Ši frer, Mi la -
din Šo bić, Ja ni Ko va čič, To maž Pen gov,
To maž Do mi celj, Bu co i Srđan, Nar cis
Vu či na, Sun co kret (sa ra nim ra do vi ma
Bo re Đor đe vi ća) i dru gi. Za deo pred -
stav ni ka te sce ne bi tne pe sme je na pi -
sao Du ško Tri fu no vić. Po et sko po ja ča nje
Tri fu no vić je dao i sa ra jev skoj rock sce -
ni ra de ći ne ke od vrlo zna čaj nih pe sa -
ma za Bi je lo du gme, Te šku in dus tri ju i
mno ge dru ge. Nje go ve pe sme “Ima ne -
ka taj na ve za”, “Pris tao sam bi ću sve
što ho će” i “Šta bi dao da si na mom
mjes tu” ne za obi la zne su u sva koj oz -
bilj noj an to lo gi ji po ezi je, bez ob zi ra

što pri pa da ju pop mu zi ci. Sop stve nu
po eti ku iz gra dio je i Go ran Bre go vić,
po se bno u lju ba vnim pe sma ma ko je
kra  se bo ga te sli ke, ne obi čne me ta fo re
(po vre me no, do du še, po zaj mlje ne od
dru  gih auto ra) i go to vo oba ve zna se ta.
U ka te go ri ji ve li kih rock gru pa ne za obi -
la zna je Ri blja čor ba, a enor mnoj po pu -
lar nos ti si gur no su do pri ne li efek tni
tek s to vi Bo re Đor đe vi ća. U ta daš nju
rock mu zi ku on je uneo sa svim nov re -
čnik i duh. Izra ža va ju ći se di rek tno, uli -
čno, ko ris te ći sleng i ja ke me ta fo re,
Đor đe vić je me đu prvi ma za ko ra čio u
ne is tra že no. I do tog tre nut ka, či ni lo
se, za bra nje no.

Pa ra lel no sa njim na sce nu su stu -
pi li auto ri ko ji su in spi ra ci ju na la zi li u
pan ku i no vom ta la su. Drski, a na da hnu -
ti, bez dla ke na je zi ku, prvi put su pro -
go vo ri li o stva ri ma o ko ji ma se upor no
ću ta lo. Prlja vo ka za li šte je u pe smi
“Ne ki dje ča ci (So me Boys)” za pe va lo
“Ja sam za slo bo dnu mu šku lju bav”, a
Ido li su su mnji ča vi u “Ret ko te vi đam sa
de voj ka ma”. Sem se ksu al nih ta bua, ru -
ši li su se i oni ozbi ljni ji, po li ti čki. Ro do -

Rock’n’roll u ško le!

Petar Janjatović
Muzika za čitanje
Krat ki pre gled is to ri je do ma ćeg ro ka i de set pre dlo ga za knji že vnu ana li zu

Ap so lu tni li der no vog ta la sa
je go to vo pre ko no ći pos tao
Džo ni Štu lić sa gru pom Azra.
Sve o če mu je ću tao se dam -
de se tih iz nje ga je po ku lja lo
na sa mom po čet ku osam de -
se tih go di na. Za grcnut i za ja -
pu ren vi kao je svo je sti ho ve
kao da je na ba ri ka da ma. I
po dje dna ko je bio jak u an -
ga žo va nim kao i u lju ba vnim
pe sma ma. U sa mo dve go di -
ne je sni mio ne ve ro va tan
broj odli čnih pe sa ma i sto ga
ni je ču dno što je i da nas,
broj nim no vim ge ne ra ci ja ma,
je dan od naj zna čaj ni jih
auto ra. I što je os ta vio du -
bok trag.
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na če li ci tog po lit roc ka bi li su slo ve na čki
Pan krti. Tek sto vi ko je je pi sao nji hov li -
der Pe ro Lov šin bi li su kom bi na ci ja di si -
den tske po ezi je is to čnoe vrop skih auto ra
i uli čnog re čni ka lon don skog pan ka. Ali,
ap so lu tni li der no vog ta la sa je go to vo
pre ko no ći pos tao Džo ni Štu lić sa gru -
pom Azra. Sve o če mu je ću tao se dam -
de se tih iz nje ga je po ku lja lo na sa mom
po čet ku osam de se tih go di na. Za grcnut i
za ja pu ren vi kao je svo je sti ho ve kao da
je na ba ri ka da ma. I po dje dna ko je bio
jak u an ga žo va nim kao i u lju ba vnim
pesma ma. U sa mo dve go di ne je sni mio
ne ve ro va tan broj odli čnih pe sa ma i sto -
ga ni je ču dno što je i da nas, broj nim no -
vim ge ne ra ci ja ma je dan od naj zna čaj ni -
jih auto ra. I što je os ta vio du bok trag. U
to vre me su mi Vla da Div ljan i Srđan Ša -
per iz Ido la vrlo sli ko vi to obja sni li ka ko
do živ lja va ju se be na sce ni: “Da smo ro -
đe ni po čet kom dva de se tog ve ka, bi li
bis mo pe sni ci i re ci to va li bismo svo ju
po ezi ju po ka fa na ma u Ska dar li ji. Umes -
to to ga, ima mo gru pu jer je to da nas
naj bo lji na čin da pe sma do đe do lju di”.
Pre ci zno. A Ido li su na al bu mu “Od bra na
i po sle dnji da ni” sa im pre si vnim sa mo -
po uz da njem pe va li o Ti tu u “Po sle dnji
da ni”, o pro me ni po la u “Mo ja si”, o re -
li gi ji u “Od bra na” i o ilu zi ja ma u “Ru si -
ja”. Sli čan sen zi bi li tet je po nu dio još
je dan jak autor, Zo ran Pre din iz ma ri -
bor ske gru pe La čni Franz. Iako je pi sao
na slo ve na čkom i, sa mim tim, bio us kra -
ćen za zna ča jan deo pu b li ke, nje gov stil
su pre po zna li oda bra ni. Na go rak na čin
je pi sao o lo kal nim pi jan ci ma, mar gi nal -
ci ma i tvrdom pri tis ku sis te ma, ali su mu
lju ba vne pe sme za drža le auten ti čnu ne -
žnost i le po tu. A sa ta kvim kva li te tom je
nas ta vio i to kom uspe šne so lo ka ri je re.
Sli čnu po seb nost je još od ra nih osam -
de se tih go di na re ali zo vao Dar ko Run -
dek. Ra de ći sa sas ta vom Ha us tor ni je
sni mio ni je d nu lo šu plo ču, a za tim je od
sre di ne de ve de se tih nas ta vio izu ze tnim
so lo dis ko vi ma. Gra de ći po eti ku na fil m -
skim kla si ci ma, avan tu ris ti čkim ro ma ni -
ma i stri po vi ma ko je smo kao de ca či ta -
li, do da vao joj je sop stve nu grad sku
mis ti ku. U to vre me no ve ori gi nal nos ti,
po se bno sa mo svo jan bio je sas tav Šar lo
akro ba ta. Či ni li su ga ja ki in di vi du al ci,
ba sis ta Ko ja i gi ta ris ta Mi lan Mla de no -

