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2 Festival Na pola puta

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

44 писца + SIC!
+ Песничење

+

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

Tekstura, broj 1, septembar 2011. 3

4 Impresum

Амир Камбер
Еволуција
текстуре
10

18

(lat. texere = tkati, plesti)

22

32

Iz sadržaja
10 Komšijska književnost – Bosna i Hercegovina
Dakle, ovim izborom i pregledom sastavljač ne bi bio u stanju istaći poetičku bh. situaciju u punoj datosti sve i kad bi to htio; naprosto, trenutna
društvena situacija podijeljenosti i nedostojnost mehanizma nacionalnih literatura opovrgnuli bi ga u svakom pokušaju širokog konstatiranja. Najmanje što se može uraditi jeste u što širim okvirima operirati zapaženim tendencijama, priznajući stanovitu skučenost sastavljačeva vidokruga u zapažanju autora i djela, koje ne smije pretendirati na obuhvatanje čitavih bh.
okvira u kompleksnosti situacije. Kao i poštovati minimum naučnih činjenica koje bi se mogle izreći glede poetičkih pitanja.

18 Zrenjaninska gimnazija
Nastavni jezik bio je, u zavisnosti od političkih i državnih prilika mađarski,
nemački, pa srpski. Srpski se uvodi od 1918. godine kad se Vojvodina pripaja Srbiji i Jugoslaviji. Na početku II svetskog rata, 1941. godine, gimnazija
je podeljena na tri škole – srpsku, nemačku i mađarsku, a nastava je držana sa prekidima i u veoma teškim okolnostima. Iz rata je izašla uništenog
nameštaja, učila i instalacija, a rad je često prekidan zbog zaraznih bolesti kao što su tifus, šarlah i difterija. Od 1954. gimnazija dobija i zadržava
dvojezičnu nastavu.

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

32 Intervju: Zona Mrkalj
S tim u vezi možemo da tvrdimo da ne postoji loš nastavni program, već samo loš ili slabo upućen nastavnik kome nije stalo da se stručno usavršava i
dodatno razvija, a ponekad i da modifikuje svoja znanja. Profesura nosi
moralnu odgovornost. Ko blagodeti nastavničkog poziva meri dužinom raspusta, promašio je i poziv i cilj. Smatram da nastavnik srpskog jezika jeste u određenoj meri odgovoran za uspešno razvijanje čitalačkih navika kod
učenika, ali uspeh u tom bavljenju zavisi i od roditelja učenika kao i od samog pojedinca koji predstavlja osobu u razvoju, od njegovih afiniteta, inteligencije, interesovanja, maštovitosti, karaktera itd.

1
Модерној Европи псећи урин представља велики проблем. То овдје нико не умије опрати. Осим Џафара Захирија, иранског досељеника, који је
у њемачком граду Келну отворио радњу за рестаурацију тепиха. Западна
цивилизација цијени знање. Уносан
посао. Теписи стижу са свих страна.
Мајстор свог заната остварио је сан.
Посла преко главе. Џафарова тајна.
Детерџенти долазе авионом из Техерана.
2
Откуд Џафар у овом тексту? Откуд
знамо? Тепих је живо биће. Трик једноставан. Иранац микса детерџенте.
Мало овог. Мало оног. Зависи од текстуре. Од вуне. Овце шишане с прољећа дају масну вуну. За разлику од
знатно мршавијих које се стрижу на
јесен. Све то, у комбинацији с расом
пса, начином исхране, игра кључну
улогу при правилном одстрањивању
флека из перзијског тепиха. Џафар
Захири није ограничен на прање. Мајстор нуди и ткање. Техерански рестауратор крпи мотиве. Рикта ресе. Проширује шаре. Производи свјеже текстуре.
3
Еволуција непредвидиве текстуре
људског језика узима маха прије отприлике 3 милиона година – предлаже реномирани чилеански биолог
проф. др Хумберто Р. Матурана. Ријечи тада нису пале с неба. Нити изашле из гена. Систем знакова, стар 300
000 генерација, продукт је конкретне
социјалне интеракције. Преци окупљени око ватре нису учили граматику, прије но што су почели говорити.
Граматика на бину ступа након искуства. Другим ријечима, у сваки од да-

нашњих језика уткане су универзалне
друштвене потребе људи који су прије нас живјели на планети.
4
Национално ограниченој науци проширен хоризонт комуникације прилично је стран. Етнички инспирирана
лингвистика језике надаље дијели по
породичном принципу: индовропски,
уралски, афроазијатски, нигер-конго,
сино-тибетански, аустронезијски, алтајски итд. Тако у први план избијају
племенске разлике. Зашто не неке
друге? Ваљда зато што је политика
киндаповала концепт. Примијенимо
ли деполитизирану диоптрију, типолошки гледано, можемо рећи, да су
кинески и енглески такођер доста
слични језици. У оба случаја откривамо пакете изолираних ријечи, минималну промјену глаголског облика (I
go. Yuo go. We go.)
5
Колика је разлика између српског,
босанског и хрватског језика? На баш
тако велика. Фасцинација испреплетене локалне текстуре резултат је генералне непредвидивости језика као
таквог – у којем је “output” увијек несразмјерно већи од “inputa”. Парафразирајући Ferdinand de Saussure-a,
швицарског покретача модерне лингвистике, вриједи нам се запитати kако је заправо могуће говорити језик
чија текстура превазилази граматику.
Осим тога, користећи комплексна језичка правила, која консенквентно
трансцендирамо, настаје загонетка,
како је могуће да се међусобно уопће
било како разумијемо? Одговор дезилузионира, али охрабрује. Антрополози тврде да већи дио свакодневне
комуникације отпада на социјалну
његу. На прање тепиха. Риктање реса. Проширивање шара. Стварање
свјежих текстура.
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Уз први број
ТекстУра, часопис за књижевност у школи и почетница за комшијску књижевност намењена је наставницима, стручним сарадницима, библиотекарима –
професионалцима који су по природи свог посла заинтересовани за место књижевности у средњошколском/гимназијском образовању. Наравно, постоји и нескривена жеља да ТекстУру радо читају и ученици (гимназијалци, средњошколци), студенти...
ТекстУра ће се занимати за улогу књижевности у моралном развоју младих
и друштва у целини, за књижевност као поље афирмисања општих људских вредности али и за књижевност као средство индоктринације. Аутори текстуре настојаће да истраже сложен и динамичан однос језичког књижевног дела и времена у којем настаје или у којем се тумачи, препоручујући пажњи читалаца и текстове аутора суседних земаља, пре свега савремену књижевну продукцију на језицима балканских народа која има капацитет за универзалне образовне циљеве
– естетске, етичке, сазнајне.
Посебно нам је стало до књижевних текстова који духовитошћу најбрже и
најефикасније разбијају стереотипе о досадним књигама и лошим другима, једнако као и до текстова који су (условно) могли да настану и на другом месту...
– који могу да произведу ефекат огледала, јер убедљиво демонстрирају да је
утисак о локалним специфичностима последица незнања, неискуства, погрешних
веровања.
ТекстУра ће настојати да објављује репортаже о учењу књижевности у вишенационалним срединама, приказе књига које се уклапају у вредносни оквир
ТекстУре (не нужно насталих у региону), занимљивости из земље и региона у релевантном контексту, тематске блокове који проблематизују употребу књижевности и уметности у образовању, тематске блокове који се баве системом образовања и местом које књижевности различитих средина имају у том систему, тематске блокове који охрабрују приступ комшијским књижевностима независно
од образовног система...
ТекстУра треба да буде допунски, радни материјал професорима, библиотекарима, стручним сарадницима и младима који су заинтересовани за промене у друштву, посебно у образовању у правцу разумевања и прихватања других.

6 Biblioteka za zbornicu

1) “Треба пре свега повући разлику између две различите врсте лојалности. Једноставно речено, једна
је лојалност људима, а друга је лојалност принципима. У пракси, та разлика је често замагљена. Рецимо, на
пример, да смо се у прошлости са
другима укључили у заједничко предузеће – успешну политичку борбу за
више правде и ширу грађанску укључивост. Учесници у тој борби могу
осећати приврженост не само према
принципима правде и укључивости
него и према другим учесницима, са
којима сада деле историју и, могуће
је, победу – на пример, неку врсту политичких установа посвећених правди или промени политичког менталитета. Међутим, управо онолико колико разлика може бити нејасна, те две
врсте лојалности могу бити и у сукобу. Људи до којих нам је стало могу
се понашати или мењати на начине
који нарушавају принципе до којих
нам је стало. Али у свему је кључно
то да није тачно да ‘зупчаници лојалности напросто не хватају Устав‘.
Принципи могу привући лојалност подједнако као и људи.”
2) “Да би протумачили појмовну
везу између национализма и државе
благостања, либерални националисти
морали су да тврде да је солидарност
већа међу онима који се осећају сличнима (или чак истима) у једном значајном виду. Постоје наравно неки,
али не и коначни, емпиријски докази
да етнички хомогена друштва могу
поднети више степене прерасподеле.
Као један могући етички аргумент за
ту везу наводи се то да национална
припадност сама по себи намеће обавезе давања средстава лошије стојећим сународницима. Другим речима,
као што чињеница да је неко члан породице повлачи са собом одређене
одговорности, узима се да поимање
себе као сународника такође води ка
одређеним обавезама. Али ‘заједничко схватање‘ породичних обавеза,
или чак морална интуиција о њима,
сежу и много дубље и знатно су раширеније од сличних интуиција о националности. “Национална солидарност” јесте облик солидарности који
је нарочито рањив спрам крупнијих
промена у политичкој култури и колективном етичком самопоимању; коначно, на идентитету заснован инструментални аргумент који објашњава
доприносе национализма благостању
остаје историјски крајње контигентан. Узгред, он такође не каже ништа
о томе како да се стекне исправан
‘национални идентитет‘, ако га, наиме, већ не поседујемо.”
3) Насупрот ономе што тврде
многи противници тог концепта, уставни патриотизам не тражи од мушкараца и жена да раскину све везе са
националним традицијама; он такође

не мора почивати на нереалној – и
нормативно бескорисној – разлици
између цивилног и етничког. Његова
сврха није стварање света у коме има
места само за једну врсту моралне
психологије: за психологију егзила
или бездомности; да не помињемо
потрошачку психологију у глобалном
супермаркету култура (или устава,
кад смо већ код тога). Напротив, он
треба да подупре постојеће, све разноликије демократије и оно што бисмо могли назвати “наднационалним
демократским експериментисањем”.
Међутим, “подупирање” не подразумева једноставну “идентификацију”
са “моралном заједницом”, као што
се често тврди; напротив, треба да
замислимо један непрекидан критички процес везивања, преиспитивања
и поновног везивања за заједницу.
(1-3: Уставни патриотизам
Jan-Werner Mueller, Фабрика књига
2011, прев Дејан Илић)
Аутор се бави се једном начелном и врло компликованом темом:
основама модерне државе. У ове
три речи компримован је низ озбиљних, чак пресудних питања која се
тичу опстанка и стабилности савремених друштава. Сви грађани једне
државе мање-више добровољно
пристају да се повинују уставу и законима те државе. То међутим не
значи да се они не питају о томе да
ли постоје добри разлози за једно
такво покоравање. Уколико грађани
сумњају у те разлоге, с правом се
може тврдити да је друштво нестабилно. Сви ти разлози могу се видети и као оправдања за постојање
државе. Питање би онда могло да
се формулише и овако: чиме се
правда моћ државе да силом спроводи своје законе и да ли је то
оправдање прихватљиво за њене
грађане. Постоји више врста таквих
оправдања, а међу њима Mueller издваја концепт уставног патриотизма. Најкраће речено, грађани треба да буду привржени држави зато
што она својим актима и установама
отеловљује принципе правде и праведности који сваком грађанину понаособ гарантују једнак статус, једнаке могућности и једнака права и
слободе, без обзира на етничко порекло, културне склоности, пол, сексуалну оријентацију, вероисповест
и томе слично. Највиши такав акт је
устав, и отуда назив уставни патриотизам. (Д.И.)
4) Аргумент који се јавља јест
да некога реда и у језику мора бити.
Па ваљда се мора знати што је правилно, а што није. (Као да језици нису тисућама година функционирали
без правописâ, граматикâ и лингвистâ). Свакако, нађе се међу лаицима и оних нешто сумњичавијих, оних
који ће повикати: “Цар је гол!” и који
ће се запитати: “Ма тко то заправо
одређује што је правилно, а што је
неправилно и на основи чега се то
одређује?”. Ипак, премда се и то зна
чути, некако то не долази до изражаја јер се нелингвист ријетко може сусрести с одговором на то питање. Зашто? Па, јасно је, од малена се у школи учи управо што је “правилно”, а
што је “неправилно”, учитељице “исправљају” дјецу и уче их говорити
“исправно” и “лијепо”, а језикословци у новинама, на телевизији и на радију такођер поприлично често гово-

ре о томе како би се што морало рећи, што је у духу хрватскога језика,
дакако уз обавезну поуку да се језик
мора непрестано учити и његовати.”
5) “Формално образовање несумњиво игра битну улогу у процесу
учења стандардног језика. Међутим,
није само по себи разумљиво да се
стандард, и језик опћенито, мора у
школама учити лошим методама које
су код нас још увијек увријежене. Нажалост, још увијек постоји превише
наставникâ хрватскога, част изнимкама, који ученике стандарду уче реченицама попут “не каже се оћу – исправно се каже хоћу”, а, што је још горе,
још увијек има учитеља који се дјеци
подсмјехују због дијалекта, забрањују да се њиме говори и усађују дјеци
накарадну слику о језику по којој је
само стандард правилан док се све
остало евентуално може толерирати.
То је посве неприхватљиво и срамотно понашање којим учитељ, као особа на положају ауторитета, затире
основна дјететова права и тјера га да
се срами начина на који говори, свог
материњег језика те да се тиме срами
и самог себе. Такав став код неких
учитеља у великој мјери произлази са
студија кроатистике на којима се само номинално спомиње једнакост
стандарда и дијалеката, док се неизравно одашиље управо супротна порука.”
(4-5: Мате Каповић, Чији је језик, Алгоритам, Загреб, 2011.)
У књизи, на великом броју
примјера, рационално и утемељено, аутор указује на идеолошку злоупотребу језика. Савремена лингвистика нема ништа заједничко са
језичким чистунством и лекторским
терором, порука је ове књиге. И
настава језика, у школама и на факултетима, може на овај или онај
начин допринијети ослобађању
друштва из канџи правописног инжињеринга. Иако аутор полемише
са великим дијелом свог научног
еснафа, књига је писана јасно и може послужити као добар покемон у
одбрани здраве памети од регрутације у етничке торове. (Н.В.)
6) “Зрелост је до данас прогнана
из готово сваког аспекта наших живота. Закони о бржим разводима уништили су потребу за развијањем односа; лаки кредити укидају потребу за
финанцијском самоконтролом; лака
забава уклања потребу учења како се
забавити; лаки одговори уклонили су
потребу за постављањем питања. Постали смо нација незрелих бића, сретних да подредимо своје судове и вољу политичким изнудама и комерцијалним улагивањима које вријеђају
истински одрасле. Купујемо телевизоре и затим купујемо ствари које видимо на телевизији. Купујемо тенисице
по цијени од 150 долара иако нам можда не требају, а кад се пребрзо распадну, купујемо нови пар. Возимо теренце и вјерујемо да су они нека
врста животног осигурања, чак и кад
се у њима нађемо постављени наглавачке. И, најгоре од свега, ни не трепнемо кад нам Ари Флеисцхер каже
да “пазимо што говоримо”, чак и ако
се присјећамо да су нам некад у школи рекли да је Америка земља слободних људи. И то, такођер, једноставно купујемо. Наше се школовање, како је и замишљено, за то побринуло.”

7) “Свака политичка управљачка
структура, чак и тиранија, мора осигурати довољно посла за обичне људе
да не би настали увјети за револуцију. Присилно школовање представља
спектакуларни пројект запошљавања,
такав који је готово неограничено
еластичан, такав који се шири и скупља с потребама за запошљавањем.
Не би вам требало бити непознато да
је институционално школовање, са
свим својим паралелним структурама, главни послодавац у САД-у. И да
тако значајно осигурава уговоре да га
чак ни Министарство обране (сличан
пројект запошљавања) не може пратити.”
8) “Стрми пад опћег благостања
тијеком 90 година интензивног присилног школовања одвукао је обоје
родитеља од куће на посао, смјештајући њихову дјецу у управљачке суставе вртића и продуљеног школовања. Унаточ стољетном проглашавању
да је школовање лијек за неједнако
распоређено богатство, догодило се
управо супротно. Богатство је било
250 посто више концентрирано на
крају, него на почетку стољећа.”
9) “Дјеца ноћних мора свуда су
око нас, болесна од наше равнодушности; нека имају способности за
оздрављење, већина нема. Ово су
дјеца ноћних мора, тврдим; без животних интереса, створења увјежбана
да организирају своје вријеме око нападаја одушевљења и забаве, или избјегавања казне. Карте путева пред
њима су лажне. Најчудеснији коментар о овој дјеци тисуће су сати које
она проводе у неистраживању, неигрању, нетражењу прилика за особни
пробитак – већ у гледању других људи на телевизији, у музичким снимкама и рачуналним играма.”
10) “Почните ставом да нема ничега лошег у природној разлици која
чини да једно дијете чита с пет година а друго с дванаест. Кад им обома
буде петнаест, нитко неће моћи знати
које је прво научило читати. Нема
проблема с дјететом, невоља је у томе што не можете водити школе на
начин на који сам управо описао. Педагошки апарат који присиљава петогодишњаке сврстане у разред према
доби да буду рангирани према способности да “исправно” одговарају на
захтјеве учитеља, доводи до нама познатих болести читања. Због наших
cе метода, до времена кад наизглед
спори cитач дође до одрасле доби, он
или она показивати равнодушност
према читању, или мржњу према њему.”
(6-10: John Taylor Gatto, Оружја
за масовно поучавање, Алгоритам,
2010.)
Иако издвојени цитати провоцирају расправу и свијест о потреби
реформе актуелних школских система, цијела књига не успијева понудити реално и могуће рјешење.
Шта више, оптерећена је неолибералним и на моменте иритирајућим
прагматизмом. Једнострано одушевљен мултимилионерима који су
богатства стекли прије универзитетских диплома, Гатто подилази
увјерењу да је новац универзално
мјерило вриједности. (Н.В.)
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8 Mala Kutija
ПРЕДРАГ ЛУЦИЋ
ИЗ ЉУБАВНИКА, ИЗ ВЕРОН
KOΣTAΣ
+
AYŞE

Па сам рођен
Па ме нема
Ни улица
Мог дјетињства
Па сам живљен
Па сам смртан
Па је град рођења
Ништа
Па је море
Па бродови
Па сам веслај
Своје раке

Radmila Lazić
SORRY, GOSPODE
Švorc sam, Gospode.
Prazno srce, prazna pica,
Izvrnuti džepovi moje duše.
U glavi tek ponešto zveči
Kao u konzervi prilog za Crveni krst.
Tutni nešto, Bogo, u moj buđelar.
Prazna sam i bez prebijene
Srce mi pišti ko čajnik.
Negde vidici pucaju od lepote,
Ovde sumrak pritisko kapke.
Sve sam protraćila, proćerdala.
Sve spiskala.
Sad Ti udeli, nahrani, isceli.
Pre nego što ubeležiš,
Daj pljugu, daj kintu,
Daj kitu, ovoj grešnici.
Daj mi danas.

Па сам прогон
Па сам мангаш
Бог Пораз
Са Самотраке
Па сам еглен
Па сам шутња
Са улица
Царског града
Па сам башта
Прекопана
Па разваљен
Ко ограда
Па сам сломљен
Па сам грана
И завежљај
Без ичега
Па сам лула
Без хашиша
Па сам џеп
Са шаком снијега
Па сам тебе
Бар да нисам
Па ме пјесме
Па ме дирну
Па ме жариш
Па ме палиш
Као Кемал-паша
Смирну
Па те гаснем
Тебе цијелу
Свуд по мени
По пепелу
Па сам драча
Па сам шимшир
Па ме немаш
Па сам Измир

Niti sijem, niti žanjem,
Niti predem,
Tebe poslušah, Bogo,
Sad Ti pobrini se za me.
Izležavam se do podne.
Danju unaokolo cunjam, gluvarim,
Noću nad rukopisima il po barovima
Dreždim, krvarim.
Ujutru stajem na hladan pod srca
Tvog sina, tvog čeda.
Njušim njegovo međunožje
Kao keruša svoje male.
Jer, Ti kaza:
Sve što hoćete da vama čine ljudi,
Činite i vi tako njima.
Al šutnu me taj čova,
Istrese me ko pesak iz sandale.

Više mi ništa ne ide od rukeUska vrata, tesan put.
Ne bulji u mene, Bogo,
Ne drži me zemljina teža,
Nacvrcana sam, gubim korak,
Ulica mi je sve krivlja,
Kuća sve dalja,
Pruži ruku, pruži prst,
Ko luču, ne ko prut.
Život cvili kao usna harmonika,
Daleko sam zabasala.
Ne razlikujem više vrste ptica,
Biljaka, drveća, strane sveta,
Rečne od morskih riba,
Izvor od ušća.
Snove po kojima gacam
Od ulice kojom njišem kukovima.
Više puta voleh zauvek,
Moje srce beše vrela ringla,
Sad je vrč razbijen.
Seks neuprljan ljubavlju,
Moja je deviza.
Sve druge želje stresoh
Ko kišne kapi sa kaputa.
Gospodi pomiluj!
Pevam o duši utopljenoj,
Koju ne mogu na obalu izvući.
Kao obešena divljač vise moje ruke.
Pomozi! Izbavi!
Daj mi – usta na usta!
Voleh gorka pića, žestoke momke,
I koješta još,
Priznajem Ti, Bogo,
Ne mimoiđe me nijedan greh.
Kao Tvoje telo,
Moje srce je jastučić za igle.
Sorry, Gospode,
Nisam ja ni Marta ni Marija Magdalena.
Tvoj sam ispljuvak, tvoja slina.
Sad, sve stavi na kantar.
Ne priteži i ne zakidaj.
Odreži!
Obnevidi mi srce, liši me vida.
Patiti i platiti.
Gospodi pomiluj!

Amir Kamber
SLIJEPO CRIJEVO LITERATURE
Ljudi su mašine za proizvodnju smisla.
Ljudi gledaju u fildžane, zavjese, tapete, krošnje, oblake i dim i vide nečije
glave, nečije ruke, noge, konje, zečeve, ratnike, bolest i smrt. Ljudi si navijaju satove i ustaju ujutro zato što misle da moraju nešto uraditi. Ljudi uvijek nešto misle. Ljudi ništa ne misle.
Ljudi kažu: sudbina. Ljudi kažu: jebi
ga. Oni ti ubiju nekoga. Oni ti uzmu nekoga. Ljudi ti nikad ništa ne kažu.
Ima li ovo smisla? Vani je toplo. A
ja pišem. U Njemačkoj to ne mora ništa
značiti. Ovdje može biti i pola ljeta,
puhne li vjetar, sine slatki, nema ti druge nego oblači jaknu i zakopčaj se do
vrata. To bi sad rekao Muharem Šefkin.
Da je ovdje. Šefka je Muharemova žena. Ona je umrla a on se vratio u Bosnu.
U Sanu, ako baš tačno hoćeš da znaš.
Muharem je tamo prije rata držao i
upravljao jednu dobru mesnicu. Sad je
izdaje. Nekome sa strane. Ali ja ti
stvarno ne želim pričati o Šefki i Muharemu, već o nečem drugom, većem, važnijem.
Šefka je još bolja od Muharema.
Samo kad se sjetim komentara za izbjegličkom sofrom, kod tetke Beske, kad
smo sjedili i jeli puru. Šefka nije navikla na puru, kako će se navići kad je
imala mesnicu i kad je tamo u tavi na
šporetu, u ćošku, vazda najbolje meso
cvrčalo? Kako će onda, pitam je tebe,
Šefka voljeti puru, jede, jede i svako
malo kaže: Aha, aha, ima neko voli pure, jes’, jes’, aha, aha, ima neko voli
pure...
Vani je toplo. Ima li ovo smisla?
Gottlob Frege (logičar, matematičar, filozof) je elegantan i precizan u
smislu smisla. On filozofski čvor siječe
lingvističkim mačem i zaključuje: Zvijezda Danica i zvijezda Večernjača imaju isto značenje ali različit smisao. Smisao, dakle, referira na način na kojem
se nešto nalazi na svijetu. Theodor W.
Adorno (filozof, sociolog, muzički teoretičar, kompozitor, esejist) kaže da
život koji pita za smisao nema teoretske šanse da ga ima. Kad bi ga imao, ko
zlato bi ga čuvao i bježao od takvih glupih pitanja. Roland Barthes (Francuz)
ne ferma Adorna ni pet posto. Barthes
tvrdi da sve ima smisla. Konsekventno
dodaje da je smisao besmisla besmisao.
Iz Sarajeva su prije nekoliko godina pisci doputovali u Keln. Tri komada.
Na čitanje. Slušao sam ih. Poslije se desila diskusija. Neko bezobrazan je postavio pitanje da li literatura ima smisla.
Prvi nije znao dgovoriti, drugi se naljutio što prvi nije znao odgovoriti, a treći
je povukao rečenicu Danila Kiša po kojoj pisanje besmislenoj smrti daje ipak
neki smisao. Ako slova nečemu daju
smisao što inače ne bi imalo smisla da
nije mrtvo, onda ti upravo čitaš nešto
što ima besmisao samo zato što sam ja
živ.
Slijepo crijevo nije ćoravo. Početni, prošireni dio debelog crijeva, bezbeli, nije beskoristan. Slijepo crijevo
je limfoidni organ koji tijelu pomaže u
borbi protiv infekcija. Ko bi reko. Znači
li to da je slijepo crijevo, zahvaljujući
naučnom update-u dobilo smisao? Nebitno. Slijepo crijevo je, prije i poslije
svega, fraza sa kojom ukazuješ na nešto
što ti ne treba. Na dio sebe koji postoji
samo kad boli.
Ista stvar sa literaturom.
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Ненад Величковић
ДНЕВНИК VI ХАХА И БЕЕЕ
Stop by step
Данас смо на часу радили Народна
предања о Сарајеву, и наставник је
прочитао предање Ђерзелезове стопе:
“Народ приповиједа да се виде
стопе Ђерзелезова дората на Дебелом брду крај Сарајева и још на мјестима у околици, које су остале кад је
Алија на њему скакао с једног брда на
друго. Народ вјерује да је у оно доба
камен био мекан. Толико зна да прича наш муслимаснки свијет о тим
удбинама у камену, које означују као
стопала коња свога најбољег јунака.”
Кад је прочитао ово предање,
наставник нам је поставио прво питање из интерпретације: “Да ли су вас
ова предања подсјетила на нешто
слично што је вама познато? Испричајте.”
Цвико се јавио и испричао како
је једном један дјечак скакао по Ферхадији с једне несломљене плоче на
другу, и како је угазио у псеће говно,
и онда су му остали трагови. Наставник се наљутио, и рекао Цвики да
сједне и да се не глупира, и да то није предање него доживљај.
Мија је испричала како је Посушје добило име по томе што кад је
Ђерзелезов дорат једном био жедан,
он је попио цијело језеро које је тамо
било, и отада се мјесто зове Посушје.
Наставник је био задовољан и питао
је да ли још неко зна неко занимљиво
предање. Јавио се Нерко и рекао да
је једном Жељезница била набујала,
и није се могла прећи, и Ђерзелез је
рекао свом дорату: или џа или бу, и
Дорат је прескочио на другу страну, и
од тада се то мјесто на које је дорат
доскочио зове Илиџа. Наставник је
климнуо главом и погледао по разреду да ли се још неко јавља за ријеч.
Онда се јавила Тијана и испричала
како народ вјерује да каменолом Крупац није каменолом, него да се брдо
одвалило кад се Ђерзелезов дорат
помокрио на њега. Наставник је праснуо, и питао Тијану гдје је то прочитала. Тијана је рекла нигдје, него да
је то усмена предаја.
Мајда је дигла руку и рекла да је
то Тијана измислила, јер се урином
не може разбијати камен. Тијана је
одговорила да може, ако је камен мекан, а народ вјерује да је у оно доба
камен био мекан. Наставник је рекао
не смијемо предања схватати буквално, и да је у предањима занимљива
машта којом народ објашњава појаве.
Онда је питао знамо ли још неко предање у коме се види љепота народне
маште.
Јавио се Нерко и испричао како
је једном краљ Твртко био у лову у
околини Бобовца, и видио једну пастирицу како пишки. И пошто никад
прије није видио жене како то раде,
он је узвикнуо “Мала нужда чучањ, а
велика Какањ”, и тако је то мјесто добило име Какањ. Наставник је питао
Нерка од кога је то чуо, а Нерко је одговорио да није чуо, него прочитао на
интернету. Зина се јавила и рекла да
је она исто на интернету прочитала да
код Вареша има једна велика камена
кугла, за коју народ вјерује да брабоњак Ђерзелезовог дората. Деме је на
то рекао да је њему то глупо, јер да
коњи немају брабоњке. Наставник је
додао да је то очигледно фалсификат, и да не смијемо вјеровати свему

што прочитамо на интернету, јер тамо
свако може причати свашта.
Тијана је рекла да исто тако и у
предањима свако може причати свашта.
Наставник је рекао да није исто,
јер су предања сакупљали озбиљни
људи и научници, и да њима никад не
би промакло то да коњ нема брабоњке.
Тијана је онда питала наставника како је научницима онда промакло
да коњ има стопала. Наставник је питао Тијану коме је то промакло. Тијана је још једном прочитала наглас
прву реченицу из предања Ђерзелезове стопе: “Народ приповиједа да се
виде стопе Ђерзелезова дората на
Дебелом брду крај Сарајева и још на
мјестима у околици.”
Наставник се мало збунио. Мајда је дигла руку и рекла да је то сигурно грешка, јер у наслову пише да
су стопе Ђерзелезове. И са сљедеће
стране је прочитала: “Доста бајковитости садржи и предање о Алији Ђерзелезу, гласовитом бошњачком епском јунаку. Гдје су се утиснуле његове стопе?”
Онда је Нерко питао Мајду шта
ће у предању дорат, ако су стопала
Ђерзелезова, а не његова. Онда је
Цвико рекао да је Ђерзелез можда
имао дуже ноге од дората, па да је
дорат скакао, а Ђерзелез се дочекивао. Онда је скочио сједећи на столици, да покаже како, од чега је настао
урнебес у разреду. Кад се урнебес
смирио, јавио се Деме и рекао да би
то могло бит кад би дорат био пони, а
сви знамо да није, него да је био висок три метра и тежак двије тоне.
Цвико је рекао да је Деме у праву, иначе би предање о Требевићу
било исто фалсификат. Наставник је
питао које предање о Требевићу.
Цвико је објаснио да је према народном предању Требевић само с једне
стране шумовит зато што је Ђерзелезов дорат прнуо и опухо сво дрвеће с
друге. Ту је опет настао урнебес, док
се Наставник није прибрао и лупио
шаком у катедру.
Онда је рекао да ће сазвати родитељски, и да никад у каријери није
доживио да се ученици овако односе
према хисторијском памћењу нашег
народа. Тијана је одговорила да се
ми не односимо према памћењу народа, него према читанки која не разликују стопала и копита.

Olja Ivančević Savičević
IZ KUĆNIH PRAVILA

Васко Попа
МАЛА КУТИЈА

naša se ulica tada zvala prijelaz
partizana. jer su
partizani prelazili preko sljubljenih
krovova bježeći
od talijana. zato sam mislila da su pali
borci pali s
krova.
to kako izgleda naša ulica još se zove
kuća na kući,
što mi je također zadavalo probleme.

Малој кутији расту први зуби
И расте јој мала дужина
Мала ширина мала празнина
И уопште све што има
Мала кутија расте даље
И сад је у њој орман
У коме је она била
И расте даље и даље и даље
И сад је у њој соба
И кућа и град и земља
И свет у коме је она била
Мала кутија сећа се свог детињства
И од превелике чежње
Постаје опет мала кутија
Сада је у малој кутији
Цео свет мали малецан
Лако га можете у џеп ставити
Лако украсти лако изгубити
Чувајте малу кутију

*
od mora do terace, more crvenih
krovova. ja se
dižem na prste, ja se dižem na
ljuljačku da vidim
pravo more. ono je dovoljno blizu da
miriše. kad
puše jugo penje se uz ulicu, mogu ga
čuti. ali samo
ako se snažno zaljuljam, vidjet ću more.
gore, poviše moje glave, točka je s
koje se rastvara
zastor krovova. ako se zaljuljam još
jače, mogu
odletjeti u plićak ravno iza mula.
*
nedjelja je i ona dolazi. baka iz grada.
ima zlatan zub.
ima lijepu haljinu. ima meku kosu.
mirisnu.
ima špicasti grudnjak. ima prozirne
čarape.
svi kažu: tvoja baka je ljepotica. prvi
put se udala sa
sedamnaest, drugi put s dvadeset i šest.
osluškujem prvi udarac potpetice na
skalama. a onda
trk preko četrdeset skalina naše kuće.
nikad joj ne kažem: ne volim.
volim kad mi kažu: imaš bakin
osmijeh. i madež na
desnom obrazu.
*
nitko nema ovakav prozor, prozor kao
ova
djevojčica. kad otvori škure ona može
preskočiti u
sobu svog prijatelja. kad zatvori škure
može staviti
jastuke na prozorsku dasku i tu čitati.
ili spavati
sa svim svojim lutkama. tako duboko
je taj prozor
upisan u kamen kuće.
tu može guliti naranču, lakirati nokte,
napisati
pjesmu o strancu. a onda preskočiti u
sobu svog
prijatelja i skovati plan.

10 Komšijska književnost

Mirnes Sokolović
Angažman i olakotnost
književnih formi
(bilješka o povijesnopoetičkom stanju u BiH 1990-2010)

Posljednjih dvadesetak godina u književnosti izdavanoj na prostoru BiH nije se
iskristalisao niti jedan koncept koji bi je
uvezao u čvrstu cjelinu zasnovanu na literarnim ili književnonaučnim činjenicama. Bh. književnost, dakle, ne postoji, kao što uostalom ne postoji ni jedna
nacionalna literatura, kao što naučno i
literarno ne postoji bilo koja književnoistorijska konstrukcija zasnovana u
državnim ili nacionalnim okvirima. Kao
cjelovita struktura, bh. književnost,
međutim, ne funkcionira ni na tržištu –
kao ni u širim kulturnopolitičkim okvirima; jer, bh. književno tržište modelirano je prema nacionalnim unutarbosanskim granicama: ako živite u Sarajevu,
teško je pratiti književnu produkciju u
Banja Luci ili Mostaru; i obrnuto. Periodika također funkcionira odjelito – nove poetičke tendencije u državnim okvirima nemoguće je konstatirati. Nepostojanje neke književnoistorijske odrednice kojom bi se moglo reprezentirati
trenutno povijesnopoetičko stanje u BiH
otud biva razumljivo: ako konstatujete
dati povijesnopoetički konstrukt kao karakteristiku bh. književnosti, ko vam jamči da u drugom dijelu države nećete
naići na oprečnu tendenciju.
Kada kažemo da bh. književnost
naučno ne postoji, ne tvrdimo da taj
prostor nije polje stalnog konstruisanja
različitih modela koji pokušavaju uvezati bh. kulturno pamćenje: tako se bh.
književnost poima kao interliterarna zajednica u čijem interakcijskom procesu
kao konstanti učestvuju pojedine nacionalne književnosti kao varijable;(1)
melankolični potencijal se nameće kao
sadržina najdubljih slojeva bosanske
kulture (ali i trenutne poetičke prakse);(2) obnavlja se tradicionalni model
pripovjedačke Bosne na čiju sliku i priliku se upodobljava raznorodnost i diskontinuitet aktualne poetičke prakse;(3) kanonizatorski se kreće prema prošlosti u
projektima antologija koji prate pojedine žanrove u bh. okvirima.(4)
Jasno je da se svim tim gestama
jugoslovenskom naslijeđu pristupa partikularno; u konceptu bh. interliterarne
zajednice se legitimira postojanje nacionalne književnosti kao neprijepornih
varijabli (bošnjačka, hrvatska, srpska
književnost). Raznorodnost poetičke
prakse i društvena situacija u BiH odbacuju svaki kanonizatorski zahvat: ako
konstatujete model pripovjedačke Bosne, ko vam jamči da u drugom dijelu
države nije na snazi upravo model pripovjedačke Srpske; ili vam se otkrije
pitanje – šta je ako se u nekom književnom djelu koje formalno spada u bosansku kulturu ne iskazuje melankolični
potencijal?

Dakle, ovaj izbor i pregled poetičkog stanja uopšte nisu reprezentativni
u konstatiranju poetičkih okvira bh.
književnosti, budući da politički nekorektno ignoriraju nacionalne okvire i
ključeve, kao i neke tradicionalne modele; tendencije koje su istaknute u
pregledu jamačno su karakteristične za
čitav postjugoslovenski(5) (ali i još širi –
internacionalni) književni prostor, a
autori u izboru uvršteni su po ličnom
afinitetu i zapažanju sastavljača. Dakle, ovim izborom i pregledom sastavljač ne bi bio u stanju istaći poetičku
bh. situaciju u punoj datosti sve i kad bi
to htio; naprosto, trenutna društvena
situacija podijeljenosti i nedostojnost
mehanizma nacionalnih literatura opovrgnuli bi ga u svakom pokušaju širokog
konstatiranja. Najmanje što se može
uraditi jeste u što širim okvirima operirati zapaženim tendencijama, priznajući stanovitu skučenost sastavljačeva vidokruga u zapažanju autora i djela, koje ne smije pretendirati na obuhvatanje
čitavih bh. okvira u kompleksnosti situacije(6), kao i poštovati minimum naučnih činjenica koje bi se mogle izreći
glede poetičkih pitanja.
U tom se smislu jedno čini izvjesnim: protekli rat je donio radikalan
diskontinuitet u povijesnoj poetici u čitavoj postjugoslovenskoj književnosti –
i samim tim i u književnosti koja je devedesetih pisana i izdavana na prostoru
BiH. Rat je vehementno intervenirao u
povijesnopoetički razvoj formi zbog čega će postmodernizam ostati nepovratno uzdrman, njegova muzealnost trajno osporena, pred imperativom za dokumentarnom elaboracijom zbilje koja
je jedina mogla dohvatiti i estetizirati
svjedočenja stvarnih svjedoka. Sve to
će presudno odrediti književne žanrove, neoavangardistički ih inovirajući
strukturama po-etičkog angažmana
autora i fakcije, te će ponovno inaugurirati književne kategorije istine, morala i objektivnosti kao relevantne. U
konceptu antiratnog pisma postati će
sramotno pisati neangažovanu literaturu u kontekstu sveopšteg raspada vrijednosti i stradanja stotina hiljada ljudi.
Uvođenjem kategorije autorove
sociopolitičke odgovornosti i fakcije antiratna literatura je iskazala prevashodstvo u bilježenju iskaza bezbrojnih
svjedoka (u odnosu na bilježenje seizmografa sopstvene nutrine), važnost
danonoćnog osluškivanja sopstvenih ratnih poslova i dana, značajniju ulogu
analitičnog raščinjavanja čudovišnosti
koja se našla u društvu i kulturi (u
odnosu na zasijecanje i analizu čudovišta poteklih iz vlastite duše).