vić. I dok je Ko ja bio sklon krat kim, ja -
kim is ka zi ma (“Ni ko kao ja”) Mi lan Mla -
de no vić je vo leo da ra zvi ja pri ču (“Ona
se bu di”). Sli čno su nas ta vi li i po pres -
tan ku ra da Šar la akro ba te. Ko ja u okvi -
ru Dis ci pli ne ki čme sni ma mi ni ma lis ti -
čke pe sme sa tek sto vi ma na lik efek tnim
uli čnim gra fi ti ma. Mi lan Mla de no vić je
sa sas ta vom EKV po nu dio es tet ski po li -
ra nu mu zi ku sa ar tis ti čkim tek sto vi ma, i
ste kao go to vo kultni sta tus kod pu bli ke.
U to no vo ta la sno vre me, mu zi ci se vra -
tio Slo bo dan Ti šma, no vo sad ski knji že v -
nik be at opre de lje nja. Sa mla dim mu zi -
ča ri ma po kre nuo je odli čnu gru pu Lu na
i sa njom sni mio sa mo je dan al bum
“Nes tvar ne stva ri”. U pe sma ma “Ogle -
da lo lu ne”, “Lam bo”, “Oke an” i “In ti -
ma” me šao je stvar nost, sno ve, sve sno i
ne sve sno i stvo rio oso ben stil. U is to
vre me Ju ra Stu blić i gru pa Film su u
efek t nim tro mi nu tnim pe sma ma sla vi li
ener   gi ju mla dos ti, pro vo da i uži va nja u
le po ti, ali sa ne kim ču dnim, upo zo ra va -
ju ćim sli ka ma kao u sti hu “o lju ba vi pje -
va ju voj ni ci i pu ca ju nje žno”. To me ša -
nje sve tlog i ta mnog, crnog i be log bi la
je ka ra kte ris ti ka nji ho vog sti la. Zlo ko b -
nim ni jan sa ma bio je sklon i Srđan Goj -
ko vić Gi le, li der Elek tri čnog or ga zma.
Već nji ho va ra na pe sma “Kro ko di li do la -
ze”, iako je o sa mo ći i mu čnom odras ta -
nju ti nej dže ra, sa drži hor ror ele men te i
kon fu zi ju no ćnih mo ra. Mo žda naj bo lje
tek sto ve, Srđan Goj ko vić Gi le ura dio je
na al bu mu “Liš će pre kri va Li sa bon” (na -
ziv je ci ni čno oda brao po lju ba vnom vi -
kend ro ma nu) ko ji je nas tao pod ja kim
uti ca jem ta daš nje bri tan ske al ter na ti v -
ne sce ne. Kon cep tu al no sva ka pe sma
ima na ziv od sa mo je dne re či, a izraz
mu je škrt i ner vo zan. U pe sma ma se
ba vio crnim, su ici dal nim te ma ma odbi -
ja ju ći da se pri la go di stan dar di ma oko li -
ne. Sli čne ja ke sli ke ima la je i pank gru -
pa Pa raf iz Ri je ke. U pe smi “Ja vna ku -
pa ti la” go vo ri li su o na vi ja či ma ko ji sta -
di one ko ris te da bi izba ci li frus tra ci je.
Ta čni je da se du ho vno is tu ši ra ju. Pa raf
su vla sni ci ve ro va tno naj kra ćeg tek sta
lju ba vne pe sme. Ona se zo ve “Tu žne
uši” i gla si “Le žim na le đi ma i pla čem za
to bom, a su ze mi te ku u uši”.