Žanrovska datost fakcionalnog antiratnog pisma nesumnjivo je uslovljena
mjestom rađanja te književnosti – a to
su ponajprije novinske stranice. U skladu s tim, u tim godinama je primjetna
tendencija da se pisci klasične beletristike prestrojavaju na novinske i fakcionalne žanrove, kojim se pokušavaju
približiti konceptu istine o dvadesetstoljetnim progonjenjima i ubijanjima ljudi. U zamahu krvavog rata u BiH, kad se
imperativ svjedočenja i angažovanosti
stavi pred jugoslovenske pisce, oni će,
nauštrb pisanja romana i pripovjedaka,
početi ispisivati novinske članke i kolumne (Smrt je majstor iz Srbije Marka
Vešovića, Ex tenebris Ivana Lovrenovića, Nikada više zajedno Vlade Mrkića).
Naravno, novinski prostor će fakcionalni žanrovi iskoristiti da bi što prije doprijeli do recipijentstva, da bi fiksiranim činjenicama povećali svoju agitacionu moć, da bi što efikasnije krenuli u
nadvladavanje koncepta u glavama ljudi, otvarajući im oči, dok se ne razotkrije istina o suštini obmana i prevara
sakrivenih iza tobožnjeg patriotizma
(F. David). Osim toga, i klasični beletristički žanrovi će se fakcionalizirati –
strukture će se biti usmjerene prema
dokumentarizmu ili stvarnosnosti, budući da su pripovijetke i romani zasnovani posvema na iskustvu autobiografskom ili svjedočenjima stvarnih ljudi,
čime se ostvaruje izravno citiranje
autora i života. Kao najangažiranija i
najvrijednija djela bh. antiratnog pisma izdvojili bismo: roman Istočno od
zapada Vlade Mrkića, zbirku priča Đavo
u Sarajevu i roman Konačari Nenada Veličkovića, Bosansku priču Marka Vešovića, Pasji dnevnik Jakova Jurišića, roman Razglednica iz groba Emira Suljagića, roman Liber memorabilium Ivana
Lovrenovića, zbirku priča S one strane
života Dubravka Brigića.
I sama poezija će se strukturno
transformisati što bi bilo najvidljivije u
poetičkom pomaku Marka Vešovića koji
u zbirci pjesama Poljska konjica poziciju pjesničkog subjekta prepušta fingiranim ili stvarnim svjedocima koji vjerodostojno u stihovima deklamuju preživljeni ratni užas odajući svoju potresenost i traumu, što se manifestuje u fragmentarnosti i refreničnosti stihova.
Zanimljiva formalna rješenja i inovativnost forme koja spašava ratne slike
manifestuje i Dubravko Brigić u zbirci
Alfabet mrtvih ljudi.
Jamačno je da bi ovom prigodom
trebalo spomenuti i drugi val uobličenja
ratnog iskustva, u djelima nešto mlađih
autora koji će se reispisavateljski vratiti krvavim ratnim događanjima. Faruk
Šehić će u zbirci priča Pod pritiskom –

na tragu prvog vala antiratnog pisma –
autentično i fakcionalno uobličavati
autobiografsko iskustvo predočavajući
šokantne prizore užasa koju diktiraju
pripovjedači koji su uglavnom učesnici
zbivanja na prvim ratnim linijama. Amir
Kamber će u zbirci priča Constructing
Kamber varirati lično iskustvo protjeranog i logorološka svjedočenja u esejističkom registru što će biti značajan doprinos u afirmisanju univerzalnog antropološkog modela u problematiziranju rata kao prijelomnog događaja koji
se odrazio u širokim okvirima ljudske
egzistencije i spoznaje; i Šehićeva i
Kamberova zbirka priča mogle bi se sagledavati i kao rasparčani i fragmentarizirani romani koji su izostavili klasične spojnice unutar sižea. Hajrudin Ramadan u zbirci Priče od kiše ratno stanje evocirat će začudno i inovativno u
vještom vođenju paraboličnih priča što
će biti značajan pomak u prevazilaženju sveprisutnog fakcionalnog ili stvarnosnog postamenta.
Ratna zbivanja našla su svoje
odjeke i u strukturama nacionalnih lakirovki – koji u književnosti lično iskustvo
prevode i uprežu u kolektivističku nacionalnu nadpriču, falsifikujući iskustva
stvarnih svedoka i časnih ljudi; kao amblematski predstavnik te tendencije nameće se roman Šehid Zilhada Ključanina, koji je inače i pisac šovenskih kolumni okupljenih u zbirci Da, ja prezirem
Srbe; jasno je da on nije jedini predstavnik tog populističkog talasa u uobličenju bh. ratnog iskustva koji otjelotvorava i niz opskurnijih autora koji su manje
vješti u vođenju priče i iznalasku iole
sugestivnog registra (I. Taljić, M. Sinanović, A. Rahmanović).
Nakon kraja (anti)ratnog pisma,
zadržavajući po-etičku kategoriju odgovornosti, tranzicijska literatura usmjerila se na uobličenje sadašnjice – međutim, sva se iscrpila u stalnom eklekticizmu, u raspršavanju i pluralizaciji preslabih dominanti, u olakotnosti uobličene svakodnevnice, u nekolicini marginalističkih vidokruga koji konstituišu
zbilju u njenoj oskudnosti. Strukture
antiratnog pisma sada se teško prevazilaze: fakcionalni ili stvarnosni postament ostaje sveprisutan, očuđenje i nove strukture nisu ni na pomolu u gibanjima na povijesnopoetičkom obzoru.
Kada govorimo o klišetiziranosti
forme stvarnosnog romana, čijim se
strukturama problematizira i uobličava
tranzicijska
svakodnevnica,
onda
prvenstveno razmišljamo o oskudnosti i
shematičnosti u konstruiranju verbalnoideoloških vidokruga. O nedjelotvornosti i automatiziranosti formi uopšte.
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Tako se dezintegracija represivnih
i autoritarnih struktura u aktualnoj
tranzicijskoj poetici kritičkog mimetizma odvija svagda plošno, apriorno, nehermeneutično, klišetizirano (mi protiv
njih), nacional-kapitalistički narativ koji zarobljava pojedinca se nikada ne
usvaja, niti se iscrpljuje, raščinjava ili
prokazuje, struktura se ne razvija niti
pruža prostor oživotvorenju opozicionih
verbalno-ideoloških vidokruga. Mi nikad
ne znamo kakav je to jezik i šta tu ne
valja kod zatočnika s kojim se tranzicijska literatura razračunava. Kako govore? Koje su im ideje? Ko su uopšte oni?
Ipak, strukture stvarnosnog romana nisu lišene svakog potencijala u predočavanju tranzicijskog perioda; npr.
Veličković u romanu Otac moje kćeri
nastavlja fragmentarnost antiratnog pisma, bilježeći odsječke stvarnosti,
stvarajući mozaik bosanske tranzicijske
svakodnevnice, ali je istovremeno prvi i
dosta rano označio tranzicijske izazove,
skiciravši liberal-kapitalističku sliku porobljenosti pojedinca, konstruiravši
moralnu dramu vezanu za učestvovanje
u tom sistemu, čime je označen kraj ratne epohe i zabilježen početak nove
konstelacije odnosa.
U stvarnosnom registru ispisan je i
roman Sedam strahova Selvedina Avdića
koji se također bavi beznađem tranzicijskog konteksta i mračnom ratnom
prošlosti, uvodeći fantastičke strukture; roman čuva kategorije povijesne
odgovornosti, ali ga sveprisustvo žurnalističkog diskursa i plošnost strukture u
oživljavanju verbalno-ideoloških vidokruga priključuje u opšte tendencije u
aktualnom povijesnopoetičkom stanju.
Na tom tragu su i priče Darija Džamonje
– posvećene stvarnosnom – stilski često

nezgrapnom i oskudnom – uobličavanju
slučajeva iz života autobiografske figure, koja uvezuje prijeratni, ratni i postratni period u njegovim pričama; najveća vrijednost Džamonjinih priča jeste
njihova humoristična dimenzija.
Lišene sugestivnosti u diktiranju
širih političkih konsekvencija, na tragu
skiciranja intimnog svijeta jesu i priče
Lamije Begagić, koje predstavljaju fragmente svakodnevnice koji nisu ukotvljeni u partikularnosti konteksta, nego
pretenduju donijeti sudove o ljudskoj
intimi uopšte (zbirka Jednosmjerno).
Rat kao anticipacija koja i u miru
zarobljava forme vidljiva je i u žanru
poezije: u sveprisustvu semantičke prozirnosti i narativne deklamativnosti, u
pretenziji na diktiranju stvarnosnih slika, u spuštanju jezika na stepen govornog iskaza, u podređivanju struktura
političkom i feminističkom angažmanu
(poezija Faruka Šehića, Šejle Šehabović, Adise Bašić, Tanje Stupar-Trifunović, Marka Tomaša). Određeni otklon od
takvih struktura predstavljaju dvije posljednje zbirke Marka Vešovića: Rastanak s Arencanom i Dok prelazim u mumiju, u kojima se vraća brižljivoj jezičkoj kreaciji i rimovanoj formi, što
predstavlja pravu sablazan za potrošene strukture antiratne i tranzicijske poezije; modernističke strukture i stav u
svome poetskom djelu demonstrira i
Stevan Tontić. Od mlađih pjesnika najzanimljivijim se čini poezija Almira Kolara, upravo iz razloga što se ne zadovoljava samo pukim kritičkim pjevanjem i mišljenjem o novim idolima i dogmama, pisanjem kao izopšteničkim
poslom, glasništvom u konstatovanju
društvenog stanja, nego traga za novim
formama varirajući pregršt aluzija i

autentično skovanih figura posvećenih
dohvatanju zbilje i poticanju mašte i
osjećajnosti, u pokušaju prevazilaženja
govornog idioma kao temeljnog poetskog prosedea.
Osim ratne fakcionalne anticipacije tranzicijske literature, drugi problem koji ju prati jeste diktum tržišta i
nemeritornost književne kritike; uvijek
postoji diskrepancija između kvaliteta
literature i čitanosti ili zastupljenosti u
medijima.(7) Ratna trauma, nepripadanje, lutanje, identitet, nomadizam – jesu formule koje kritika uzima kao
opravdanja za nezrelu pripovjedačku
svijest, ograničene perspektive i izostalu namjeru romana (Nigdje, niotkud i
Ljepši kraj Bekima Sejranovića). Nekvaliteta ovih romana krije se baš u nemogućnosti autora da uspostavi stabilnu i
koherentnu formu ili cjelovitu priču, da
vjerodostojno realizira svoje namjere,
da sugestivno demonstrira svoja značenja u jakoj formi, da pridobije čitaoca –
a opšta (poststrukturalistička) kritička
mjesta kojima se pravdaju takvi nedostaci spadaju u svakidašnji žargon legitimizacije nekvalitete i prosječnosti, depolitizacije i marginalizacije značenja.
Nesumnjiv otklon od aktualne poetičke prakse predstavlja roman Kako
vojnik popravlja gramofon Saše Stanišića, koji nostalgično evocira jugoslovenski socijalistički imaginarij u tematici
višegradskog djetinjstva glavnog lika
koje biva prekinuto ratom i egzilantskim iskustvom: priča se zasniva na povratku jednog u međuvremenu odraslog
dječaka koji se u postjugoslovensko
tranzicijsko okružje vraća kako bi neuspješno sakupio krhotine svog polomljenog imaginarija; roman je napisan na
njemačkom jeziku u sugestivnom prosedeu koji transponira nekoliko instanci
koje u formi indirektnog govora upleću
različite glasove u narativni iskaz. I Mirsad Sijarić u romanu Još jedna pjesma o
ljubavi i ratu posegnuće za formama
toka svijesti i indirektnog govora u dohvaćanju duševnih realiteta lika Predsjednika koji konstruisan na podacima
iz ratne biografije Radovana Karadžića.
Povratak socijalističkom djetinjstvu
ukazaće se i u strukturi romana Almira
Alića Boa u kokošinjcu, samo što će, za
razliku od Stanišića, Alić cjelokupno
sjećanje transponirati u humorističkom
registru.
Još jedan autor koji piše na stranom jeziku, a vezan je za postjugoslovenski prostor – jeste Aleksandar Hemon; njegova zbirka Pitanje Bruna otkriće se kao amblematsko djelo devedesetih, uopšte prijelazne povijesnopoetičke faze, okupljajući na jednom
mjestu priče ispisane u različitim registrima koji evociraju poetičke koncepte
koji su smjenjivali jedan za drugim od
kraja osamdesetih naovamo: od modernističke priče Mljet i soc-artovske Lik i
djelo Alphonsa Kaudersa, preko postmodernističkih priča Zorgeov špijunski
krug, Harmonika i Razmjena lijepih riječi, preko antiratne Novčić i izgnaničke Slijepi Jozef Pronek, sve do novosentimentalističke priče Imitacija života; povijesnopoetički biljeg čitave jedne decenije, dakle, utisnuo se u dinamičnosti Hemonovih registara. Hemon
je u romanima pak nešto slabiji – ne toliko u imigrantskom Čovjeku niotkud,
koliko u nomadističkom romanu Projekt
Lazarus – u kojima će se već odraziti diktum tržišta, prevashodno u izboru popularne tematike i olakotnog prosedea.
Konačno, nakon faze antiratnog
angažmana koji je nepovratno transfor-

misao forme i žanrove, koji se nametnuo kao etički imperativ u jednom periodu – pred postjugoslovenskom književnošću se ukazao novi izazov: napraviti
otklon od stvarnosnih i fakcionalnih
struktura, preispitivati i uobličavati
prošlost i sadašnjost u inovativnim registrima, proizvesti vrijedna djela čiji
primarni zadatak neće biti tek posvjedočiti i agitovati; inovacija i otklon i estetska sugestivnost se otkrivaju kao prijeko potrebni modusi u izricanju i dohvatanju univerzalnih sudova o čovjekovom stanju danas i ovdje. Dosezanje
spasonosnih koncepata i estetske vrijednosti pak bit će moguće jedino ako
postjugoslovenska književnost nastavi
egzistirati u cjelokupnosti svoga naslijeđa i datosti, u širokim internacionalnim kontekstima, izbjegavajući partikularnosti nacionalnih okvira.

(1) V. Ivan Lovrenović, Unutarnja zemlja,
Durieux, Zagreb, 2004. i Enver Kazaz. Neprijatelj
ili susjed u kući, Rabic, Sarajevo, 2008.
(2) Davor Beganović, Poetika melankolije,
Rabic, Sarajevo, 2009.
(3) Enver Kazaz, Nova pripovjedačka Bosna.
U: Antologija nove bosanskohercegovačke pripovijetke Rat i priče iz cijelog svijeta (prir. Enver
Kazaz i Ivan Lovrenović), Liber, Zagreb, 2009.
(4) Antologija bosanskohercegovačke poezije XX vijeka (priredili: Enes Duraković, Mile Stojić,
Marko Vešović), Alef, Sarajevo, 2000.; Antologija
bosanskohercegovačke pripovijetke XX vijeka (prir.
Enver Kazaz, Nikola Kovač, Ivan Lovrenović), Alef,
Sarajevo, 2000.; Antologija bosanskohercegovačke
drame XX vijeka (prir. Gordana Muzaferija, Fahrudin Rizvanbegović, Vojislav Vujanović), Alef, Sarajevo, 2000.
(5) Termin postjugoslovenski upotrebljavamo kao minimum prostorne određenosti jedne literature, računajući na sadašnji izostanak nacionalnog kvalifikovanja kojem taj termin trenutno umiče, na istost jezika u središnjem dijelu rečenog
prostora, na srodnost poetičkih tendencija koje se
gibaju na tom prostoru, kao i na jugoslovensko naslijeđe čije se povijesnopoetičke postavke otkrivaju u naučnoj utemeljenosti.
(6) U tom svjetlu je jasan izostanak republičkosrpskih pisaca iz ovog izbora.
(7) Aktualna bh. povijesnopoetička praksa
obuzeta je dvjema tendencijama koje nesumnjivo
diktira tržište jer odgovaraju održanju aktualnog
poretka; prva se ogleda u žanru postmodernističke
historiografske metafikcije koji je obilježen derridijanskom skepsom u pogledu govora; interkulturnim dijalogom; odsustvom istine, osvještenjem
represivnih režima istine; dekonstruiranjem ideološko-manipulativnih strategija nacionalističkih
projekta i njegove politike zaborava; dekonstrukcijom metanaracija, revalorizacijom rubnih
(ne)evropskih/zapadnih civilizacija, protežiranjem drugosti i razlike (predstavnici: Muharem
Bazdulj, Nedžad Ibrišimović, Irfan Horozović,
Dževad Karahasan). Druga tendencija ispoljena je
u evociranom naslijeđu (nove) pripovjedačke Bosne
koja se upliće u niz žanrova, a karakteristike su:
tkanje priče, kult narodnog govora, autentizam
kolorita i hronotopa, sevdalinski senzibilitet, relikti epske završenosti, evokativnost leksike, interkulturni dijalog, postupak moderniziranja tradicije i
tradicionalizacije modernog i postmodernog (predstavnici: M. Bazdulj, F. N. Haver, M. Jergović, Ž.
Ivanković, G. Samardžić, D. Uzunović).
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Алмир Алић
Први бицикл

Из дјечије перспективе гледан, бицикл Pony вриједи исто као и БМW кабриолет у зрелом животном добу. Без
претјеривања можемо тврдити да је и
више од тога. Дјечија машта не зна за
финансијске лимите, очи виде бљештаво превозно средство у излогу Металца и тако отпочне ноћна мора родитеља. Бицикл је предмет дјечијег
обожавања, који се лако претварао у
средство уцјене. Не знам ни једног
неодликаша који је, у мјесецу јуну,
градским улицама провозао новог
двоточкаша. Први бицикл је као први
пољубац, прва онанија и први секс.
Зарез у сјећању који се ни чим не може избрисати.
Добро памтим братов бицикл.
Металик црвени Pony. Стара добра
производња. Кочен контром и с гратис пумпом за пнеуматике. Брат га је
добио као награду за допринос филмској индустрији. Нешто као Оскар у
кућном Кодак театру. Статирао је у
неком досадном документарцу о
жртавама нацистичких злочина као
метафора новог доба. Поносан ход
партизанском костурницом сугерисао
је спремност да злочин опрости, али
не и заборави. Брацика је статирао
про боно. Бицикл су купили родитељи, из заједничког кућног буџета. Не
морам спомињати да сам своја јајца
гризао од муке, спреман платити да
поносним кораком прошетам кадром
црно- бијелог документарца. Филм
никада нисмо одгледали. Даиџа Мехмед, у шали, тврди да је материјал
завршио у бункеру. Да би умањили
евидентну душевну бол, родитељи су
мени купили тротинет. Цијена, ситница. Ефекат- контрапродуктиван. Брат
и остали одликаши поносно окрећу
педале својих љубимаца, а ја за њима
веслам ногом у безуспјешном покушају да их пристигнем на предпотопном превозном средству. By the way,
боје свог тротинета се више уопште
не сјећам.
Братова радост изненадно је помућена. Умро је дедо Сулејман. Добри хаџија Суљо, каже комшилук што
изјављује саучешће. Окупљање је у
старој породичној кући. Атмосфера,
коморна. По несрећи, дедо је преселио првог дана школског распуста.
Даиџиница Вахида плаче и вели:
– Само је пазио на друге. Није
хтио умријети раније да му унуци не
би изостајали с наставе!
Даиџиница Мејра дијели исту
афектирану бол:
– Градиво које дјеца пропусте на
крају школске године никада се више
не може надокнадити.

Мати и тетке их гледају преко
нишана. Снахе кењају о образовном
систему, а дјеца им солидни тројкаши.
– Привукле се роспије, да их шта
не маши у расподјели имовине- тихо
збори мати, очију отеклих од суза.
Даиџама, бели, ретроактивно
жао што оца нису више пазили док је
био жив. Могло се, да није сопствене
муке сто пута прече од туђе. Најмлађа тетка Фатима клати се у другој димензији, попут џанкија филованог
ЛСД-ом. Обраћа се невидљивом саговорнику:
– Бабо је говорио да се родитељи пазе док су живи. Кад умрем слободно ми на мезару коло заиграјте,
знао је рећи бабо.
Оца је вијест о смрти затекла у
Београду. Полагао испите на постдипломском студију. Стигао је ургентан
телеграм саучешћа. У маниру, Отишао је један велики човјек и друг... А
рахметли дедо је био хаџија, баш му
је пуцала она ствар за другове и партију.
– Бабо неће доживјети да види
зета магистра друштвених наука- тужно завија мати и сузним погледом
прати реакцију аудиторија на ријеч
магистар.
– Нећеш ни ти, сестро, како ти
човјек учи- тјеши је даиџа Мехмед,
анулирајући позитиван ефекат мамине самопромоције.
Унука пуна авлија. Проширена
репродукција. Брат и рођаци отишли
у комшијине трешње, а ја се докопао
његовог бицикла. Горе, доле, уз малени сокак. Кочити још не знам, па
сам потплату на патикама истањио
као флис папир. Осјетим убод и најмањег каменчића на путу. Кад се дјечија вика приближи, бицикл журно
остављам на старо мјесто. Брат ништа
не сумња, Pony нема бројач километраже. Напредак је видан, више времена проводим на цицу него на земљи. Још само да ухафизам филозофију кочења и могу комотно поћи на
Tour de France. Оца ћу довести пред
свршен чин. У ђачкој књижици доминирају петице, техника управљања је
коначно савладана. Мамине сузе и
дéдина смрт додатно ће омекшати
рестриктивну финансијску политику
коју промовише глава обитељи.
Отац се појавио на дан сахране.
Нервозан к‘о лептир. Иритирају га религијски ритуали, неко већ смјерно
биљежи његово понашање на џенази.
Поворку смо дочекали на старом
градском мезарју Метеризе. Табут тихо плови на ријеци дланова. Скупило
се мноштво свијета. Ред се халалити

с добрим хаџијом Сулејманом, сплаваром у доба прије хидроцентрале и
честитим оцем седмеро дјеце. Хоџа и
отац се узајамно игноришу. Свештеник чучи, поравнио је и остали свијет. Пред мојим очима панорама
црних капа- французица. Учи се фатиха. Само отац, брат и ја стојимо.
Брату непријатно. Полагано се спусти
у чучањ, али га очев оштри поглед
брзо усправи.
– Мало ме забољеле ноге, од
стајања- лаже неувјерљиво брацика.
Моје ноге могу и одрезати, ја
опет не би чучнуо. Матори је наша
светиња. Стоји усправан, у атеистичкој пози, попут светионика или каквог другог просторног орјентира.
Брат тихо шапуће на моје ухо:
– Гледај атеисту. Покушава глумити Стевана Филиповића, а више личи на мунару шарене џамије.
Да је отац чуо, брата би загрнули заједно с дéдом. Лудост је дјечија
реакција на комеморативну атмосферу. Брат једва суздржава смијех. Саговорника за своју зајебанцију у мени
не може наћи. Присутан сам само физички. У глави ми стоји једна мисао –
Како оца збарити за бицикл.
Џеназа је трајала кратко. Стари,
очито, не дијели моје мишљење.
– Е, јеси га, вала, хоџа развук‘о
и то мени у инат. Инат је лош занат,
хоџице мој драги- говори отац себи у
брк.
Изгледа да нема ништа од мог
новог бицикла. Зајеб‘о ме хоџа к‘о
нико на свијету.
Ручак је, након спровода, уприличен у дéдиној кући. Посљедње заједничко окупљање, пред ружне рјечи које провоцира свака диоба имовине. Матори се мало опустио, врућ бурек му лег‘о к‘о будали шамар. Користим прилику и оца изводим на сокак.
– Гледај, тајо, твог омладинца!говорим и окрећем педале.
На леђима осјећам очев поносан
поглед као повољан вјетар у једра.
Добијам на брзини, а губим на опрезу. Десет је метара до краја улице.
Збуним се и почнем кочити табанима.
Бицикл је пребрз. Уз тресак завршавамо на камари, метал и ја. Устајем и
тражим очев лик. Поглед ми магли
растућа плима суза. Кољена су одерана и танак млаз крви натапа бијеле
докољенице. Отац гледа озбиљним
погледом. Није се ни помакао с мјеста.
– Добро је. Није лоше за почетак. Пошто је сада нови бицикл?
Цијену знам напамет. Декламујем је уз осмјех. Додајем и то да ће је

инфлација преполовити уколико бицикл купимо већ сутра, на кредит.
Брат исправља искривљени гувернал на свом Pony-u. Нервозан је и
он па дроби:
– Сјебаћу и ја твоје бицикло, дајем ти часну пионирску ријеч!
Пријетњу пречујем. Лебдим у
својим маштањима. Не осјећам ни
бол крвавих кољена ни боцкање каменчића испод танке потплате на тенама.
Дедо Суљо ме гледа с неба, а
осмијех му подмлађује лице. Гласан
смијех прекине кашаљ пасионираног
пушача, ујела шкија старе бронхије, и
ја се поновно вратим у стварност. Бог
не постоји, па према томе ни онај, бољи, свијет.
Мени бољи свијет не треба од
овога, по којем поносно окрећем педале свог првог, црвеног бицикла
Pony.
(поглавље из романа
Боа у кокошињцу)
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Almir Kolar Kijevski
Poezija

PROLOG

VJEŽBANJE EPIKE

Ne želim reći ništa više
od onoga što jeste
niti oćutati više od muka
koji bdi
ponad mene i vas
moja bezbožnička braćo

Za razliku od vas moja destrukcija je temeljita
vođena sigurnom gestom bez stanki u gladnim godinama
i iseljeničkoj linearnoj statistici
sa tom vještinom sam bezglav i nezasit
ne ostavljam mogućnost opoziva pri ulasku u krug
kao što i ne pomišljam da izreknem formulu koja će nagristi
bedem
i tako probuditi sjemena nekog budućeg ključnog oslonca

I vas i mene zaokuplja misao
o historiji slavi pravdi
o cijeni
o žrtvi
o znakovlju
na stazi Istočno od ničega
Suviše malo je da riječ bude između
da zagovara bez daha vješto skriva
posreduje u dogovoreno vrijeme
pred usnulost bratoubice
pred krvnu trampu
doušnički bat
pred živu pošast
gubavca lepre gladi rata
i mučne smrti
Zato podižem ruku kada vas pozdravljam
Braćo
dotičem i usne i čelo
Znam da smo vječno razdvojeni
ostajemo odani svojim stranama
očekujuć trijumf ili sunovrat krajnji
REQUIEM ZA KIJEVSKOG
Umirao sam nekoliko puta
barem koliko me služi pamćenje
noću pred zoru u redovima
pred polazak na put pri šetnji ulicom
u snu
kao teški ranjenik kao gubavac kao izgnanik
utamničen bez jamčevine porote i sudca
bez saputnika slučajnih prolaznika bez ikoga
nestajao sam u stravi kolebanja izgubljen
pogledaj u ulice periferije sirotinjske četvrti
smetljište metropole
tuda sam prolazio
pitaj moju braću
potom se vraćao da uzmem riječ o sitnim stvarima
o predanosti o peru nad hartijom o suludom
stoljeću smijeha i smrti
o barbarima koji kucaju na vrata
mog iznajmljenog doma
o šarenilu putokaza uz stazu uspona svijesti
od bastiljske sjene do aveti Gwantanama
znam da je ovo stijenje i tama moj dom
i da mi pogled seže koliko ispružene ruke gladnog
i znam da je uzalud
jer ja sam ipak prodao dušu za par srebrenjaka
i kartu treće klase za wild west
ostalo mi je tijelo gola materija zemlje vatre i vode
a ono priznaćeš
ne vrijedi ništa

zar ne znaš ja podjednako ljubim svoje nove i stare krvnike
volim njihovu blizinu miris neoprane kose
i sladunjavi pokret preko lica
uporno pokušavam da ljubav bude podjednaka i stalna
ah ta zahvalnost na okrutnosti koja odiše otmjenim salonskim
miomirisom
raznobojnih taborovanja

Obznana zatišja služi nam za nekolicinu
opštih pomaka
– poslati telegrame o slavi i o smrti
– osvojene izvore imenovati imenom prvog davljenika
– spaliti nekoliko preostalih rukopisa
– čekati kugu
– sječiva napojiti otrovom uzornih rimskih dvorjana
– čekati kugu
Rat opstaje
uprkos monotoniji usponu birokratije
nekrologija zalazi u usmenu literaturu
bilježim jedan naš pristanak na razmjenu
tijelo za tijelo
trg za trg
platno zastave za platno posmrtno
bez obzira na moguće ishode

Ja prije svega samo moram biti nečujan
naša odanost ne jenjava.
Riječi će sazdati raj
i riječi će krunisati ga pod drugim imenom
pod trostrukom krunom upletenom od oštrog korova očito
pjevljivog perfekta
Možda se preračunam pri ocjeni ovog iščekivanja
jer kruta tačnost željeznica Rajha je arhaični eksponat u
odnosu na slikovitost
u ljepljivoj julskoj žurbi do Potočara i nazad
To je jedini razlog zašto treba odustati od podjela
od besmislenih rastanaka odlaska iz kuće ili prelaska u tuđu
zemlju
gdje dani su obojeni sumljivom i uštogljenom dobrodošlicom
Mi moramo ostati bliski
tu na korak jedni od drugih tek prostor jednog zagrljaja
kao najveća dozvoljena razdaljina
od ogoljelih vratova do ulaštenog medjenog sječiva
Bez obzira što smo uspjeli da razvijemo trgovinu relikvijama
zakopanim rebrima i lubanjama bez obzira na vremenski
odmak
cijena je još uvijek stabilna a potražnja diktira otkucaj
biološkog sata
ove izmorene nacije
ali šta ako se potroše kosti
Hoće li to biti kraj moje propasti
ili ću tek tada putovati mirno
kao i svaki bezimen i prosječan mrtvac

TAMNICA
Tamnica koju sam uzeo
na posljednjoj podjeli darova
odgovara mi dovoljnom mjerom užasa
Ona nema kao i obično
četiri mramorna zida
visoki strop niti pod uglačan
jednoličnim putem kužnih
Ona nema usko grlo svjetlosti
okrenuto strani zalaska
niti usiljen krik potisnut
u zaboravljeni tamni kut
Moja tamnica ima nebo
i zemlju
jednu nepremošćenu rijeku
i par ulica koje zalaze u geto
Ona ima trg uličnu pijacu blijeda lica
mnoštvo prosjaka i blistavu kapiju
pred prinčevim domom
Ona ima tribine pozorište
krematorij
misionare iz daleke zemlje božije
ljude vične lijepom govoru
samoubice
žučne prepirke pred javnom kuhinjom

ČETIRI RIJEČI
Učinili smo rat čistijim

na uzvisini grobove s pogledom
na trošna zdanja naslijeđa

ranjenike sada ostavljamo u životu i držimo na cijeni
uhode kukavne stupice i prkos inih kopilana
koji iznova stasaju
u Danajskom taboru nekih novih varvara

sretan sam kada noću
u dopušteno vrijeme koračam
njenim obodom
vješto krijući prezreni osmjeh

Naša odanost dogmi hranjena je kostima i glađu
krajnjim prihvatanjem smrti bez prestanka vičemo u noć:
mi mrtvi već
bijasmo začeti u stroju
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Dario Džamonja
Tornado, ili prvi put
s Jordanom na mokrenje

Nebo, do tada, bolno plavo i vedro, zamračilo se u sekundi. Tmasti, tamnosivi
oblaci su nadirali sa zapada i dan pretvorili u noć. Valjali su se preko nepreglednog horizonta, ispresijecani munjama i predvođeni vjetrom, koji je, u početku, samo zatalasao moćne grane borova ispred kuće, a onda ih počeo šibati, činilo se sa svih strana, sa tolikom silinom da su šišarke počele da bubnje po
krovu...
U isto vrijeme se oglasila i alarmna sirena a televizijski program je
prekinut upozorenjem da tornado dolazi i da potražimo sklonište...
Amerikanka je zgrabila ključeve
kola, čekovnu knjižicu, našu kćerku I
sjurila se niz stepenice u podrum. Ja
sam pokupio kutiju cigara i upaljač sa
stola, par konzervi piva iz frižidera i
pridružio im se u mraku. Svaka daska u
kući je jecala pod naletima vjetra, a
grmljavina oduzimala dah.
Sjedio sam sa trogodišnjom kćerkom u krilu, palio cigaru na cigaru i u
sebi ponavljao: Ne daj Bože, ne daj Bože, ne daj Bože... i plakao, ne od straha, nego što me sve podsjetilo na nešto
slično što sam već doživio i preživio davno, davno... sa drugom ženom i sa drugom (tada) trogodišnjom kćerkom.
U dugih pola sata se sve smirilo;
sunce je ponovo zasjalo i jedini trag nevremena su ostale polomljene grane
drveća po mokrim ulicama. Sutra ću, na
vijestima, saznati da nas je tornado
promašio za nekih petnaestak kilometara, poravnao centar gradića Barnevelda, ubio pet ljudi i trideset krava na
okolnim rančevima; ko u isto vrijeme
godine, u Crownpointu, Indiani, gdje
sam radio kao kuhar u restoranu Kod
Nicka.
Završavao sam drugu smjenu i bio
je četvrtak – spor dan, pa je kuhinja bila zatvorena već oko devet sati naveče;
preostalo mi je još samo da očistim šporete i operem pod – satak vremena posla, ali me je gazda, Nick, prekinuo:
Zajebi to večeras. ‘Ajmo na piće.
Sjedili smo u baru, samo nas dvojica i barmen Larry, a Nick je nazvao
svoju kuću i rekao ženi da večeras ne
može doći, da mora obračunati plate
radnicima...
Za prevoz kući nisam mogao računati na Larryja, jer je bio ko zemlja, pa
sam pitao Nicka:
– Možeš li me odbaciti, jer sutra
radim prvu smjenu?
– Ne brini za to. Dođi sutra kad hoćeš – pisaću te cijeli dan. Idemo večeras u Casino.
– Jaštaću! Nemam banke u džepu.
– Nema problema – ja ću ti dati
pare.

– Aha. A, vratiće ti ih moja mati
Kadra iz Nevesinja.
Nick se zbunio:
– Kadra? Zar ti majka nije u Holandiji?
– Zaboravi, nema veze – to je neka naša, sarajevska zajebancija... Nemam para, to hoću da ti kažem, čovječe.”
Opet će Nick:
– Nema problema – rekao sam ti
da ću ti ja dati pare: ako izgubiš – ne
duguješ mi ništa; ako dobiješ: pola meni – pola tebi.
Do Casina ima vožnje sat i po, pa
smo, sa srećom, krenuli. Zamolio sam
ga da, ipak, svratimo do moje kuće da
se nabrzinu presvučem: neću da izgledam ko furda u Casinu.
Obukao sam crne DOCKERS pantalone i crnu FROG košulju, evropskog dizajna i, plus, svezao bijelu, svilenu kravatu, pa sam i ličio na nešto, iako sam
u džepu imao samo sto dolara što mi ih
je Nick dao.
Kockarnica je bila na nekom jezeru, na brodu, blizu Chicaga, ali na teritoriji Indiane.
Koliko sam shvatio, u Illinoisu
(gdje pripada Chicago), kockanje je zabranjeno, pa svako iz Chicaga dolazi tu.
Četvrtak je, kao što rekoh, spor
dan, pa je na parkiralištu ispred bilo samo desetak kola, a među njima se izdvajao ogromni, bijeli “lincoln” sa šestoro vrata.
Nick je promrmljao:
– Oho. M.J. je ovdje večeras.
– Ko?
– M.J.! Michael Jordan! Bože, kako taj čovjek voli da kocka.
Na stepenicama što vode do palube stajala su dva brda od čovjeka i Nick
me upozorio da su ta dvojica Jordanovi
tjelohranitelji, a da su druga dvojica,
sigurno, s njim u sali.
Slatka jeza me obuzela pri pomisli
da ću kockati za istim stolom sa Michaelom Jordanom i u samo desetak metara do ulaza ja sam sanjao: kao, krenuo
mene rulet ko budalu kurac, a Jordan –
gubi li gubi! U neko doba ostane on kokuz, a ja mu prebacim gutu žetona; on
se izvadi s mojim parama, još I dobije;
zahvaljuje mi se i daje mi svoj privatni
broj telefona i obećaje mi karte za Bullse kad god zaželim; ja mu kažem da
bih volio da se vidim sa Tonijem Kukočem, on kaže...
Tu se budim iz sna, jer sa samo sto
dolara u džepu mi i nije dozvoljen pristup u salon (ulaz je da promijeniš minimum 500 $ u žetone), tako da ja svoju
stoju mogu zijaniti samo u predvorju.
Nick, bezbeli, ide ravno gdje je
velika lova i želi mi sreću, a ja se već

bavim mišlju da uopšte i ne kockam, da
sjednem za bar i da se obločem, a da
Nicku kasnije kažem da sam prokockao
pare i mirna Bosna.
Poručim “Johnnie Walker” – s
crnom etiketom, naglasim, a šankerica
me pogleda kao zadnje govno i kaže:
– Drugog i nemamo, gospodine! Sa
velikim naglaskom na ono gospodine.
Stavljam stojanku na šank i pitam
se koliko će me zaklati; ona mi sipa naprstak u čašu i vraća mi kusur od 92 dolara. Strpam 90 dolara u džep i ostavim
joj 2 dolara bakšiša. Ko biva – ostaviću
utisak. Ne kaže mi ni hvala.
Razgodim viski na dva gutljajčića
i na jednu cigaru i skontam da nema
šanse da se čak i pripijem za preostalih
90 $ i sa njenim sipanjem.
Poručim heineken – duže će potrajati (ovaj put joj ostavim kurac, a ne
bakšiš) i odlučim se da sjednem za mašinu.
– Kako sjedoh – tako me krenu;
dobar sto na uloženih dvadeset. Opet
imam šanse da se ušikam, ako ništa drugo. Opet naručujem heineken, da ne
pokvarim sreću: mašina je poludila – u
manje od sat vremena dobar sam 800 $.
Kažem sam sebi: ne čačkaj mečku, uzmi pare, sjedi za šank, sačekaj
fajront i Nicka, daj mu njegov tal i opet
si dobar polumjesečnu platu.
Ali, ne bih ja bio ja, da ne odem
ravno do mjenjačnice na ulazu u salon i
ne uzmem 500 $ žetona.
Samo dva stola rade: rulet i ajnc
(Black Jack).
Za ajnc stolom je samo jedan
igrač u tamnozelenoj košulji, braon
pantalonama i s kravatom iste boje;
malo razvezanom oko vrata... s dijamantskom naušnicom...
Iza njegovih leđa dva crnca s mumificiranim licima na kojima samo očI
rade: kruže po cijeloj prostoriji i, naravno, zaustavljaju se na meni, koji pokušava izgledati nonšalantno i došetati do
stola gdje kocka njihov gazda – jer to
jeste M. J.
Isti osmijeh, ista faca, ista ćelavica prekrivena graškama znoja, koju
sam vidio nebrojeno puta na televiziji.
Premećem svojih pet glava u žetonima (25 komada po 20 $), kao, ja ću
sada sjesti za isti sto s Jordanom, baš
kao da tu i pripadam. Međutim, gospodin Jordan ne voli dijeliti sto ni s kim,
pa mu krupije dijeli karte na sva slobodna mjesta na zelenom stolu, a on stavlja na svako veliki, crni, četvrtasti žeton (1.000 $) dok pijucka nešto žuto iz
čaše.
Pravim okuku do ruleta gdje Nick,
pet-šest frajera i jedna koka (dobra, da
ne griješim duše) igraju na veliko.

– Ah, tu si, kaže Nick, sa velikim
osmijehom i velikom gutom žetona ispred sebe.
Sjedim pored Nicka i stavljam žeton na srednju kolonu: već sam u glavi
odlučio da ću igrati deset puta isto, pa
šta Bog da. Dade Bog: od deset puta dobijam osam, što je narednih 240 $ dobitka.
Dok se rulet vrti, žalim se Nicku
kako me je šankerica zaklala za viski u
predvorju, a on mi objašnjava da je sada pravo vrijeme za osvetu, jer u salonu su sva pića i cigare besplatni...
Nastavljam da igram isti sistem,
srednju kolonu... Dobijam i gubim, dobijam i gubim; izgubio sam već račun
koliko imam para ali konobarica mi sipa
viski čim primijeti da je čaša prazna (a
to je često).
Pitam Nicka gdje je hala i on mi
pokazuje rukom u nekom neodređenom
pravcu. Malo sam izgubljen u uskim,
brodskim hodnicima, ali tad vidim Jordana (u pratnji tjelohranitelja) kako,
otkopčavajući šlic, ulazi na jedna vrata, a ja za njima.
Stojimo iznad pisoara i, kao svi
muškarci na svijetu, uz isto Uuuh I Ahhh, uživamo u trenutku.
Sretnu nam se pogledi i Jordan mi
se obraća:
– Cool shirt, man (Strava košulja,
jarane).
– Yup! Thank you (Aha! Hvala).
Otresamo zadnje kapi, a Jordan
se opet ceri:
– I thought that I had good one
(Mislio sam da je moj velik).
– It’s nothing as iy’ve used to be
(Ništa je kakav je nekad bio).
– That’s for sure; and it’ll never
be (Ta ti je dobra; nikad neće biti kao
prije).
Dok peremo ruke nad lavaboom,
smijemo se i rukujemo se:
– See you round, man (Vidimo se
opet, jarane), kaže, bogami, ko da to
zbilja misli.
– Yeah. Sure (Aha. Bezbeli), odgovaram.
Već sviće i vrijeme je fajronta:
zadnje piće i zadnja opklada. Stavljam
stoju na broj i gubim.
Na izlazu Nick mijenja poveliku
gomilu žetona za ček, a ja za cash. Guta para!
U kolima brojim pare: 720 $. Dajem Nicku njegov tal, ali me on odbija:
– Nek’ ti je sa srećom. Vrati mi samo mojih sto dolara. Ja sam, ionako,
dosta dobar večeras.
Vozimo u krvavocrveni zid oblaka
što izranja sa horizonta i Nick me upozorava da ćemo, vjerovatno, imati ga-
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dno nevrijeme kad stignemo u
Crownpoint.
Autoput, gladak ko ogledalo, pust
je u to doba, Nick pritišće gas do daske,
pa smo kući pola sata ranije nego da
smo vozili dozvoljenih 65 milja (100
km) na sat.
Pozdravljam se s Nickom, sjedim
na verandi i ponovo brojim pare.
Osjećam se sretnim i sigurnim i ne
mogu da opet ne počnem sanjati: ako
svake nedjelje budem dobar bar pola
ovoga, onda ću za godinu dana...
Tad odlučim da popijem još jedno
pivo prije spavanja, da izmerakam svoj
dobitak, da odbacim tu krpu samosažaljenja, koja me, evo, već četiri godine
gušI i pokriva kao gubavca, da...
Ostavljam pare ispod teške, staklene pepeljare na stepenicama na verandi...
U par minuta, koliko mi je trebalo da otključam vrata, odem do klozeta, do frižidera u kuhinji po pivo...
Otvorilo se nebo, ili bolje rečeno,
pakao.
Na verandi ni traga od pepeljare,
a kamoli od mojih para; kiša šiba u vatrogasnim mlazovima, skoro horizontalnim od jačine vjetra, a ja stojim nasred
ulice i urlam, plačući u oko oluje:
– Ubij, pederu! Ubij, ne muči me
više! Ubij, majku ti jebem! Ubij, ubij!!!
I, opet, ne ridam ja zbog gubitka
jebenih dolara, nego što je, opet, po
bog zna koji put, ta mrva sna koju sam
imao ubijena u MENI: ja urlam da ga nadjačam jer, kroz svu grmljavinu i munje
što ih šalje, ja glasno čujem njegov podrugljivi smijeh:
– Koji ti je kurac trebalo još jedno
pivo?
Izgleda da sam i uspio u tome, jer
sve se smiruje naglo kako je i počelo, a
Branko, moj jaran iz Trebinja, u čijoj
kući, ustvari i živim, izlazi na vrata, samo u gaćama:
– Šta se dereš, sarajevska seljačino?
Prebacujem mu ruku preko ramena, smijem se i kažem:
– Šuti, trebinjski papane. Daj nam
po pivo.
Sjedimo na verandi; on sklanja ruku sa svog ramena i samo kaže:
– Svašta.
Branko se vraća sa dvije konzerve
piva u rukama i stresa od hladnoće:
– Hladno, bog te jebo.
Otpijam dobar gutljaj i gledam
svog jarana, spuštam, najnježnije što
mogu, ruku na njegovo mršavo koljeno
i kažem:
– Znaš li ti da ja imam veći kurac
od Michaela Jordana.
On neće ni da gleda više u mene,
nego samo trese glavom i ponavlja:
– Svašta!
Marija, Brankova žena, pojavljuje
se, bunovna, zagrnuta šlafrokom, na
vratima, sa zabrinutim izrazom lica pita:
– Šta je bilo, Daco?
– Ništa, Marija. Šta će biti, Marija?
Marija odmahuje rukom, vraća se
u kuću i kaže:
– Svašta!