Re vo lu ci onar na strast no vog ta la sa
je već sre di nom osam de se tih go di na
umi nu la, ne ke bi tne kre ati vne slo bo de
bi le su osvo je ne te je rock nas ta vio da
te če mir nim to kom. Kao je dan od vrlo
ta len to va nih auto ra na me tnuo se Mo m -
či lo Ba ja gić Ba ja ga, ko ji zbog pop rock
zvu ka ni je u po čet ku pre vi še ozbi ljno
tre ti ran. Vre me nom se pot vrdio kao
autor, pre sve ga efek tnih ba la da, ele -
gan tnog sti la i sve žih stil skih fi gu ra. Ju -
na ci uli čnih pri ča su u to vre me pos ta li
čla no vi Za bra nje nog pu še nja. Kroz ma le
lju de su go vo ri li o ve li kim te ma ma, na
sli čan na čin kao što je to na ve li koj sce -
ni či nio Brus Sprin gstin. No vo, re vo lu ci o-
nar no ime kra jem osam de se tih pos tao
je Ram bo Ama de us, ko ji je u pe sme na
ve li ka vra ta uveo psov ku i ur ne be sne
tek sto ve. Ko ris te ći rap brblja li ce sa sim -
pa ti jom je por tre ti sao ma le lju de, a sa
ne dvo smi sle nim gnu ša njem se ba vio po -
li ti ča ri ma. Ta las rap mu zi ke je tek stu
dao sa svim no vu, ve oma bi tnu ulo gu, ta -
ko da je mu zi ka naj češ će bi la tu sa mo
da bi po du prla pri ču. Na ža lost, ta de mo -
kra ti za ci ja sce ne do ve la je do hi pre pro -
du kci je be smi sle nih pe sa ma i sa mo je
ma li broj rap izvo đa ča po ka zao da ima
ta len ta. Me đu naj bo lji ma su Edo Ma aj ka
iz Brčkog i Mar ko Še lić Mar če lo iz Pa ra -
ći na. Gor ki, sve sni go di na u ko ji ma su
bi li pri nu đe ni da odras ta ju, oni su kri ti -
čni prven stve no pre ma se bi, ali ne os ta -
ju du žni ni sis te mu i nje go vim ja dnim
pred sta vni ci ma. Po sle dnjih go di na sni m -
lje no je mno go plo ča ko je sa ci ni zmom
i do brom do zom ga đe nja go vo re o sve -
mu što je za de si lo biv ši ju go slo ven ski
pros tor, ali, kao i ra ni je, na ju be dlji vi ji
su sas ta vi ko ji pri pa da ju al ter na ti vnoj
sce ni. U Srbi ji se iz dva ja ju Block Out i
Go ri bor. Ni ko la Vra njko vić, gi ta ris ta
gru pe Block Out tek sto vi ma, sli ka apa ti -
ju ne ve se le stvar nos ti, a naj bo lje ra do -
ve je sa brao u knji zi po ezi je “Za ov de ili -
za po ne ti”. Ale ksan dar Stoj ko vić iz Go ri -
bo ra pe va svoj gor ki bluz de ve de se tih.
Ka ko na plo ča ma ta ko i u knji zi “Ne mo -
žeš mno go, ali mo žeš ma lo”. I kao i nje -
go vi pret ho dni ci, pos ti že mno go.

Pe sme ko je mo gu u či tan ke

Da sam ja net ko

Da sam ja net ko
po zvao bih sve dje ča ke
dao bih im igra čke
i pus tio da se ci je li dan igra ju igre
pra vi li bi di vne stva ri
pre krat ki bi bi li da ni
vo lje li bi svo je ško le đa ci
svim maj ka ma bih iz bri sao bo re
uči nio da oče vi ih vo le
da vnu lju bav da im vra te
i da mir no ži ve svo je sa te
da sam ja net ko
ne bi, ne bi lju di ži vot pro kli nja li sve
bi ru že te bi po kla nja li
ka ko bi se ži vje lo i ka ko bi se vo lje lo i
ka ko bi sve do bro bi lo

Ma ja Per fi lje va, In dexi, sin gl 1971

Je dna že na

Ru ke je dne že ne ko ju vo lim
kao ru ke mo je maj ke
kao bo re na tvom li cu
kao su ze na tvom li cu
kao mo ra šum

Vo lim je dnu je sen ko ja pro đe
vo lim bla gi do dir njen
onih da na mir, one mu zi ke zvuk

Sve što da doh njoj
kao re ka mo ru, kao de te ko je vo li
Je dna že na, je dna že na u mom ži vo tu
Je dna že na ko ju vo lim

Kor ne li je Ko vač, Kor ni gru pa, sin gl
1973

Po sle dnji da ni

No ći mi da ju moć
No ći su moj greh
One su sve ča ne
Ha lji ne ra spe te.