Хајрудин Рамадан
Мали зелени трамвај

Седма је зима била најхладнија од почетка опсаде. Свако дуже мировање
бивало је залеђено и при најмањем
додиру ломило се попут стакла. Пребрзо кретање, опет, претварало се у
дугачку, непрекидну нит која се са
лакоћом смрзавала. Само су ријетки
познавал прави ритам који је измицао
леденој смрти.
Један од таквих био је Елиас
Вескот, који је до краја савладао вјештину бјежања од ледених дубина,
као и све начине да се заштити од
усијаног камења и отровног пепела
који су даноноћно засипали град. Ове
седме зиме зажелио је, јаче него икада, да умакне из тог пакла из којег се
нико до сада није жив извукао. Сједио је тако поред малене лимене пећи у коју је гурао посљедње књиге из
своје библиотеке и размишљао како
да оствари свој бијег. Док је тргао
странице на којима су биле слике из
неких прекоморских земаља, осјетио
је топлину, најприје у рукама, а онда
у читавом тијелу. Почео је полако да
скида слојеве одјеће са себе и да их
трпа у пећ. Пламен се, зачудо, није
појачавао, али је топлина бивала све
јача. И док је убацивао капу кроз
отвор, осјети како му неко вуче руку
у пећ. За руком је кренула и друга,
затим и глава. Ускоро је Вескот читав
био унутар лименог чудовишта. Пријатна топлина миловала га је по тијелу и дизала навише. У даљини је назирао малени отвор пећи и сиве зидове своје собе. Ускоро му се и то изгубило из вида. Пео се све брже, сјај
пламена почео је да блиједи, замијенили су га тама и хујање вјетра. Онда
је Вескот изгубио свијест.
Када је дошао себи, лежао је на
пијеску. Пијесак је био врео. Са неба
без облачка блистало је подневно
сунце. Мирисало је на море и маслине. Вескот се налазио на неком малом
острву, толико малом да је могао сагледати његов руб оивичен меком
пјеном таласа што их је стварао миришљави повјетарац. Свуда око њега
расло је непознато дрвеће, пуно округлих наранџастих плодова. Нигдје није било ни живе душе. Само је дуж
обале весело клопарао мали зелени
трамвај окићен разнобојним тракама
од најфиније свиле. Вескот је ускочио у вагон и возио се скоро до вечери. Изашао је код једног дрвета, откинуо наранџасти плод и почео жвакати сочну воћку. Сунце је залазило
када је, опружен на пијеску, заспао.
Пробудила га је страховита хладноћа. Лежао је без одјеће у свом
скровишту поред хладне лимене пећи. Око њега хроптао је опкољени
град. Вескот је стрпао у уста напола

поједени наранџасти плод, журно
убацио остатке књге у пећ и запалио
ватру. Ускоро је поново био повучен у
пећ, окружен пријатном топлином,
лебдио навише, ка своме малом острву. Сада заувијек одлазим, помислио је Вескот.
Тако лебдећи и размишљајући,
провукао је Вескот главу кроз отвор
димњака на крову свога скровишта.
Тек што ју је промолио, зачула се звоњава трамваја и шкрипа кочница. Мали зелени трамвај се зауставио, а
глава Елиаса Вескота откотрљала се
низ обалу, док ју је један златни рачић зачуђено посматрао.
Алхемичар
Онога дана када је пронашао Књигу
мудрости, Елиас је Вескот закључао
своју мајсторску радионицу и од тада
га је ријетко ко виђао. До касно у ноћ
листао је Књигу, окружен разним посудама из којих се пушило, у којима је
нешто клокотало и око којих су се ширили неземаљски мириси. Након многих пробдјевених ноћи, на столу испред њега стајало је оно што је сањао
цијелог живота: пуна чаша зеленкасте
течности која се пјенила. Вескот је нагнуо чашу и испио течност у неколико
дугих гутљаја, обрисао уста шареном
марамом и стао пред огледало. У
огледалу се видио одраз предмета из
његове радионице, али Вескотовог
одраза није било. Постао је невидљив! Чак је и чаша у његовој руци
била невидљива. Успио је оно о чему
су маштали сви стари алхемичари.
Још док је радио на справљању
напитка, направио је списак ствари
које ће учинити када буде невидљив.
Најприје је, насред улице, добро ошамарио тројицу људи који су му се давно нешто замјерили и покупио све
драгуље из неке драгуљарнице. Касније је, сједећи на обали ријеке, бацио сво то благо у воду јер је схватио
да му није потребно. Исте вечери
укрцао се у лађу која га је одвела два
дана низводно, до ливада гдје су живјели чудесни сиви лептири које нико
није могао ухватити. Невидљиви Вескот хватао их је као од шале и, након
пажљивог посматрања, пуштао на
слободу. Затим је са трпезе неког сељака покупио све што је овај припремио себи за вечеру. Сјео је поред
пласта сијена и посматрао збуњеног
човјека како тумара по дворишту,
звјерајући око себе и тражећи храну
која је испарила.
Тако је почео најљепши дио
Вескотовог живота. Невидљив и свемоћан лутао је свијетом и забављао
се. Једном је у некој варошици, на
прозору старе куће, спазио дјевојку

такве љепоте да није могао одвојити
поглед од ње. Одмах је отишао до
оближњег ружичњака и, онако невидљив, убрао све руже из њега, те их
однио под дјевојчин прозор. Сјео је
на другу страну улице и посматрао
њено зачуђено лице на прозору. Сутрадан је опустошио све вртове у околини, а пред дјевојчином кућом нашло се огромно брдо најљепшег цвијећа. Јадница је била толико сретна и
збуњена да је само гледала у небо,
мислећи да цвијеће пада одозго. Када
је Вескот почео доносити цвијеће из
цијеле Покрајине, дјевојка више није
могла издржати. Попела се на звоник
оближње цркве и скочила са њега.
Вескот је туговао неколико дана, однио једну ружу на њен гроб и
наставио лутати. Успут је крао трешње са тезги збуњених домаћица, намјештао бројеве на лутрији, замјењивао бебе у породилишту, узимао златнике од богаташа и гурао их неопазице скитницама у џепове. Једном је
шаптао неком студенту који је неспреман изашао на испит. Студент је
положио испит и потом отишао у самостан. Након тога, Вескот се увукао
поред стражара у Храм у који су одлазили само одабрани како би обавили
свој обред. Тамо их је затекао како
до бесвијести пију ракију и ждеру
огромне комаде меса. Те вечери неком је дјечаку убацио плишаног диносауруса у собу за његов рођендан, гађао је јајима Краљеву поворку, подметао ноге онима који му се нису
свиђали и у свему бескрајно уживао.
С временом је невидљивом Елиасу Вескоту постало досадно, па је
одлучио да се повуче у велику шуму и
да се тамо одмори берући јагоде и купајући се у језеру. Када је наишао на
неко племе које је бирало најљепшу
дјевојку у селу тако што су сви сељани стављали каменчиће пред ону која
им се највише свиђала, није могао
одољети а да се не поигра. Са хрпе
каменчића која је била већа пренио је
неколико прегршти на хрпу која је била мања, па је на крају побиједила
дјевојка за коју припадници племена
нису мислили да је најљепша.
И док је тако једном у шуми
мљацкао слатке јагоде, спази огромног тигра како јури равно на њега.
“Тигар ми ништа не може јер сам невидљив”, помисли Вескот и помакне
се неколико корака устрану да пропусти звијер. Када му се приближио,
тигар се одлијепи од земље и свом
силином сручи на њега, а снажни зуби преполове невидљивог човјека.
Мачка није ништа знала о невидљивим људима, али је непогрешиво нањушила свој плијен.
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Nenad Veličković
O guzici i čitankama

Tri škole pod jednim krovom
Dejtonski mirovni sporazum predvidio
je da nadležnost u obrazovanju ne pripadne državi Bosni i Hercegovini, nego
manjim administrativnim jedinicama –
entitetima, tačnije: Republici Srpskoj,
kantonima u Federaciji i distriktu
Brčko. Budući da u Federaciji postoji
deset kantona, ukupno je dvanaest Ministarstava zaduženih za obrazovane ciljeve.
U resore ovih ministarstava spada, pored donošenja nastavnih planova
i programa i niza drugih poslova i proces kreiranja i štampanja udžbenika.
Kako bi obezbijedili tzv. prohodnost,
odnosno učinili da svi učenici na cijeloj
teritoriji države imaju ista prava i iste
mogućnosti, pa tako i da bez smetnji
mogu školovanje nastaviti nakon eventualnog preseljenja u bilo kojoj drugoj
školi u državi, nadležne institucije prihvatile su potrebu za određenim brojevima nastavnih sadržaja koji bi bio jednak i obavezan za sve.
Međutim, ta tzv. zajednička jezgra nikada nije do kraja definisana. Tek
nekoliko pisaca (Šantić, Ivan Goran Kovačić) prisutni su u svim programima.
Međutim, cijelu sliku komplikuje
dodatno i činjenica da stvarni uticaj u
obrazovanju nemaju apstraktne administrativne jedinice nego konkretne političke snage u zemlji. Od dejtonskog
mirovnog sporazuma pa do danas tu
snagu predstavljaju interesi tri konstitutivna naroda, odnosno ideologija koja
se prepoznaje u njihovom djelovanju.
Konkretno, tri nacionalizma: bošnjački,
hrvatski i srpski. To, drugim riječima,
znači da umjesto očekivanih dvanaest
nastavnih programa u Bosni i Hercegovini jasno se razlikuju tri: srpski, hrvatski
i tzv. federalni.
Gdje je puno baba...
Iako je ustavni sud nedavno proglasio
Federalno ministarstvo obrazovanja tehnološkim viškom bez ingerencija, ono
i dalje, kao neka vrsta koordinacionog
tijela između deset kantona, postoji i
to opravdava razlozima štednje i racionalizacije. Među argumentima ističe
se onaj vezan za proces snabdijevanja
obrazovnog procesa udžbenicima. Računica je jasna: što je više primjeraka
jednog istog udžbenika u opticaju, to
će cijena proizvodnje svakog pojedinačnog primjerka biti manja. Populistički
objašnjeno, roditelji će imati manje
troškova. Zato bi jedno koordinaciono
tijelo trebalo učiniti sve da se usaglase
nastavni planovi i programi i da se prema njima sačine, odobre i odštampaju
po jedan udžbenik za svaki predmet.

Međutim, zakoni tržišta nemaju
razloga biti milostivi prema roditeljima, a izdavači se ne žele odreći svog dijela plijena u zagarantovanoj lovini. Pri
tome se niti jedan od nacionalizma ne
želi odreći monopola nad sadržajem
svojih udžbenika. Tako da se na kraju
racionalizacija pretvori u svoju suprotnost i kraju stvar izgleda ovako: srpski
roditelji kupuju srpske udžbenike
(štampane u Sarajevu, po jedan za svaki predmet, odobrilo Ministarstvo, dakle nema izbora, monopol drži Zavod za
udžbenike), hrvatski roditelji kupuju
hrvatske (štampane u Mostaru, po dva
za svaki predmet, od dva izdavača, Alfa
i Školska naklada) a bošnjački roditelji
kupuju federalne (imajući na raspolaganju četiri, pet ili više, za svaki predmet.)
Zašto ne bošnjačke, nego federalne?
U državi u kojoj se popularna TV serija
zove Jebo lud zbunjenog, normalno, ili
tako nekako, Federalno ministarstvo
smislilo je da koordinaciju među kantonima povjeri kantonalnim ministrima
obrazovanja, koji se za naknadu od 150
eura, mimo svoje plate, povremeno
sastaju u tijelu nazvanom Vijeće za
udžbeničku politiku. Tako se s vremena
na vrijeme, u Sarajevu ili Mostaru, sastane oko 6 Bošnjaka i oko 4 Hrvata i
odlučuju iz kakvih će čitanki, naprimjer, učiti djeca u Federaciji BiH. Pri
tome, odluke koje donese njih deset (i
Bošnjaka i Hrvata) ne odnosi se na
Hrvate, jer oni o svojim udžbenicima
odlučuju sami i na drugom mjestu. (U
kantonalnim pedagoškim zavodima,
npr.) Tako da Bošnjaci, ni krivi ni dužni,
ostaju sami na braniku Federacije.
Kako se prave čitanke
Proces kreiranja, odobravanja, štampanja i distribucije čitanki u Federaciji,
odnosno onom njenom nehrvatskom dijelu prepuštenom Bošnjacima, sastoji
se iz sljedećih faza:
1. Raspisivanje konkursa.
Pozovu se izdavači i autori, da
prema zahtjevima izvedenim iz nastavnog plana i programa, izrade čitanke i
rukopise pod šifrom u pet primjeraka,
pošalju do određenog datuma (kraj februara) Federalnom ministarstvu
2. Recenziranje
Nakon prijema rukopisa (cca. 10)
Ministarstvo određuje pet recenzenata,
koji imaju zadaću da prema sedam kriterija, od kojih svaki ima nekoliko zahtjeva, ocijene rukopise i ocjenu izraze
brojem poena, sa zaokruživanjem na
dvije decimale. Maksimalan broj poena
po jednom recenzentu je 35.

Najveća i najniža ocjena se ne računaju.
Čitanke koje imaju više od 80%
bodova, odnosno preko 86 bodova, dobijaju odobrenje za štampu. Međutim!
Ne još!!
3. Pregovaranje
Uslovima konkursa svi konkurenti
obavezni su prihvatiti primjedbe recenzenata i u rukopis unijeti ispravke (izmjene) koje recenzent (x 3) zahtijeva.
Nakon što se ispravke unesu, rukopis
(jedan primjerak, zbog štednje, nova
verzija) daje se na uvid recenzentu (x
3) koji parafira (x 3) svaku stranicu.
4. Odobrenje
Nakon što sva tri recenzenta parafiraju svaku stranicu rukopisa, Ministarstvo daje saglasnost i rukopis ide u
štampu.
5. Distribucija
Posljednje dvije godine odobreno
je za upotrebu u školama za šk.
2010/2011 i 2011/2012. više čitanki –
po pet. Pravo da biraju jednu od ponuđenih imaju kako ko i kako gdje; u jednom kantonu odluku donosi ministar, u
drugom nastavnici, u trećem aktivi.
Drugim riječima, na odabir mogu uticati jednako i kvalitet rukopisa i lobiranje
akvizitera i politički pritisci u sadejstvu
s korupcijom.
Ribanje i libarsko pregovaranje
Federalno ministarstvo odlučilo se za
ovako komplikovan sistem odobravanja
udžbenika nakon prigovora javnosti da
udžbenici sadrže veliki broj nedopustivih materijalnih grešaka. U nedostatku
jasnih ciljeva, bez kvalitetnog plana i
programa, pod jakim pritiskom nacionalizma s njegovim ideološkim zahtjevima, Ministarstvo se odlučilo odgovornost prebaciti na recenzente, dovodeći
u pitanje autorska prava dajući recenzentima ovlasti cenzora.
Pri tome, nije vodilo računa o praktičnim teškoćama ovakve komplikovane procedure. Šta ako su dva recenzenta kontradiktorna u svojim zahtjevima?
(npr. Jedan smatra interpretaciju teksta odličnom, drugi pogrešnom.) Ili, kako organizovati da u nekoliko dana, koliko izdavač ima na raspolaganju, tri recenzenta u tri različita grada potpišu isti primjerak rukopisa? I šta ako promjene koje je uslovio jedan odjednom budu neprihvatljive drugom?
Ili, evo konkretnog primjera. Rukopis čitanke sadrži određeni broj tekstova koji nisu propisani i obavezni Nastavnim planom i programom, i među
njima je osam katrena iz knjige Štrik i
šija Kolje Mićevića.

I
Ja sam Fransoa, to mi kazna,
iz Pariza kraj Pontoaza,
a vrat u omči će da sazna
šta Guzica mi teži prazna.
IV
Ja sam Fransoa, kleto momče,
život mi sred Pariza poče,
a vrat moj znaće ispod omče
kol‘ko mi teži tur siroče.
VII
Ja sam Fransoa, tu me traže,
Pariz mi mesto od svih draže,
a vrat će ispod omče vražje
saznat šta moje dupe važe.
X
Ja sam Fransoa, padam nice,
sin pariske sam porodice,
a vrat u omči nekog zlice
znaće težinu te stražnjice.
XI
Ja sam Fransoa, sreće tupe,
pariske poznam sve mangupe,
a kad u omču sa mnom stupe
znaće vrat šta mi teži dupe.
XV
Ja sam Fransoa, to me tače,
Pariz me rodi uz još braće,
a vrat kad štrik ga stegne jače
težinu moga tura znaće.
XX
Ja sam Fransoa, al’ bez smeška,
Pariz mi mladom bi vrteška,
a vrat će kad ga omča smekša
znat kol’ko mi je guzca teška.
XXIII
Ja sam Fransoa, žalnog lika,
Pariz mi velika bi dika,
a Šija znaće ispod Štrika
koliko teži tur Jadnika.
23. septembra 1968.