Do đi te, do đi te, če kam vas ja nov

Če ka me moj Bog,
No ću sam dvoj nik svoj,
če ka me moj Bog.

Mar šal je moj Bog
Mar šal zna ot ku da
Mar šal zna ko sam ja

Pro ći ću si gur no,
Čis to i po no sno,
če ka će moj Bog,
če ka će, znam to.

Vla da Div ljan, Ido li, LP “Od bra na i po -
sle dnji da ni” 1982

Ta las rap mu zi ke je tek stu
dao sa svim no vu, ve oma bi -
tnu ulo gu, ta ko da je naj češ -
će mu zi ka bi la tu sa mo da bi
po du prla pri ču. Na ža lost ta
de mo kra ti za ci ja sce ne do ve -
la je do hi pre pro du kci je be -
smi sle nih pe sa ma i sa mo je
ma li broj rap izvo đa ča po ka -
zao da ima ta len ta.

Izu ze tan al bum “Se ća nja” je
1974. go di ne sni mio akus ti -
čar ski Trio DAG, a vrlo kva li -
te tne tek sto ve je za nje ga
na pi sa la ta daš nja gi mna zi jal -
ka Ma ri na Tu ca ko vić. Na ža -
lost, tu se njen autor ski do -
pri nos i za vršio jer je vre me -
nom pos ta la zas tra šu ju ći es -
tra dni tek sto kle pac.
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Te ma clas si ca

Od po čet ka na ova mo
sve se me nja ne pres ta no
za to mno go sna ge tre ba
da se kre ne sve do ne ba

Kad mi du ša spus ti je dra
kad pe ga zu klo nu be dra
eto me ni crne pti ce
crne pti ce zlo slu tni ce

So ba pre pu na knji ga
ku ti ja ma la što svi ra
gle dam pras ta ri svod
u oku olo vni san zri

Mi sli le te sve da lje
blis ta ve nes tvar nih bo ja
gle dam ki tnjas ti ram
na sli ci praš nja vi lik bdi

Ča ro bnim dvor ci ma žu rim
or gu lje ču jem u ta mi
pas tir u fru lu svi ra
opet no vi se ra đa dan

Zo ve me nes ta lo vre me
mu zi ka opoj nog vi na
ču jem i zvuk kla vi ra
ne bo pra zu je ovaj san

Že na usnu log li ka
te ška mi otva ra vra ta
ču dni ose ćam strah
kraj se be ne ču jem njen glas

Mnoš tvo nes tvar nih li ca
sli ke mi stva ra iz pri ča
dok je de či ji svet
još da vno sa njao svoj san

Me ka ni zvu ci kla vi ra
ona tu mu zi ku svi ra
oči joj ču dno sja je
to sa praš nja vih sli ka znam

Ru ke joj uza lud tra žim
tu ga me mu či i sla ma
po gled joj kri je ta ma
sve je nes ta lo ne kud već

Lju ba Nin ko vić, S vre me na na vre me,
LP “S vre me na na vre me” 1975

Ni ko kao ja

ni ko ni ko
kao ja
ni kad ni ko kao ja
i ni kad
i ni ko
jaaaaaa

Du šan Ko jić Ko ja, Šar lo akro ba ta, LP
“Pa ket aran žman” 1981

Po gle daj dom svoj an đe le

Po gle daj dom svoj an đe le
i ski ni pa uči nu s oči ju,
vi de ćeš pri zo re po tre sne,
vi de ćeš ne sre ćne i bo le sne
vi de ćeš če mer, smrt i jad.

Po gle daj sta do, an đe le,
sve sa mi bo ga lji i pro sja ci,
sle pi tu ma ra ju u go mi li,
svi ma su ki čmu po lo mi li,
od te be oče ku ju spas.

Po gle daj ba gru an đe le,
nji ho va du ša je pro kle ta,
svi ma su sta vi li amo ve,
se bi sa gra di li hra mo ve,
ru ke im ogre zle u krv.

Po di gni mač svoj an đe le,
se ti se krsta ških ra to va,
se ti se pre kla nih vra to va,
kad do đeš Bo gu na is ti nu
nek ti u du ši vla da mir.

Usli ši mo li tve an đe le,
da bo gda po crka li du šma ni,
pa bu di an đeo osve te,
ne ka na svo joj ko ži ose te
šta zna či be da, strah i bol.

Bo ra Đor đe vić, Ri blja čor ba, LP “Is ti -
na” 1985

“Bez”

Mo ja maj ka bri ne za to što mi ne ide
pen zi ono osi gu ra nje
Ka že, o to me bi tre ba lo da se mi sli na
vre me
A ja ne što slu tim da ne će bi ti po tre be
Ne za to što pri me nju jem ne ke ek s trem -
ne me re
ne go ve ru jem si li ko ja mi je sa ču va la
ve ne
Da će do kra ja da bu de uz me ne

Ver nik bez crkve, gra đa nin bez gra da,
Lju ba vnik bez že ne, ri tam bez bu bnja ra
Kao ver nik bez crkve, gra đa nin bez
gra da,
Lju ba vnik bez že ne, ri tam bez bu bnja ra

A mo ja maj ka bri ne, šta dru go da ra di
Sin joj sve zna, sa mo ne zna da se pri -
la go di
A ja ne što slu tim, da baš ta ko tre ba
Da moj ži vot crpi sna gu iz ne re da
I da vo lim i kad bo li, da go vo rim i kad
go rim
Da pi šem i kad je dva di šem
Da skrhan sme jem se
Da čist iz ovih go va na nes ta nem
I za uvek svoj mir pro na đem.

Go ri bor, CD “Go ri bor” 2007

Za ko ji ži vot re ba da se ro dim

Za ko ji ži vot tre ba da se ro dim
za ko ji su dnji dan tre ba da ži vim
i ko jem bo gu tre ba da se mo lim
i ko ju že nu tre ba da vo lim ja

Za či ju lju bav tre ba da sam sre ća
za ko ju ra nu tre ba da sam bol
na či jem odru tre ba da sam svi je ća
za ko ju že nu tre ba da sam bog

I ni ka da ne ću sa zna ti to
kud vo di me put ži vo ta mog
za či ju vo lju se ra đam i ži vim i mrem

Za či je ne bo tre ba da sam du ga
u či joj ta mi tre ba da sam luč
za ko ju pje smu tre ba da sam tu ga
u či joj ča ši tre ba da sam žuč

Za ko ju je sen tre ba da sam že tva
za ko ju sli ku tre ba da sam kist
za či je usne tre ba da sam kle tva
za ko je gra ne tre ba da sam list

I ni ka da ne ću sa zna ti to
kud vo di me put ži vo ta mog
za či ju vo lju se ra đam i ži vim i mrem

Da do To pić, Ti me, LP “Ti me” 1972

‘68

do kto re što se to do ga đa sa mnom
osje ćam se ču dno
imam 37 go di na i vri je dnu di plo mu
uzne mi ru ju me no ćne po lu ci je
bo li me gla va
pro fe sor sam na sre dnjoj ško li
ta mo pre da jem ne ka li je va pra va
ona ni ja mi je re do vna
mje se čna pla ća mi zer na
što da ra dim bez akci je či ta vi dan
dok sam bio stu dent ru žio sam čes to
či tao praxis po le mi zi rao vje što
anar hi zam mi je bio u krvi
svi na ba ri ka de
sa njao sam ka ko vo dim pro le te re mla -
de
a da nas do kto re po mo zi mi
te ško mi je vje ruj mi
što da ra dim bez akci je či ta vi dan
mo je druš tvo za šan kom or di ni ra od 19
do 22
ono ni ti eksa ni ti ga la mi
zu ri u pra zno i tru li
šlja ke ri spa va ju po tram va ji ma
dje ca se lju be na uli ca ma
no ći su fra jer ske i uvi jek na sme tnji
no ći su sa mo na sme tnji
ja sa da idem iz ovih sto pa da se ba cim
ra vno u Sa vu
šez de set, osam šez de set
vra tit će se opet osam šez de set

Džo ni Štu lić, Azra, LP “Fi li gran ski plo -
čni ci” 1982

Ov ce

si tne ov ce po ljem pa su
ži ve u sta du ov čje su dbi ne
da se pa se, da bu de tra ve
je di na bri ga ko ju ov ca bri ne
sad se pa se so čna tra va
za do vo ljno ble je ov čje su dbi ne
vu ci su da le ko, nez go dni kad kre nu
kad sni jeg za me te, kad lje to mi ne
da se pa se, da bu de tra ve
je di no je, je di no je
o čem’ mi sle ov čje gla ve
sad je lje to, tra va vi so ka
bri ga ne ma, ne ma bri ga
li va da je ši ro ka
ovno vi ble je u ze le ni lu lje ta
ro go vi su sja jan ukras na gla vi
slu že im da se me đu so bno bo du
o vu ci ma bri ne pas tir, dok oni le že u
tra vi
sad je lje to, tra va vi so ka
bri ga ne ma, ne ma bri ga
što je vo da brza i du bo ka
da se pa se, da bu de tra ve
je di no je, je di no je
o čem’ mi sle ov čje gla ve
pro ma tram idi lu i ra zmiš ljam usput
vuk je ov dje u ljud skoj ko ži se kri je
ov ce ni kad ne zna ju što im se spre ma
ali opet se pe tljam gdje mjes to mi ni je
sad je lje to, tra va vi so ka
bri ga ne ma, ne ma bri ga
što je vo da brza i du bo ka
tu se pa se, po ma lo ska če
ovo je li va da, ble je ov ce
a ne te čaj za ne pli va če
pli vaj...

Dra go Mli na rec, LP “Ta ko la ko” 1979
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Za što iPad ne ma
bu du ćnost
Ima ne kih pi sa ca ko ji vrte gla vom na
iPad, kin dle i dru ge spra ve za či ta nje
knji ga. Nji ho ve ina če be dne ar gu men -
ti će u od bra nu re ci kli ra nja pra šu ma
(npr. da iPad ne mi ri ši kao knji ga) Tek -
stu ra je odlu či la oja ča ti:
1. iPad ne mo že da po ra vna va na me -
štaj
2. na iPa du se u ra tu ne mo že sku va ti
ka fa
3. iPa dom ne mo žeš da se obri šeš
4. na iPad ne mo žeš da sta viš vre lu
šer pu
5. iPad ne mo žeš da sta viš pre ko  li ca
na pla ži.