Nije štrija nego vrat
Razlozi autora da takvu odluku bili su
sljedeći: Vijonov katren je poznat i važan, a prevod maestralan. Iz njega učenici mogu saznati i razmišljati o sinonimiji, o prevođenju, o sinegdohi i vulgarizmima, o ljudskim pravima (i smrtnoj
kazni), o rimi, o ulozi i važnosti humora u teškim životnim situacijama, ali i u
stilu i poeziji.
Nakon osam katrena učenici se
pozivaju na:
Razgovor o varijacijama:
Zanimljivo, zar ne? Poželiš li, čak
i ako ne znaš francuski jezik, da se poigraš riječima i rimama, i složiš i Ti je-
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dan svoj prevod? Od kojih motiva se
sastoji katren? U matematici bi broj
kombinacija tih motiva bio manji od
23, a u jeziku je on veći od 365. Kako
objašnjavaš ovu računicu?
Šta je po Tvom mišljenju prevođenje: umjetnost, zanat, vještina ili
nešto četvrto?
Pokušaj objasniti zašto je ovaj katren toliko slavan? Šta ga čini lijepim,
zanimljivim, neobičnim? Jesu li to rime? Ili ideja katrena? Kako pjesnik, lopov i kažnjenik sebe vidi dok čeka smrtnu kaznu? Šta u tome zaslužuje naše
odobravanje?
Također se postavlja i sljedeće pitanje:
Vulgarizam ili sinegdoha?
Koja riječ u svim verzijama prevoda ima najviše sinonima? Da li je ona
vulgarizam ili sinegdoha?
Vulgarizam, od lat. prosto, nisko,
obično: prostački način izražavanja.
Sinegdoha, figura u kojoj dio
označava cjelinu, ili obrnuto. (Npr. u
selu živi hiljadu glava, umjesto hiljadu
ljudi.)
Da li se pjesnik izražava prostački, ili dijelom tijela označava čovjeka
kome su udobnost i materijalna dobit
bili važniji od poštenja?
Međutim, dva recenzenta dovela
su u pitanje ovu odluku autora s obrazloženjem da riječ guzica ne treba da
se nalazi u čitanci za osmi razred.
Nakon pregovaranja, uvjeravanja
i razmjene teških argumenata, postignut je kompromis: katreni I i XX zamijenjeni su katrenima:
XII
Ja sam Fransoa, lijem suze,
pariske poznam ugursuze,
a Šija kad je Štrikom suze
znaće težinu moje guze.
XVIII
Ja sam Fransoa, za sve šala,
čudnu mi igru kob spremala,
a vrat će ispod tih vešala
znat šta mi teži zad premala.
Guzica je ispala iz big-brothera, ostali su zad, tur, guza, dupe i stražnjica.
Ostala su i neka pitanja, koja zaslužuju pažnju svih aktera u procesu obrazovanja, u Srbiji ili Hrvatskoj jednako
kao i u Bosni i Hercegovini:
Ko sastavlja plan i program za književnost, u čijem interesu to radi, s kojim
namjerama, znanjima i ovlastima, kome
za svoj rad odgovora, ko ga i na osnovu
kojih kriterija i po kojoj proceduri odobrava?
Ko i na osnovu kojih kriterija bira
recenzente, šta su njihove ovlasti, prema
kojim standardima i s kakvim obrazloženjima oni odobravaju ili odbijaju rukopis?
Jesu li čitanke bolje s guzicama ili
bez guzica, i šta uopšte čini jednu čitanku dobrom, ili lošom? Da li je srednjoškolski profesor pozvan da s ovim u vezi
nešto učini, i ako jeste, šta?

Čekajući reformu gimnazija: novi program, stara priča



STATISTIKA,
novi nastavni plan
i program

156

Ukupan broj tekstova u programu.

41

Ukupan broj tekstova iz svetske
književnost (svaki četvrti).

13

Broj tekstova narodne književnosti.
Nema više u novom programu Tina
Ujevića, Vladana Desnice, Isaka Samokovlije, Silvija Strahimira Kranjčevića,
Dobriše Cesarića, Ivana Mažuranića ali
su tu Sveti Savo i Opet sveti Savo,
Zmija Mladoženja, Služba svetom Savi
i Pohvalu svetom Savi i svetom Simeonu. Ne pominju se ni Džojs, ni Breht,
ni Tomas Man, ni Virdžinija Vulf...
(Nastavi popis.)

1

Ukupan broj tekstova iz srpskog romantizma i moderne u ukupnom
broju srpskih pisaca.

6

Broj pisaca iz književosti Bosne i
Hercegovine (Ćopić, Dučić, Šantić,
Kočić, Selimović i Andrić)

10

Broj narodnih pesama (neke već
rađene u osnovnoj školi). Nema
Odiseje, Eneide, Horacija, Marcijala, Plauta... Nastavi spisak.

0

Broj pisaca iz mađarske književnosti. Broj pisaca iz bugarske književnosti. Broj pisaca iz makedonske književnosti. Broj pisaca iz rumunske književnosti. Broj pisaca iz
albanske književnosti. Broj savremenih svetskih pesnika.

Broj dramskih tekstova.

Broj žena u programu. (Desanka,
Isidora i Jefimija.) Nema Virdžinije
Vulf, Silvije Plat, Jelene Dimitrijević, Biljane Srbljanović, Margaret
Jursenar, Nadežde Mendeljštam,
Rade Lazić... Nastavi spisak.

26

Broj pisaca iz hrvatske
književnosti. (Krleža)

12

3

38

Broj pesnika u programu. Od toga
pet iz druge polovine 20. veka.

9

Broj pesnika iz perioda
romantizma.

x

Autori novog plana i programa.
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Zrenjaninska gimnazija

Valentina Delić
Čine li slike pisaca
školske zidove pametni(ji)m?
U Zrenjaninskoj gimnaziji
ima 1290 đaka u četrdeset
dva odeljenja. Među njima
je šezdeset pet đaka koji uče
na mađarskom jeziku. U svakoj godini ima po jedno mađarsko odeljenje. Nađe se,
međutim, u ređim slučajevima, i u odeljenjima koja uče
na srpskom jeziku poneki đak
mađarskog porekla koji se
odlučio da jezik njegovog
školovanja bude srpski. Je li
ova škola specifična? Kako
učenje i rad u njoj doživljavaju đaci i profesori?
Nekad i sad
Gimnazija živi već 165 godina. Kad je
osnovana imala je samo 214 đaka, nastavni jezik bio je mađarski, a grad se
zvao Bečkerek. Tokom ratova i revolucija, kako to često biva sa velikim školskim zgradama, bila je korištena kao
bolnica (tokom revolucije 1848-49) i
kao vojni stacionar nemačke vojske u
jednom periodu tokom II svetskog rata.
Nastavni jezik bio je, u zavisnosti
od političkih i državnih prilika mađarski, nemački, pa srpski. Srpski se uvodi
od 1918. godine kad se Vojvodina pripaja Srbiji i Jugoslaviji. Na početku II
svetskog rata, 1941. godine, gimnazija
je podeljena na tri škole – srpsku, nemačku i mađarsku, a nastava je držana
sa prekidima i u veoma teškim okolnostima. Iz rata je izašla uništenog nameštaja, učila i instalacija, a rad je često
prekidan zbog zaraznih bolesti kao što
su tifus, šarlah i difterija. Od 1954. gimnazija dobija i zadržava dvojezičnu
nastavu.
Danas su na ulazu u gimnaziju, na
prvom koraku u hodniku, plakati koji
pozivaju na interkulturalne radionice i
Festival različitosti. Korak dalje, u holu, bdiju sa slika Vuk i Sveti Sava. Ne
bune se što odmah ispod njih sa postera u nepedagoški dekoltovanoj, jarko
crvenoj haljini, poziva na svoj šou operska zvezda, Jadranka Jovanović.
Odmah preko puta njih je Njegoš i još
na dva mesta u različitim likovnim rešenjima, opet, Vuk. Tu je i autoportret
slikarke Nadežde Petrović. U zbornici sa
slika nastavno veće prate opet Vuk uz
Dositeja i Njegoša.
Dva jezika i književnost
O tome kako se u dvojezičnoj školi uči
jezik i knjiženost, razgovaramo sa đacima i profesorkama srpskog jezika i knji-

ževnosti Natalijom Ludoški i mađarskog
jezika i književnosti Kornelijom Kapoši.
Đaci u mađarskim odeljenjima
imaju nedeljno i dva časa srpskog jezika i književnosti. Natalija Ludoški predavala im je jedno vreme ovaj predmet
i nosi dobro iskustvo u radu sa njima,
jer, kako kaže, ima prilično liberalan
odnos kao profesor: Ali, doživljavala
sam to kao obavezu više za njih. U nedeljnom fondu časova, oni će imati dva
časa više od ostalih đaka. Zato sam pokušavala da program u izvesnom smislu, koliko je to moguće, korigujem i
uvedem neke sadržaje koji su za njih
atraktivniji. Profesorka Ludoški dodaje
da joj se činilo i da u tim odeljnjenim
postoji jezička barijera: Ali taj problem ne tiče se isključivo srpske književnosti, već i srpskog jezika, gramatike
srpskog jezika, koja je problem i đacima koji pohađaju nastavu i na srpskom
jeziku. Dakle, sam pristup gramatici je
problem, ocenjuje profesorka Ludoški i
objašnjava da je sadržaj školskog programa književnosti, mađarske i srpske,
isti što se tiče dela i autora iz svetske
književnosti: Razlikuje sa samo onaj segment koji se tiče nacionalnih književnosti.
Na pitanje koje postavljam đacima i u jednim i u drugim odeljenjima –
da li doživljavaju svoju školu kao specifičnu – i jedni i drugi odgovaraju da je
takvom ne doživljavaju. Da li se druže
jedni sa drugima? Potvrđuju i jedni i
drugi.
Sve je, izgleda, uobičajeno.
Ali, koliko je vas? – pitam u mađarskom
odeljenju. Oni ćute. Da li se malo stide?
Neugodnost pred iznenadnim susretom
sa novinarkom na času ili pomanjkanje
sigurnosti da govore na srpskom jeziku?
Njihova profesorka mađarskog jezika,
Kornelija Kapoši pomaže, podsećajući
ih da su oni manjina u odnosu 1:11. Ne
ističu to kao problem, ali kažu da misle
da će im biti teža budućnost, pošto neće moći da studiraju na svom maternjem jeziku. Da li će studirati u Mađarskoj, pitam? Neki klimaju potvrdno glavom.
Pitam, zatim, na sledećem času
đake u srpskim odeljenjima znaju li za
neke mađarske pisce i da li znaju šta
uče u okviru mađarske književnosti njihovi drugovi? Ne znaju. Nalazim se u
odeljenju prve godine, novajlije, dakle,
pa su i oni ćutljivi. Da li uopšte znaju za
nekog mađarskog pisca? Petefi Šandor,
kažu. A, zatim jedan dečak, očito sasvim posebnih interesovanja za književnost govori o romanu jednog savremenog mađarskog pisca koji je pročitao.
Slučajno je došao do knjige na Sajmu

Natalija Ludoški i Kornelija Kapuši

knjiga, kaže. Profesorka Ludoški ih podseća na Danila Kiša i njegove Rane jade
koje su imali u programu.
Na molbu da mi preporuče nekog
mađarskog autora iz svog programa, u
mađarskom odeljenju, takođe, navode
Petefi Šandora.
Za Petefija znamo svi, jer je u
oba programa, odgovoram im i tražim
da navedu još nekog. Ćutanje. Vrlo stidljivo, konačno, preporučuje jedna devojčica Kostolanjija. Deže Kostolanji. O
čemu peva?, pitam. O smrti, kaže devojčica. Molim ih da mi kažu i prevedu
jedan njegov stih. Ili stih bilo kog mađarskog autora. Ali, zbujujeni su, ne
znaju kako, pitaju profesorku za pomoć? Zatim ih molim, da mi navedu tri
pesme koje bi izabrali kako bi predstavili svoju naciju kroz književnost. Opet
se gurkaju i gledaju u profesorku, a na
kraju opet ista devojčica (živih plavih
očiju, crne duge kose) kaže – himna. Himna? Molim ih da mi kažu i prevedu jedan stih, ali opet su ćutljivi. Hajde,
otpevajte” I tada se otvaraju grla. Pevaju svi zajedno. Molim ih, zatim, da mi
prevedu prvi stih. Opet su zbunjeni.
Neće se hleba najesti kao prevodioci,
pomislim. Profesorka priskače u pomoć:
Neka Bog blagoslovi Mađare.
Naravno, drugim rečima, Bože
pravde, pomislim. Pitam ko je autor himne i oni odgovaraju. Da mi uzvrate pitanjem tog trenutka, ćutala bih zbunjeno kao i oni malopre. Ko je napisao Bože pravde?
Profesorka srpske književnosti Natalija Ludoški kaže da je istina da će
mađarskim đacima biti teže na studijama, ali dodaje da je stvar njihovog ličnog izbora učenje na maternjem jeziku: Oni znaju da u ovoj sredini ne postoji mogućnost studiranja na njihovom
maternjem jeziku, osim ako ne biraju
neke filološke grupe i ne studiraju nacionalnu književnost.

Interkulturno?
Treća sagovornica, profesorka Gordana
Dunai, predaje građansko obrazovanje.
Ona vrlo angažovano vodi interkulturalnu radionicu na koju mogu da dođu svi
đaci, ali uz malu neugodnost, priznaje
da mađarski đaci jako retko dolaze.
– Zašto?
– Ne znam, kaže profesorka...: Mi
smo ih zvali u početku. Pokušala sam
da ih animiram. Nisu dolazili. Ali, uvek
ima i izuzetaka, neka deca su i dolazla.
Postoje pojedinci koji su dolazili, mi
smo pokušali da ostvarimo saradnju, i
na neki način smo i ostvarili saradnju.
Boravili smo u Mihajlovu čitavog dana.
To je selo u kome živi pretežno mađarsko stanovništvo. Družili smo se, išli na
ručak kod njih. Iz tog sela su neki naši
učenici. Postoji saradnja, neki i dolaze,
ali su oni u manjini.
Svake godine u okviru ovih radionica jedan broj đaka putuje u Švajcarsku u tzv. dečje selo Pestaloci na internacionalnu radionicu. Dve učenice iz
mađarskih odeljenja su putovale u
prvoj grupi, kaže profesorka i dodaje:
Mislim da ne postoji nikakav problem,
da oni, na primer, odbijaju da učestvuju u radionicama zato što im nije prijatno. Mi zaista promovišemo vrednosti
interkulturalnosti. Imamo psihološku,
radionicu opšte kulture i radionicu interkulturalnosti. Deca mogu da se druže i promoviše se pre svega nenasilje i
tolerancije. To su teme o kojima se govori i na časovima građanskog obrazovanja, ali je duh radionice potpuno
drugačiji jer dolaze dobrovoljno, žele
da sarađuju i da rade i tu su svi zajedno
od prvog do četvrtog razreda, objašnjava profesorka Gordana Dunai.
Pravi problem?
Kad se vratimo na teren književnosti,
dolazimo do, izgleda, pravog problema:
sadržaja školskog programa književnosti na oba jezika i muke sa čitanjem kod
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svih đaka. Kornelija Kapuši, profesorka
mađarske književnosti, kaže da je đacima bitno da je tekst kratak, da što brže
pročitaju i da to ostane na nivou informacije: Zato kad imamo časove lektire,
ja im dajem za pripremu časa, pitanja
koja se tiču života. Znači, treba da razmišljaju kako bi se ponašali ako bi se
zatekli u sličnoj situaciji kao književni
likovi. Inače ne žele analizirati neka
dela, ako ne vide neku konkretnu vezu
sa njima samima, kaže profesorka Kapuši i zaključuje: Oni doživljavalju i
srpsku književnost kao svoju. Ne prave
razliku između mađarske i srpske književnosti. Pitaju se da li im je neka tema bliže ili nije? Reaguju najpre, možda, na dela iz 20. veka, jer se to više
tiče njih, to su već problemi sa kojima
mogu da se identifikuju. Malo teže ide
starogrčka književnost, ne mogu da kažem ni da su oduševljeni romantizmom. To im je već strano, daleko. Bez
obzira što im kažem da su neki problemi večiti problemi, da su neke stvari
vredne razmišljanja, ipak vole više modernu književnost.
Na pitanje šta treba promeniti
profesorka Kapuši kaže da bi trebalo još
iz zabavišta da se pripremaju da bi kao
srednjoškolci postali čitaoci: Treba još u
zabavištu da dobiju dela koja ih interesuju. Iskreno ta dela su danas ista ona
koja sam i ja čitala u osnovnoj školi.
Menjala bih, takođe, pristup gramatici.
Obično radimo isto ono što su radili u
osnovnoj školi. A, mislim i da bi trebalo
da vežbaju komunikaciju, da nauče da
se izražavaju i da se u određenim situacijama ponašaju. A iz književnosti mislim da treba da imaju više modernih
dela i više slobode, da imaju više vremena da prikažu ono što oni rade.
Profesorka Natalija Ludoški, takođe, misli da bi valjalo izmeniti program
i pristup nastavi književnosti i odvojiti
je od učenja jezika: Već decnijama se u
toj nastavi malo menja. Ma, koliko govorimo o klasici i o tome da moramo
posedovati nekakva elementarna znanja opšte-kulturnog tipa, moramo taj
program inovirati, modernizovati, budući da književnost nije ni sama fenomen koji ne doživljava transformacije i
promene. Profesorka Ludoški sugeriše i
da bi se razdvajanjem sadržajaja iz
književnosti i jezika, pored ostalog,
oslobodio prostor za intenzivniji rad na
često, kako kaže, skrajnutom segmentu
– kulturi izražavanja. Rad na pospešivanju jezičke kulture i pismenosti, s obzirom na njihov alarmantno nizak nivo,
evidentno je, potrebniji je no ikad, zaključuje profesorka srpskog jezika i
književnosti u dvojezičnoj Zrenjaninskoj gimnaziji, Natalija Ludoški.
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Групa 484:
Комшијска
књижевност,
2011
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Врање
Ученици и професори читају књиге
учесника фестивала На пола пута и
Борине недеље и текстове из мађарске књижевности по избору преводиоца Марка Чудића >>Троје младих
из Врања иде у Белу Цркву да Канцеларији за младе Беле Цркве помогне
да организују уличну акцију Читање
пред спавање (промоција комшијске
књижевности) као део Ноћи Музеја.
>> Семинар за младе који ће реализовати локалне акције позивајући суграђане да читају... >> Промоција
Мађарске књижевности/ културе у
Врању. (Представљање Текстуре са
мађарском књижевношћу, гостовање студената Хунгарологије и младих преводиоца, филмске пројекције са разговорима, драмске форме
на основу мађарских текстова, уличне акције подстакнуте мађарским
текстовима итд) >> гостовање писаца Мале кутије.

Кикинда
Семинар за сараднике и наставнике:
Комшијска књижевност, с нагласком на албанској књижевности >>
Канцеларија за младе током лета
подстиче суграђане да читају дела
албанских аутора. >> Представљање Комшијске књижевности, посебно албанске. Гостовања, перформанси, јавни догађаји.

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

Бијељина
Културни водич/читанку/алманах.
>> Учешће представника групе на
кампу Балкан, кућа разлика (Околина Тузле) >> Водич/читанка/алманах >> Караван Од града до града у
Бијељини.

Бела Црква
У оквиру Ноћи музеја, акција Читање пред спавање – промовисање бугрске књижевности (организатор:
Канцеларија за младе Беле Цркве)
>> У Белој Цркви се читају бугарски
аутори али и други писци из региона. Књиге читају професори и ученици... >> Група ученика са професорком Радом Гавом чита чешке
приче и спрема своју презентацију
чешке књижевности коју би волели
да направе у Крагујевцу. >> Промоција бугарске књижевности у Белој
Цркви. Гости из Бугарске читају своје песме у оквиру Песничења, долази издавач бугарских аутора у Србији, драмске форме по бугарским
ауторима и кратки разговори са издавачем.

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

Крагујевац
Семинар за професоре књижевности и сараднике у институцијама културе: Комшијска књижевност, с нагласком на ауторима из Хрватске.
>>. Група ученика Прве крагујевачке
гимназије Сопче у акцији Читање
пред спавање (током лета). Представљање хрватских аутора и аутора
из Хрватске.

Београд
Представљање Текстуре, Мале кутије и најбоље продукције из Врања,
Беле Цркве, Крагујевца, Димитровграда/Цариброда и Кикинде.
Тузла
Припреме за летњи књижевни камп:
читање аутора из региона. >> Учешће представника групе на кампу
Балкан, кућа разлика (Околина Тузле) >> Водич/читанка/алманах >>
Караван Од града до града у Тузли.

Брчко
Камп Балкан, кућа разлика >> културни водич/читанка/алманах. >>
Караван Од града до града.
Ужице
Камп Балкан, кућа разлика >> културни водич/читанка/алманах. >>
Караван Од града до града.