Ali sa u ze mlji da hi ja
Ta ko se zo ve no vi ro man Fi li pa Go ra na
Viš nji ća, či ju na slo vni cu ek sklu zi vno
objav lju je Tek stu ra. (Na slo vni ca je
pre uze ta iz či tan ke za se dmi ra zred u
Re pu bli ci Srpskoj).
U ro ma nu se go vo ri o to me ka ko Ali sa
gle da u tep si ju i u njoj vi di se ču be lih
ze če va. On da ona kre ne da ih spa si, ali
joj dva vra na ga vra na is klju ju oči. Ali -
sa on da se bi da ime Ži va na i po čne da
pe va o ono me što je vi de la u tep si ji.
Ne ke pe sme pos ta nu hi to vi (Ses tra ze -
ca ka pe ta na, Ni po ze cu ni po stri če vi -
ma, Ni po stri cu ni po ze če vi ma, Opet
to, ma lo dru ga či je, Sve ci ze ca di je la,
Se ku la se u ze ca pre tvo rio, Zec La zar i
ze či ca Mi li ca, Mar ko Kra lje vić i be li
mi še vi, Noj na Mi ša ru i dr.)
Ce ne ći njen ta le nat i da le ko vi dost,
Pra vi telj stvu jušći so vjet po nu di joj
mes to upra vni ka Na ro dne bi bli ote ke
(ko ja se u to vre me ne sas to ja la od
usme ne po ezi je) i ona odbi je, bo je ći
se da će bi ti brže sme nje na ne go iz da -
na. On da se So vjet uvre di i po ša lje je
u Ta mni vi ljat, gde i da nas pra vi či tan -
ke za se dmi ra zred.

Ju go žla ven stvo
Da li je Ivo An drić ju go sla ven ski ili ju -
žno sla ven ski pi sac?
O to me još uvek ne ma ko na čnog su da,
a ne će ga ni bi ti sve dok či tan ke bu du
pi sa li lju di (u kon kre tnom slu ča ju lju di
žen skog ro da) ko ji su po sva đa ni sa sop -
stve nom sa vešću.

Ne ku me ta ci ja
Da li je Ra di mlja (mes to po red Sto ca,
mes ta na pu tu od Mos ta ra pre ma Tre -
bi nju, gra do va na pu tu od Sa ra je va
pre ma Du bro vni ku) s ve li kim bro jem
sre dnjo ve ko vnih ste ća ka ne kro po la ili
me tro po la? Ra zum ka že je dno, a srp -
ska či tan ka dru go. Na Bal ka nu je či -
tan ka obi čno sta ri ja od ra zu ma, jer
nas ta je u kre ati vnom su sre tu pe da go -
gi je i pa tri oti zma, ali od sus tvo ve li kog
gra da na fo to gra fi ja ma Ra di mlje uno se
ne ku ne la go du u bis trog đa ka.
Mo žda se tu ra di o ne kom no vom je zi -
čkom pra vi lu, o ne ku me ta ci ji, o pre -
tva ra nju gla so vne gru pe nek u met.
Ho će li u sle de ćoj či tan ci po ru ke obra -
zo va nja ode nu ti no vo ru ho, (na pri mer
Me to le gi jal no je pi sa ti me tro log me -
tršte nom če lja de tu ko je je me ton tro -
li sa no je lo me tu va nu hra nu) ili će le -
kto ri umes to na im be cil na pra vo pi sna
pra vi la tro ši ti vi še vre me na na smi sao i
ta čnost sa drža ja?

Ba šta šap tom pa de
Ba štu slje zo ve bo je Bran ko Ćo pić sas -
ta vio je iz dva di je la (osim pi sma Zi ji):
Ju tra pla vog slje za i Da ni crve nog slje -
za. Za mi slio ih je u kon tras tu, i sa mo u
tom kon tras tu ja sno je za što ba šta ne
mo že bi ti ni pla va ni crve na. To bi
ured ni ci (i sa mi knji že vni ci) Ši mo Ešić i
Va nja Ro rić mo ra li zna ti. Pa ipak su iz
svog le ktir skog iz da nja Ćo pi će ve knji ge
izos ta vi li ce lu je dnu po lo vi nu, ne obra -
zla žu ći ni gde taj svoj izbor, i čak ni gde
ga ne spo mi nju ći.
Za is ta, ka kve ve ze Ćo pić ima s Ju go -
sla vi jom i s ko mu ni zmom?
Ni ka kve, jer da ima, on da ga ne bi smo
mo gli uvrsti ti u na še škol ske pro gra me,
ko ji od sve ga to ga pe ru ru ke.
Naj no vi ji hi to vi Bo san ke r
Crve no i cr
Ča ro bni br
Tra vni čka hr
U tra ga nju za iz gu blje nim vr
Sve ti gr
Ži vot je ne gdje dr
Go li i mr
Dne vnik Ane Fr
Kra lje vić i pr
Ži vot i obi ča ju na ro da sr
Mle ta čki tr
Kav kas ki krug kr
Der viš i smr
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Аријана Божовић (Београд), прево-
дитељка, дипломирала Одсеку за ан-
глистику Филолошког факултета у
Београду. Живела је и радила у Зам-
бији, Зимбабвеу и Боцвани. Књижев -
ним преводилаштвом бави се од 1988.
године. Добила је и награду “Милос
Н. Ђурић” 2003. за превод романа
Ијана Макјуана Искупљење.

Ненад Величковић (Сарајево, 1962),
писац, доцент на Одсјеку за књиже-
вности народа БиХ на Филозофском
факултету у Сарајеву. Објавио рома-
не Коначари, Отац моје кћери, Са-
хиб и 100 змајева, збирке прича Ђаво
у Сарајеву и Сарајевски гастрона-
ути, књиге Viva Sexico и Дијагноза:
патриотизам. Писао за радио и по-
зориште.

Војислав Деспотов (Зрењанин, 1950-
2000), песник, прозаиста и преводи-
лац. Објавио је седамнаест књига по-
езије и прозе, више од двадесет ра-
дио драма и двадесетак књига прево-
да са енглеског, немачког и словена-
чког језика (Керуак, Бароуз, Хесе,
Брехт и други). Био је власник и уре-
дник првог југословенског приватног
часописа за књижевност ХЕY ЈОЕ. 

Љиљана Дирјан (Скопље, 1953), пе-
сникиња, дипломирала на Филоло-
шком факултету, на групи југословен-
ска књижевност и македонски језик.
Објавила је бројне књиге поезије и
добитник је многих награда; 2008. го-
дине била је номинирана за награду
Балканика. Превођена на више стра-
них језика и заступљена у бројним ан-
тологијама савремене македонске по-
езије. Живи и ради у Скопљу. Уред -
ница је у часопису “Сарајевске свес-
ке” и једна је од оснивача и чланова
Независних писаца Македоније.

Иштван Домонкош (Змајево, 1940),
песник. Аутор више збирки поезије,
романа и приповедака. Добитник ви-
ше награда, укључујући и награду
“Атила Јожеф” (2011).

Добросав Боб Живковић (1962),
илус тратор, познат углавном по илу -
стра  цијама за Тик-так, Политикин
за бав ник и књиге Креативног центра.

Владимир Зорић (Београд, 1977),
предавач, дипломирао на Филоло-
шком факутетету у Београду, а магис-
трирао и докотрирао на Универзитету
у Нотингему, где данас предаје на ка-
тердри за славистику. Аутор је књиге
Киш, легенда и прича.

Дејан Илић (Земун, 1965), уредник у
часопису Реч и издавачкој кући Фа-
брика књига. Дипломирао је на Одсе-
ку за општу књижевност и теорију
књижевности на Филолошком факул-
тету у Београду, магистрирао на Про-
граму за студије рода и културе на
Централноевропском универзитету у
Будимпешти и на истом универзитету
докторирао на Одсеку за родне студи-
је. Објавио је књигу кратких прича
Као да је било јуче (1995) те збирке
есеја Осам и по огледа из разумева-
ња (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. То-
ком свих ових година припремао је и
водио музичке радио и ТВ емисије.
До сада објавио Другом страном- Ал-
манах новог таласа у СФРЈ (коаутори
Давид Албахари, Драган Кремер), Пе-
сме братства & детињства (Анто-
логија rock поезије СФРЈ 1967-1991),
Илустрована YU Rock енциклопедија
1960-1997, Илустрована ex YU Rock
енциклопедија 1960-2000.

Предраг Луцић (Сплит, 1964), колу-
мнист. 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 Де-
жуловићем. Објавио Greatest Shits −
Антологија сувремене хрватске глу-
пости (у коауторству с Борисом Де-
жуловићем, 1998, 1999), Хаику хаику
јебем ти маику − Велика Фералова
пјесмарица (2003), Љубавници из Ве-
роне (2007), Sun Tzu на прозорчићу
(2009) и Безгаћа повјесне збиљности
1 и 2 (2010).

Бојан Марјановић, студент новинар -
ства. Стални сарадник Е-новина.
Крат ке приче и поезију објављивао у
периодици (Улазница, The Split Mind,
Авангард, Рукописи). Сарађује у при -
премању и реализацији књижевног
фестивала На пола пута.

Ружица Марјановић (Ужице, 1968),
про фесoрка књижевности у Ужичкој
Гимназији. Једна од покретачица и
ре довних организаторки књижевног
фестивала На пола пута у Ужицу.
Уре ђује едицију Мала кутија.

Пол Полански (Мејсон, Ајова, 1942),
активист за ромска права. Водио ви-
ше мисија за угрожене и расељене
косовске Роме, Ашкалије и Египћане.
Промовисао културу сећања на Холо-
кауст над Ромима и Ромкињама у зе-
мљама Источне Европе. Аутор је више
књига поезије и романа Олуја (1999).