Нови Пазар
Семинар за 15 професора и формирање чталачког клуба од најмање 10
средњошколаца.
Зрењанин
Семинар за 15 професора и формирање читалачког клуба од најмање
10 средњошколаца.
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Recenzija – iz učeničkog ugla

Irena Jovanović
Čitanka koja ne liči na čitanku

Učenica Užičke gimnazije, od
ove godine studentkinja književnosti, ocenjuje čitanku
Svezame, otvori se 8, odobrenu za korišćenje u Federaciji BiH.
Svezame, otvori se! Otvaram. Paf! 2001
- odiseja u svemiru. Ovakav tekst bi se
u mojoj nekadašnjoj čitanci jedino, nekim slučajem, mogao naći na njenim
poslednjim stranama, onim do kojih nikada nećemo ni stići, a i ako stignemo,
pravićemo se da ne postoje. Listam dalje. Starac i more, odlomak. Pogledaj
film Forrest Gump. Ko je Joe DiMaggio
kog Santiago pominje u tekstu. Šta su
baseball kartice? Da li je opravdano
ubijati životinje? Ili je to grijeh? Ko su,
kako Santiago govori, ljudi koji su plaćeni da razmišljaju o grijehu? Listam.
Šta je karikatura? Pink Floyd – Another
Brick In The Wall. Listam. Moraju li se
učenici prilagođavati pravilima škole,
treba li se ona prilagoditi potrebama
učenika? Au! A gde je meni bila ova čitanka pre šest godina da je bar držim
krišom u klupi i čitam kad završim recitovanje cele, napamet naučene Ženidbe kralja Vukašina.
Svako poglavlje u čitanci nosi naslov koji se može sasvim slobodno iskoristiti kao tema za razgovor sa predava-

čem, roditeljima, prijateljima; kao tema za pisani rad ili ako ništa, da o njoj
dobro sam porazmisliš. Uglavnom su to
izreke u čijoj je konstrukciji promenjeno slovo ili reč. (Slogan kuću gradi, Školotečina, Bolje film u ruci nego Oskar
na grani...) Jedan ovakav naslov celom
poglavlju i tekstovima u njemu daje
osnovnu temu koja sve pojedinačne teme iz poglavlja uobličuje u jednu opštu. Naslovi i pitanja postavljena učenicima nakon tekstova su me kod ove čitanke najviše privukli i obradovali. Tu
su pitanja koja se vezuju za ono osnovno što treba pronaći i prepoznati u
književnom delu. Vrlo jasno i dobro
osmišljena čine da se učenik lako i slobodno snalazi u analizi književnog dela,
da bez ustezanja može odgovoriti na
svako pitanje. Dok sam ja nekad, da bih
odgovorila, prvo morala da tražim da
mi neko pitanje prevede. Da bih nakon
razumevanja shvatila da mi je postavljeno pitanje o nekoj potpuno nebitnoj
i sporednoj stvari, dok se ono ključno
ostavlja mistifikovano, jer kao to jedan
učenik osnovne škole ne može razumeti, jer nije na istoj ravni sa piscem, jer
je pisac kao neko mitološko biće koje je
iznad nas i živi u nekom drugom svetu i
piše na svom jeziku, koji mi samo delom možemo razumeti. Na ovo ću nadovezati još jedan plus: (O)piši i Ti kao
Hemingway ili Piši i Ti kao Branko Ćopić. Ja da pišem kao Hemingway?! Ma,

da. Sigurno... E, nema toga. Nema mistifikacije pisca i njegovog dela. Imaš
primer. Objašnjen. Provežbaj, imitiraj,
pokušaj. Sve je stvar tvog izbora, niko
nema pravo da ti kaže da ne umeš i ne
možeš.
Sa druge strane nalaze se pitanja
koja su ili sasvim očigledno i sama istaknuta u tekstu, ali se ne postavljaju, ili
su napravljena od nekih momenata u
tekstu koji nisu u prvom planu, kako bi
isprovocirala učenika da se malo zaustavi i razmisli o tome kako razmišlja i
zašto tako radi. Navode ga da posumnja
u sve ono u šta prema pravilima vaspitanja, autoriteta i drugih uticaja nikako
ne sme, a trebalo bi. Od toga da posumnja u školu, obrazovanje, uticaj i razmišljanja starijih: roditelja, profesora, nastavnika. Posumnja u sve moguće
izvore saznanja, kao i u odsustvo osnovnih moralnih dilema koje bi trebalo da
postoje, ali su zataškane nekim opštim,
nepisanim pravilima i zakonima na koje
smo naviknuti, prema kojima se ponašamo i kojima svoje postupke opravdavamo. Kroz ova pitanja nailazimo na teme autoriteta, polne ravnopravnosti,
nasilja nad životinjama, slobode govora, ispravnosti ili neispravnosti smrtne
kazne, uticaja škole, ispravnosti onoga
što se u njoj uči. Diskutovanjem o ovim
temama učenik bi u ovom dobu već
stvorio nekakav svoj stav, a ne prihvatao već definisan stav odraslih, prijate-

lja itd. Među pitanjima u mojoj čitanci,
kao i zadacima, nalazili su se samo oni
koji nalažu da učenik usvoji ono osnovno, akademsko znanje o datom književnom delu bez ikakvog specijalnog udubljivanja i razmišljanja. Šta je tema,
šta je ideja, šta je poruka? Stilska izražajna sredstva, pronađi, imenuj, idi na
poslednju stranu čitanke, nauči definiciju tog stilskog sredstva, vrati se, a
kad opet negde u pitanju naiđeš na njega, ponovi tačnu definiciju.
Na primeru posleničke pesme
Nadžnjeva se momak i devojka koja se
može naći i u ovoj i u mojoj čitanci nalaze se sledeća pitanja:
Svezame, otvori se! 1. Koliko događaja opisuje pjesma? Ko su akteri tih
događaja? Ko pobjeđuje u svakom od
nadmetanja? Da li je to moguće u stvarnosti? Ko je izdržljiviji i snažniji u poslovima – muškarci ili žene? Jesu li kućni poslovi – ženski poslovi? Kako se završava? Šta radi mladić a šta djevojka?
Šta pjesnik/inja ovom pjesmom želi reći o predrasudama prema ženama?
Moja čitanka za sedmi razred:
Šta je tema pesme koja počinje stihom
Nadžnjeva se momak i devojka? Koja
osećanja podstiču mladića i devojku da
se takmiče? O čemu njihova igra govori?
I to je to. Sportski duh je bitan i idemo
dalje...
Pored mnoštva ovakvih pitanja
koja pokreću razgovore o ozbiljnim
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temama kao što su i problem prava muškaraca, problemi nasilja nad ženama,
slobode govora, korupcije, fašizma itd.
Autori čitanke učenika i čitaoca smatraju dovoljno zrelim da počne da se informiše o ovim temama, da na ozbiljniji i dublji način pristupi književnosti, da
ne izvlači iz nje samo površne pouke i
da je već u ovom dobu dovoljno sposoban da oformi svoj stav, koji će sa dovoljno datih informacija moći argumentovano i da brani. Daje mu se sloboda da
sam izabere o čemu će i kako misliti.
Dodatne informacije u čitanci koje sam
ja imala svodile su se na neke (ne)zanimljivosti iz biografija pisaca ili na isticanje neke istorijski važne godine.
Stranice čitanke su vizuelno upečatljive i pregledne. Uz svaki tekst nalazi se kratka biografija pisca. Pre početka teksta stoji objašnjenje prethodnih i narednih dešavanja ako je u pitanju odlomak, a ako je tekst dat u celini
neko dodatno objašnjenje koje bi pomoglo u analizi i razumevanju. Uz osenčeni pasus se uvek nalazi i zadatak koji
se tiče gramatike, teorije književnosti,
ali i neki od onih koji učenika navode da
sam nešto započne i uradi, istraži, proveri, piši i Ti kao... Pre(ne)poznate riječi. Tačno to. Koliko puta samo u tekstu naiđeš na reč koju si već negde čuo
ili pročitao, možda čak i koristio, a da u
suštini nemaš pojma šta ona stvarno
znači. Nema veze. Prepoznala sam ja tu
reč, ne znam njeno značenje, ali čim
sam je prepoznala, znači da treba da
znam njeno značenje, ali neću pitati,
jer treba da znam, a ne znam. Kvadrati sadrže dodatne informacije iz različitih sfera kulture, nauke, umetnosti, istorije; od preporučene knjige, filma,
muzike, slike, snimaka na YouTube-u,
preko vrsta oblaka, Muppet staraca,
vrsta pečuraka, pa do Oktobarske revolucije, WikiLeaks-a i arabeske. Uz tekst
su već čuvena pitanja. Sadržaj svakog
od ovih pojedinačnih delova je odmeren dovoljno dobro, da ni jedan deo ni
u jednom trenutku ne može biti naporan ili dosadan. Brojevi stranica nalaze
se u krugovima različitih boja, pa tako
jedna boja obeležava sve stranice na
kojima su priče, pripovetke, neka druga
lirsko pesništvo, dok treća i četvrta
obeležavaju roman i dramu. Prateći bo-

je mogu se lako i brzo pronaći svi tekstovi koji pripadaju omiljenom književnom rodu ili književnoj vrsti.
Pored mnoštva tekstova koji spadaju u savremenu književnost, autori
čitanke potrudili su se da sa učenicima
rade i na aktuelnim temama, korišćenju
najnovijih tehnologija, ponašanja na internetu, na društvenoj mreži. Karikature, ilustracije, stripovi bave se aktuelnim problemima. Slobodno se može reći da je ovo jedna moderna čitanka, koja u potpunosti ide u korak sa učenicima i njihovim načinom života.
Ko je mene učio o ponašanju na
internetu ili o rodnoj ravnopravnosti?
Jedina savremena tema, recimo, u mojoj čitanci za šesti razred bili su odlomci iz Harry Potter-a i Hobbit-a i to su bili ti odlomci sa poslednjih strana do kojih nikada nećemo ni doći. U to vreme
svi su čitali ove knjige, posebno Harry
Potter-a, i svi smo oduševljeno gledali
te odlomke, jer smo unapred pročitali

lektiru i mnogo se radovali časovima
obrade. Da bi se ispostavilo da je nastavnica došla i pitala šta smo čitali na raspustu, a mi svi ponosno: “Pročitali smo
Harry Potter-a”, na šta će ona: “E,
mnogo mi vi čitate. To se ne zove književnost. Bolje stripove da čitate onda.
Čita li ko stripove?”, na šta smo mi, da
se izvučemo: “Čitamo! Čitamo!”. “E,
mnogo mi čitate. Stripove. Bolje grašak
da komite, nego to da čitate”. Tako je
aktuelno obrađivano u mojoj školi.
Dizajn čitanke je jednostavan i
umeren. Bez previše šaranja, po sistemu ova boja za ovaj kvadrat, ona za
onaj, za krug zelena itd. Jedna boja
obeležava zadatak, druga dodatnu informaciju. Sve ostalo je svedeno i obično, što u suštini i čini da se sa lakoćom
čita, da ne bude naporna ili napadna.
Uokvirene slike koje služe kao primer
nečega navedenog ili poređenje teksta
sa nekim likovnim delom normalno su
uklopljene. Ničega nema previše i ništa

u njoj ne fali. Sasvim je savršena kod
nas.
Zajedno sa izborom tekstova, naslova poglavlja, izborom slika, dodatnih
informacija, zanimljivosti i svojim dizajnom, ova čitanka pre podseća na neku enciklopediju književnosti. To je u
stvari njena najbolja osobina. Ne liči na
čitanku, već na neku novu, zanimljivu
knjigu iz koje bih uvek pre učila nego iz
one koja je propisana.
Ovo je onaj udžbenik koji ne bismo prodavali mlađim generacijama,
već čuvali svaki iz svakog razreda, kao
neku knjigu od neprocenjive vrednosti.
Iskreno, jedva čekam da vidim kakve će
reakcije učenika biti na ovu novu pojavu i kako će ova mala knjiga promeniti
mnogo malih mozgova. Interesuje me
kako će se predavači izboriti sa pitanjima iza tekstova. ☺
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Текстура је замолила уреднике, преводиоце, књижевне критичаре, професоре књижевности, библиотекаре и друге професионалце да прокоментаришу актуелну средњошколску лектиру, да се присете односа према сопственој школскј лектири,
да средњошколцима препоруче књиге из савремене светске књижевности, књижевности без превода (Србији, БИХ, Хрватској и Црној Гори), као и књиге писане на језицима из окружења, а посебно да опишу

које теме/вредности
би требало да буду заступљене
у средњошколској лектири
После хазарског, потоп
(Коментар актуелне лектире)
ТИЈАНА СПАСИЋ:
Програм светске књижевности ми се
чини више-мање у реду, можда је Бука и бес презахтевно штиво за средњошколце, а по мом мишљењу боље
би било понудити Гогољев Шињел
или Нос него Ревизора, ако већ не могу и приповетке и драма. Што се домаће књижевности тиче, мислим да
није добра сразмера народне и средњевековне с једне стране и савремене с друге, односно да би требало
фокус пребацити на савремену књижевност. Нека дела су битнија за проучаваоце историје књижевности него
за општу културу, као нпр Јаков
Игњатовић. Уместо да се Десанка Максимовић чита две године може се
програм допунити неким савременим
песницима који би мало разбили
преовлађујући тон, на пример: Рада
Лазић (Кост у грлу, Evergreen, Ја сам
старомодна цура, Крива сам...), Милан Милишић (Фашизам), Војислав
Деспотов (Ил‘ је град ил‘ су селудови, Уместо, Нисмо више деца, Заборављени занати...), Новица Тадић
(Злослов неки, Пред супермаркетом,
Из старудије, Пролазник..), Чарлс
Симић (Књига мађије, Велика варка..), Мак Диздар (Дан седми), Мирјана Стефановић (Седамнаест питања
о снајперисти, Песма о кћери и застави), Драгослав Дедовић (Хагиографски виц, Ратни злочинци, Славонски Брод: стаћемо 15 минута,
Берлин Митте 2009, Фебруар
2005)...
Из истог разлога сматрам да би
требало убацити макар неке песме из
збирке Лирика Итаке Милоша
Црњанског (Спомен Принципу, Пролог, Химна, Молитва...)
МИЊА БОГАВАЦ:
Списак школске лектире врло се мало
изменио у односу на време када сам
била гимназијалка. (матурирала сам
2000. године, прим.). Сећам се да
овим избором ни онда нисам била
претерано задовољна, и врло ми је
тешко да помислим како млађе генерације јесу. Састављачи списка обавезне лектире превиђају чињеницу да
данашње генерације живе и школују
се на Интернету, па ми је врло тешко
да замислим како имају стрпљења за
дуге, архаичне реченице. Верујем да
пола ових књига остаје непрочитано,
а да се ђаци за часове спремају читајући информације са Википедије или
из неких приручника за професоре. У

најбољем случају, гледају филмове
настале по класичној литератури.
Списак треба растеретити. О
многим делима, попут Епа о Гилгамешу, могу се држати информативна
предавања, а на њихова места у списку лектире, може се уврстити више
савременијих књига или књига које
се лакше читају. Чини ми се да оптерећивање списка лектире делима из
старог века, код ученика може изазвати отпор према читању и литератури уопште. Такође, нисам сигурна да
ли је најсрећнија околност то што се
лектира чита хронолошким редом, тако да прати теоријску наставу о историји књижевности. Разлог за моју сумњичавост је то што, овако распоређена лектира, заправо значи да најмлађи ученици читају најархаичнију
(најтежу?) литературу, тј дела чији је
језик такав да од читаоца захтева велику концентрацију. Можда би помогло када би настава књижевности
кроз сва четири разреда средње школе, била подељена на две целине: историја књижевности (две трећине
наставе) и савремена књижевност
(трећина). Тако би, верујем, била направљена равнотежа између дела која су за ученике важна због опште
културе, сазнања о развоју човечанства кроз векове и оних других, дакле: савремених књига, из којих би
учили да воле читање и писање.
Чини ми се да је најсавременије
дело у лектири Хазарски речник, што
ме наводи на закључак да се изучавање историје књижевности завршава
са 1985. годином, дакле пре него што
су данашње генерације средњошколаца уопште рођене. Деведесете године и прва деценија XXI века, нису
заступљене у лектири. То је врло арогантан став који наш образовни систем заступа према савременој књижевности, а идеја о томе да ће ученици, задојени књижевношћу из лектире сами наћи прави пут кроз шуму савремених наслова, чини ми се неоправдано оптимистичном. На крају,
морам да поменем и предавање Патриотизам у читанкама Ненада Величковића које сам имала прилике да
чујем на фестивалу На пола пута.
Имајући у виду његове тезе из овог
предавања, примећујем да су многа
дела своје место у лектири нашла из
патриотских, пре него из естетских
разлога.
МИЛОВАН МАРЧЕТИЋ:
Отприлике пола списка је незаменљиво, док би друга половина могла
да се замени једнако вредним или бољим делима и ауторима. Такође,

избор писаца и дела треба померити
ка нашем времену, наравно не по сваку цену, пошто треба водити рачуна
да се не избаце добра старија, понекад и модернија, дела, а убаце осредња нова, а старомодна дела. Нека
дела са списка нису разумљива данашњим школским читаоцима, јер говоре о времену, поднебљу, психологији, итд... који су им страни.
У суштини, већа опасност долази од могућности погрешног избора
нових дела за лектиру, посебно када
је у питању оно што се данас пише,
јер данас се углавном пише осредње,
а вреднује се још горе.
СРЂАН СРДИЋ:
Предложени списак наслова углавном
испуњава критеријуме којима би се
требало руководити када размишљамо о средњошколској популацији као
читалачкој. Заступљени су наслови
чији је естетски статус потврђен кроз
векове или деценије вредновања, и
без којих се млада особа тешко може
посветити озбиљнијем читању.
(Предлози из светске књижевности)
РАДМИЛА ЛАЗИЋ:
Антологије светске поезије:
Савремене немачке поезије,
приредио и превео Злато Красни,
Братство и јединство, 1989.
Савремена пољска поезија, превео и одабрао Петар Вујачић, БИГY,
1985.
Америчка поезија (1945-1994)
приредио Срба Митровић, Светови,
Нови Сад
Антологија Енглеске поезије,
приредио Срба Митровић, Светови,
Нови Сад
(Наравно долазе у обзир и антологије других народа, ове сам одабрала јер се оне још увек могу наћи
по нашим књижарама или антикварницама)
Сматрам да су антологије најбољи начин да се стекне увид у најбоље
од онога што се пише у једној књижевности. Такође сматрам да ширина
погледа и различитост поетика могу
бити подстицајни за развијање укуса,
склоности...
2. Сопствена соба, Вирџинија
Вулф, превела Јелена Марковић, издавач Плави јахач, 2004.
Неопходна књига-есеј за освешћивање свих оних који верују у једнакост женске и мушке позиције у свету
књижевнсоти. Есеј писан као обраћање енглеским студенткињама 1928.
луцидно, сугестивно, проницљиво,
зналачки, из књижевно-историјске

перпективе, и пре свега литерарно, о
предрасудама, о развоју женске књижевности, о не-могућностима женске
афирмације у мушком свету.
3. Силвија Плат, Рани одлазак,
приредила и превела Љиљана Ђурђић
Свакако најзначајнија и најинтригантнија песникиња двадесетог
века. Експресивност израза и емотивност њених стихова и данас провоцирају читаоце буком и бесом који из
њих избијају. Отвореност песничког
говора о женским опсесијам и фрустрацијама до појаве Силвије Плат била је табу.
4. Дорис Лесинг, Златна бележница, превео Предраг Шапоња, издавач Агора
Роман за који је Дорис Лесинг
добила Нобелову награду. Најзначајнији роман који говори о женској
еманципацији без феминистичких парола, живо и аутентично. Роман слика женско искуство кроз кризу друштва двадесетог века. Нов начин посматрања живота женским очима учинио је овај роман једном врстом феминистичке библије иако то није била
ауторкина намера.
5. Маргерит Дирас, романи, Љубавник или Алексис, и један и други
говоре о нетипичним љубавима,
друштвено неприхватљивим, писани
су изванредним стилом. Неопходне
књиге за прихватње другости и различитости људских односа.
6. Анаис Нин, Хенри Милер,
Маркиз де Сад, Кети Акер и др. – за
разбијање пуританизма.
7. Психополис, Савремена америчка прича, приредио Милисав Савић
8. Пљуска у руци, Антологија
алтернативне руске прозе, приредила
Дубравка Угрешић
9. Аруданти Рој, Бог малих
ствари, добила Букера
Чудесна књига о чудесном детињству у чудесној Индији, писана
брилијантно.
10. Ел Саадауи, Жена на нултој
тачки,
Готово документаристичка књига једне од најпознатијих арапских
књижевница о судбини жене у арапском свету. У њој се отворено говори
многим табу темама:насиљу у породици, сиромаштву, инцесту, ропству
и обрезивању жена...
ДОБРОСАВ БОБ ЖИВКОВИЋ:
Ј.Р.Р. Толкиен, Хобит
Верујем да у лектити има књига које
ће деци објаснити и појаснити гомилу
ствари, али ово је Књига која треба
да их уведе у маштање, заголица ма-
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шту, поведе на пут, отвори им очи за
маштање...
Ј.Р.Р. Толкин, Господар прстенова
Читаће је као авантуру, али то је
први еколошко освешћени роман који
се пре свега бави етиком и пре свега
односом према моћи (да ли је моћ сила, да ли је сила зло?), поставља питања и тера да размишљају много теже и више него неке озбиљне књиге.
Урсула Легвин, Лева рука таме
Један од најлепших сф романа,
са све планетама, свемиром, “марсовцима”, једина тема романа је толеранција и прихватање другачијег.
Једна од књига које вас опасно преваре. И док схватите шта вам ради ви
сте промењени. Не познајем никога
кога није потресла, променила и натерала да ме зове телефоном и свађа
се са мном. Тема која је нашој деци и
потребна и недостаје.
Урсула Легвин, Земљоморје
Опет авантура, најсличнија Толкину, са причом о добру и злу.