Алек Попов (Софија, 1966), књиже-
вник. Аутор је више збирки припове-
дака и романа Мисија: Лондон (2001).
Добитник је неколико књижевних на-
града, као што су награда “Павел Ве-
шинов” за најбољу криминалистичку
приповетку, Гравитонова награда за
најбоље дело у жанру научне фантас-
тике, награда “Рашко Сугарев” за нај-
бољу приповетку, Хелицонова награ-
да за најбољу прозну књигу године
(2002), и др.

Шандор Тар (Хајдушамсон, 1941 —
Дебрецин, 2005), књижевник. Радио у
фабрици, из које је због приватизаци-
је 1992. добио отказ и провео остатак
живота у сиромаштву. Аутор је више
збирки приповедака и трију романа,
добитник је више награда, међу који-
ма и награде “Атила Јожеф” (1997).

Амер Тиквеша (Коњиц, 1979), главни
и одговорни уредник часописа Нови
погледи. Дипломирао је књижевнос-
ти народа БиХ и б/х/с језик на Фило-
зофском факултету у Сарајеву, спе-
цијалистички студиј новинарства за-
вршио на ВШН Медиаплан у Сарајеву,
а постдипломски студиј из области
родних студија при Центру за интер-
дисциплинарне постдипломске студи-
је у Сарајеву. Један је од коаутора чи-
танки за 5, 6, 7. и 8. разред деветого-
дишњег образовања Свезаме, отвори
се. Радио као новинар и уредник у ма-
газину Дани, на радију и на телевизи-
ји, те у Школегијуму, дволисту за
праведније образовање.

Кристина Тото (Будимпешта, 1967),
песникиња и преводитељица фран-
цуске поезије. Објавила неколико
књи га поезије и превода, за које је
добила више признања, укључујући
награду “Атила Јожеф” (2000).

Алем Ћурин (Сплит, 1953), стрип-
аутор и цртач, сликар, вајар, илустра-
тор, графички дизајнер и писац. Годи-
не 1978. прекида студиј графике на
Академији ликовних умјетности у За-
гребу да би се посветио стрипу. Об јав-
љивао у омладинској штампи, Ом ла-
динска искра и Студенски лист. Почет-
ком 1991. постаје графички дизајнер
за ХНК Сплит. Исте, 1991. године, пос-
таје сурадник Профила, под листка Не-
дјељне Далмације, као илустратор и
графички уредник. Године 1993. након
контроверзне приватизације Слободне
Далмације прелази у најнаграђиванији
хрватски тједник Feral Tri bu ne, поста-
је тамошњи илустратор и један од нај-
препознат љивих графичких знакова
(THINK INK) тих новина. У Feral Tri bu -
neu остаје до престанка излажења
листа 2008. Један је од покретача ча-
сописа Торпедо, из кога је касније
израстао ФАК. Коаутор је Утор кашких
збирки кратких прича. Добитник је
Grand-Prixa на Међународном београд-
ском салону стрипа 2008.

Невен Ушумовић (Загреб, 1972), пи-
сац и преводитељ с мађарског језика.
Објавио 7 младих (1997), Екскурзија:
роман кратког даха (2001), збирку
приповедака Маково зрно (2009) и ви-
ше есеја. Са Иштваном Лукачем и Јо-
ланом Маном приредио антологију су-
времене мађарске приповетке Зас-
трашивање страшила (2001).

Фадила Нура Хавер (Маглај, 1956),
књижевница, колумнисткиња и радиј-
ска новинарка. Ауторка је збирке при-
поведака Кад умрем да се смијем
(прва награда на натјечају накладе
Зоро, 2004) и поетског дневника Пла-
ви коњи (2005). Ауторка серијала за
радио Предигра.

Јанош Хај (Вамошмикола, 1960), пи-
сац и песник. Аутор је неколико збир-
ки поезије, романа Џигердилен (1996)
и Ксанаду (1999), те неколико драма.
Добитник више награда, укључујући
престижну награду “Атила Јожеф”
(2002).

Петер Хајноци (1942-1981), писац.
Ни је много написао − целокупно дело
може да му стане у једну књигу − али
је својом специфичном поетиком за -
снованој на језичком згушњавању, на
стварању непоновљиве атмосфере
ре дукованим средствима, утро пут
кас нијим 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), етно-
лог-антрополог, оснивач, уредник и
издавач “Библиотеке XX век”. На Фи-
лолошком факултету у Београду 1961.
дипломирао општу књижевност, те
1972. магистрирао у области романи -
стике, 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. До-
битник Хердерове награде за 2000.
годину и награде “Константин Обра-
довић” за 2006. Одликован орденом
витеза Легије части 2001.

Марко Чудић (Сента, 1978), теорети-
чар и преводилац. Дипломирао, ма-
гистрирао и докторирао на Филоло-
шком факултету у Београду, где да-
нас 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, члана-
ка и приказа, као и књигу Данило
Киш и модерна мађарска поезија
2007. године. Превео је четири књиге
класичне и савремене мађарске књи-
жевности (Деже Костолањи, Петер
Хајноци, Ото Толнаи, Викторија Ра-
дич). Живи и ради у Београду.
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