Richard Matheson, Ја сам легенда
За разлику од филма, ово је моја најдража књига. Постоје два дела.
У првом се пита ако су сви око тебе
монструми докле се бориш да останеш свој, када се придружујеш безумној маси. Да ли је то узалудна помоћ? Има ли смисла бити другачији?
Други део (таман кад донесеш
своје одлуке у првом делу књиге) се
пита ко је монструм: сви око тебе или
ти који се једини издвајаш.
Проблеми којима се књига бави
постављају се (мени) сваки пут када
укључим дневник. Верујем да би књга
помогла и некој другој деци. Плус,
књига доноси хорде зомбија и вампира, па ће да се радују.
СЛАВИЦА МИЛЕТИЋ:
Тужни тропи Леви-Строса
Мислим да је то незаобилазна књига
велике књижевне вредности иако није фикција. Можда би се могло издвојити неколико читљивијих поглавља.

Увела бих мало нефикционалне
књижевности (биографија, путопис...) и мало жанровске књижевности, рецимо неког Ле Кареа (Мала бубњарица, Шпијун који се склонио у
заветрину, Мали град у Немачкој...
али никако у издању Народне књиге
јер је дајџестирано и попростачено),
Дибдина, Рут Рендел, Патришу Хајсмит – нешто од тога.
Џон Берџер, обавезно Ways of
Seeing, а може и белетристика.
Па Томас Харди и Мередит, од
старијих. Или Емили Бронте – је ли
могуће да ње нема?
Па Шкворецки (Миракл, Из живота чешког друштва).
Камијевог Странца бих избацила.
Наставиће се...
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Enes Kurtović
PRESUDA
Godine 1988, jednog septembarskog popodneva,
ispred đačkih klupa
išaranih mladenačkim snovima i
natopljenih hormonima odrastanja,
na času srpskohrvatskohrvatskosrpskog jezika,
profesorica Zora Keča je ubila Gabriela Markesa.
Na mjestu zločina ostala je samo hrpa riječi
od kojih su jedva čitljive bile
“godina”, “samoće” i “sto”.
Stravičan događaj ostao bi zauvijek
potisnut u dubinu podsvijesti
kao orhideja osjetljivog adolescenta
da dvadeset i jednu godinu poslije
nisam čuo ispovijest djevojčice
pred kojom je ta ista Zora Keča
hladnokrvno ubila Ernesta Hemingveja.
Saznanje da se radi o serijskom ubici
u tijelu profesorice maternjeg jezika
natjerala me da vrisnem.
Suviše star da povjerujem kako u stvarnom životu
postoji pravda,
odlučujem se da uzmem poetsku pravdu u svoje
ruke
i osudim Zoru Keču:
Za smrt Gabirela Markesa, Ernesta Hemingveja
(za što postoje dokumentovana svjedočanstva)
i još neutvrđen broj osoba
sa spiska školske lektire;
Za protivpravno držanje u zarobljeništvu
većeg broja pisaca
u nehumanim uslovima
njenog ograničenog uma;
Za brutalno premlaćivanje i sakaćenje
kojim je nanijela trajne posljedice
ljepoti pisane riječi
i radosti čitanja
generacijama srednjoškolaca;
Kao olakšavajuće okolnosti uzimam u obzir
njenu psihičku neuračunljivost,
nacionalnu ostrašćenost,
seksualnu frustraciju,
i suknje na gumu sa cvjetnim dezenom,
ali to ne umanjuje težinu počinjenih zločina.
Zbog svega navedenog osuđujem Zoru Keču
na jedinstvenu kaznu
objavljivanja ove pjesme.
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Ružica Marjanović
Šta se čita izvan škole?

U školskoj 2010/2011. godini registrovano je 464 srednjih škola od toga 321
stručna (304 državne i 17 privatnih),
114 gimnazija (8 privatnih i 106 državnih, od kojih je 15 specijalizovanih) i
još 29 mešovitih škola u kojima se realizuje program gimnazija i stručnih škola(1). Ni republički Zavod za statistiku,
niti Ministarstvo prosvete na svojim sajtovima ne daju informaciju o broju srednjoškolaca i broju gimnazijalaca. Relevantnim se može smatrati podatak da
u školskoj 2010/2011. Gimnazije u Srbiji pohađa oko 75.000 učenika(2).
Oktobra 2010. godine Grupa 484
realizovala je istraživanje čiji je cilj bio
da se dođe do podataka da li i koliko srednjoškolci čitaju knjige koje nisu deo
školskog programa i obavezne lektire,
koje su knjige u fokusu savremenih srednjoškolaca, kako do njih dolaze i koliko
poznaju savremenu književnost regiona
(književnost “bez prevoda”). Na anketni
upitnik o čitanju i čitalačkim navikama
odgovorilo je 587 učenika trećih razreda
gimnazije društvenog smera. Program
nastave književnosti je najobimniji u
okviru društvenog smera, pa smo pošli od
pretpostavke da učenici koji pohađaju
ovaj smer imaju najveći čitalački potencijal. Anketom su bile obuhvaćene gimnazije u Novom Pazaru, Vranju, Dimitrovgradu, Bosilegradu, Užicu, Bačkom Petrovcu, Beogradu (VIII i XIII beogradska
gimnazija), Kikindi, Kragujevcu i Požegi.
80,75% ispitanika izjavljuje da je
u proteklih godinu dana čitalo knjige
koje nisu deo školske lektire. U Užičkoj
gimnaziji je taj procenat najveći (98%),
potom u Beogradu (90%), a najmanji je
broj učenika koji čitaju knjige izvan
školske lektire u Bosilegradu (25%).

Grafikon br. 1. Procenti ispitanih učenika koji izjavljuju da su tokom prošle godine čitali knjige izvan nastavnog programa

43,5% učenika izjavljuje da čita savremenu svetsku prozu, ali se uvidom u
naslove knjiga koje navode kao knjige
koje su pročitali tokom prethodne godine jasno vidi da se radi o trivijalnoj književnosti, knjigama po kojima su snimljeni filmovi i medijski promovisanim knjigama. Još uvek se čitaju i Den Braun (više ne samo Da Vinčijev kod) i Hoseini
(Hiljadu čudesnih sunaca i Lovac na
zmajeve), kao i Hari Poter. Oni više nisu
na vrhu liste (osim Hoseinija u beograd-

skim školama), ali su konstanto prisutni.
U većini škola i dalje je na najčitaniji Koeljo, a visoko rangirani su Sofi Kinsela,
K. R. Safon i Stefani Majer. U Užičkoj gimnaziji zabeleženo je nešto veće interesovanje za Murakamija i Orvela.

Grafikon br. 2. Interesovanja izvan školske lektira
(izraženo u procentima)

Uočava se da je izvestan broj učenika, procentualno ipak znatno manji,
zainteresovan za fantastiku i istorijske
romane, strip novele, tinejdžerske i
avanturističke romane.
Činjenica da srednjoškolci čitaju
knjige izvan školske lektire mora zainteresovati sve koji se na različite načine bave mladima. Istraživanje je pokazalo da u ovom trenutku do knjige koju
čitaju srednjoškolci dolaze prvenstveno
zahvaljujući generacijskoj preporuci –
43,33% (otuda relativno ujednačeno generacijsko interesovanje i popularnost
pojedinih autora na nivou škole). Skoro
identičan procenat učenika izjavljuje
da na do knjige dolazi slučajnim izborom u biblioteci (16,15%) ili za knjigu
sazna putem medija (16,45%). Preporuka nastavnika je odlučujuća za tek 10%
učenika i to ih dovodi na četvrto mesto,
iza školskih drugova i drugarica, slučajnog izbora i medijske reklame. Znatno
manji broj učenika navodi da im u izboru knjiga pomažu roditelji, informacije
koje pronalaze na Internetu, tema i
oprema knjige (naslov, korice, blurb) i
tek posle toga, skoro na samo m kraju
nalaze se bibliotekari i njihove preporuke. Ovi rezultati morali bi biti povod za
aktivniji rad i škola i biblioteka.
Srednjoškolcima uglavnom nije važno odakle je autor knjige koju čitaju. To
izjavljuje 95% anketiranih učenika u Bačkom Petrovcu i 75,93% u Novom Pazaru.
Ukupno: 86,77% smatra da im je nevažno
poreklo autora. Međutim, samo 2,09%
učenika kaže da čita knjige pisaca iz regiona, odnosno “književnost bez prevoda”.
Nepoznavanje savremene književnosti iz
BiH, Hrvatske i Crne Gore je više nego indikativno. U Beogradu samo jedan učenik
navodi ime savremenog pisca iz BiH – Iva
Andrića (!), za jednog učenika iz Kikinde
to je Branko Ćopić, za dvoje gimnazijalaca iz Požege savremeni pisci iz BiH su Momo Kapor i Meša Selimović. Za nijansu bolja situacija je u Novom Pazaru gde deset
učenika navodi ime Abdulaha Sidrana, a

po jedan Maka Dizdara i Hamze Huma.
Samo učenici Užičke gimnazije pokazuju
bolje poznavanje savremenih BiH autora
(Nenad Veličković – 22, Amir Kamber – 13,
Enes Kurtović – 12).
Slična situacija je i sa savremenim
hrvatskim autorima. Užički gimnazijalci
znaju za Borisa Dežulovića (19 ispitanika), Dubravku Ugrešić (11), Predraga Lucića (5), Karmen Lončarek (3), Miljenka
Jergovića i Viktora Ivančića. U beogradskim gimnazijama kao savremene hrvatske autore dva učenika navode Tina Ujevića i Miroslava Krležu, za tri kragujevačka učenika to je Nives Celzijus, kao i za
dva ispitanika iz Novog Pazara. U Novom
Pazaru jedan učenik navodi ime Vedrane
Rudan, a u Kikindi Marina Držića (!!). Ispitanici iz preostalih pet gradova ne znaju
nijednog savremenog hrvatskog pisca.
U pet gradova se ne navodi nijedan crnogorski savremeni autor, a u Novom Pazaru, Kikindi, Požegi i Bosilegradu pet učenika Njegoša smatra savremenikom iz Crne Gore.
Izvesno je da su rezultati iz Užičke
gimnazije znatno bolji jer se u toj školi
proteklih pet godina organizuju književni susreti Na pola puta u okviru kojih
se okupljaju savremeni autori iz regiona. Oni drže časove književnosti, druže se sa srednjoškolcima koji su glavni
organizatori književnih večeri i svih promotivnih aktivnosti. Ovi rezultati eksplicitno pokazuju rezultate takvog rada.
Poznavanje domaće savremene
književne scene nije reprezentativno.
Iako je većina anketiranih navela znatan broj imena smatrajući ih savremenim domaćim piscima, uglavnom se radi o novinarima ili novinarkama koji su
poslednjih godina objavljivali knjige
diskutabilnog književnog kvalitete i koje se najčešće prodaju kroz novinsku
distributivnu mrežu (trafike). Prednjače autorke o čijim se knjigama može čitati u popularnim magazinima (Bjelica i
TV novinarke) ili po čijim su knjigama
snimljene populističke serije (Mir Jam).
Marko Vidojkovič je još uvek ponegde
pri vrhu liste, ali su uglavnom bolje pozicionirane TV novinarke koje su objavile uglavnom po jednu knjigu. Izuzetak
je Užička gimnazija gde 22 učenika navode Grozdanu Olujić, Svetlanu Velmar
Janković (14 ispitanika), iza kojih su
pozicionirani i Vidojkovič i Bjelica.
Da bi se razumeo ovakav čitalački
izbor savremenih srednjoškolaca valja
imati u vidu da većina gradova, ako izuzmemo Beograd i Novi Sad, nema valjanu knjižaru, da na RTS-u skoro da nema
emisije posvećene knjigama i čitanju.
Jedna od dve takve emisije (Vavilon) neguje korektne književne kriterijume ali
se emituje jednom mesečno, uglavnom

na drugom programu i u kasnim terminima, bez precizne pozicije u programskoj
šemi. Druga emisija (Hit libris) se uglavnom bavi fenomenima u književnoj i
knjižarskoj produkciji, bez kritičkog osvrta i bez jasnih vrednosnih kriterija. U
okviru te emisije dodeljuju se nagrade
(Hite Liber) koje često afirmišu površnu
i nekvalitetnu literaturu, jer nagrađuju
najtraženije, ne nužno i najbolje knjige.
Što se književnosti nastale u Srbiji
na drugim jezicima tiče, samo učenici iz
Dimitrovgrada i Bosilegrada navode imena pisaca koji stvaraju na bugarskom jeziku (pet autora), u Bačkom Petrovcu se
navodi sedam imena autora koji stvaraju na rumunskom jeziku. Za sve ostale
ovo je potpuna nepoznanica. Nije naveden nijedan autor na albanskom jeziku
(osim što je za jednog novopazarskog gimnazijalca Halil Džubran pisac koji stvara na albanskom!) i slovačkom, a kao savremeni pisac na mađarskom jeziku u
šest odgovara naveden je Šandor Petefi.
51,84% ispitanika odgovara da nikada nije prisustvovao književnoj večeri, 30,43% kaže da ide samo kada se radi o piscu koji ga interesuje i o kome
već nešto zna, a 14,98% se opredeljuje
za promocije knjiga koje su popularne.

Grafikon br. 3. Broj anketiranih učenika koji nikada
nisu prisustvovali književnoj večeri (izraženo u %)

Srednjoškolci bi na književne večeri dolazili samo kada bi im tema bila
interesantna ili ako bi se radilo o autorima koje čitaju (40%), kada bi razgovor
bio zanimljiv (37. 5%) ili kada bi postojala generacijska inicijativa (društvo iz
odeljenja) – 22,5%. Interesantno je da
nekoliko učenika iz Bosilegrada, Novog
Pazara, Dimitovgrada i Požege navodi
da bi na književne večeri “išao kada bi
ih bilo”. Ovakvi odgovori ukazuju na nedovoljnu književno/kulturnu ponudu u
manjim gradovima, ali i na lošu informisanost srednjoškolaca.
1 http://www.mp.gov.rs/ustanove/skole.
php#spisak
2 http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/173882/
Polaganje-mature—umesto-prijemnog-za-fakultet
U tekstu se navodi da u Srbiji ima 548 srednjih škola, od čega je 20 privatnih, od ovog broja,
320 su državne srednje stručne škole, a 111 su gimnazije. Takođe, postoji i 32 mešovite stručne-gimnazije, tri mešovite stručne-umetničko likovne,
šest likovnih, 26 muzičkih, dve baletske i 28 školi
za učenike sa posebnim potrebama. Prema podacima, u redovnim srednjim školama je oko 300.000
đaka, od čega u gimnazije ide oko 75.000 učenika.
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Шта читају средњошколци а шта не читају Киклоподавци

Валериј Јурешић
Лопта је кугла
с обје стране полуокругла
Какве везе има наслов с
текстом. Никакве, као уосталом ни Гола истина са
књижевношћу. Али зато
има везе са фудбалом и
сексом.
Завојит је овај свијет. Понекад ти тако нешто посве ненадано прилази из
два смијера. Мени се то првог викенда нове 2011. згодило с Нивес Целзијус, које се сјећам још из времена њезиних првих глазбених урадака, кад
је навраћала у редакцију Номада,
поп-магазина који сам продуцирао почетком овог стољећа. С једне сам
стране дознао да је она за дио србијанских гимназијалаца једини хрватски писац за којег су чули, а с друге
стране, на chat ми се јавио пријатељ
који је управо кренуо аутом на суд у
Пули да би свједочио о Киклопу којег
су јој ускратили, скандалу о којем ћу
касније нешто више. Све то, баш кад
сам прихватио задатак писати о феномену биографије која је уздрмала
хрватске књижевне институције.
Бавим се књигама. Жена ми је
писац, пријатељи писци, уредници и
књижари, студирам књижевност, издавао сам књиге, писао критике, додјељивао књижне награде, анализирао тржиште књиге, развијао инфраструктуру за тржиште књига, сједио по
комисијама, оснивао и походио књижевне фестивале, насједио се на
књижним сајмовима, пуно и превише
расправљао о књигама... и куд сад од
свих књига и аутора, баш Нивес Жељковић, преименована Целзијус, удана
Дрпић?! Од десетака тисућа књига које су посљедње десетљеће пласиране
на хрватско тржиште књига, од стотињак наслова који су заступљени и регионално, куд баш та “Гола истина”
која не вриједи ни пишљиве бобе, лоше написана лажљива исповијест
старлете познате по томе што не зна
пјевати, има велике груди и што јој је
муж осредњи ногометаш који је остао
без ангажмана у Турској јер је показивао стражњицу навијачима (жена му
на томе изградила успјех, а њему пропаде посао, па ти буди паметан?) који
су га редовито вријеђали спомињући
му ту исту Нивес? Као тинејџер сигурно нисам мислио да заронити у свијет
књиге значи бавити се феноменом
Нивес Целзијус. Па ипак, ето нас...
Скандал! Не дају јој Киклопа!
Кад је почетком просинца 2008. пукла
вијест да би Нивес Целзијус могла добити Киклопа за хит године, за Голу

истину као најпродаванију и најчитанију књигу године, организатори сајма који додјељује награду упозорили
су подијељену јавност да се они поуздају у објективност истраживања читаности коју ће утврдити агенција за
истраживање јавног мнијења. Упс!!
Истраживање те агенције почива
на доброј вољи накладника и врло редуцираним информацијама о стању на
тржишту књига, што су већ доказали
прошлих година. Никакве досљедности у тој методи нема, а не може је ни
бити кад се нешто толико обухватно
као тржиште књига покушава захватити тек спорадичним прегледом.
С друге стране, свега који мјесец дана касније, T-portal – најбогатији комерцијални web портал у Хрватској, који од 2009. године додјељује и
сто тисућа куна дебелу награду за роман године – платио је истраживање о
томе колико читају грађани Хрватске.
Подаци су, као што смо се могли и бојати, поражавајући. Но, ево једног
цитата:
“Према резултатима истраживања које је за T-portal.hr провела
твртка Hendal Market Reseach на узорку од 400 анкетираних, тек 33,5 посто
грађана Хрватске чита књиге. Још лошије прошли су хрватски романи. Тијеком године, читало их је 17,5 посто
анкетираних. (...) Од оних који читају
хрватске романе, 2,5 посто прочитало
је један у годину дана, 6,8 посто два,
5,3 посто три до пет, а више од пет
романа прочитало је 3 посто испитаника.”
Уз ова два истраживања није
лако наћи још неки извор информација о томе колико се у Хрватској заправо читају књиге. Нема чак ни обједињених података на темељу информација које прикупљају књижнице. Свако толико неки медиј се досјети да би
било весело видјети колико Хрвати
читају па их мало изназивају и развеселе се како смо културни. Сличну
ствар је у свибњу 2004. подузео Вечерњак кад је телефонским истраживањем анкетирао четири стотине и
педесет људи из цијеле Хрватске и
дошао до резултата који уопће нису
лоши. Тад је 46,9 посто Хрвата признало да је посљедњих шест мјесеци
прочитало неку књигу. Најчитанији су
били романи. Њих је вољело педесетак посто читатеља књига.
Пад од готово тридесет посто у
свега четири и пол године вјеројатно
ипак треба приписати методолошким
погрешкама. Иако, мало је вјеројатно
да је тренд био позитиван. Но, за нас
је од тих методолошких погрешака у
истраживањима које за своје дневне

потребе наручују медији, много важнија чињеница да озбиљних истраживања о читаности једноставно нема.
Пелене и књиге
У Хрватској Министарство културе годишње у тржиште књига убаци више
од шездесет милијуна куна (око девет
милијуна еура), а Министарство знаности, образовања и шпорта још неколико пута толико. Истовремено,
струковна удружења накладника окупљају господарственике који на
тржишту књига окрену преко милијарду и пол куна годишње (око двјесто милијуна еура). Но, ни једнима ни
другима не пада напамет бавити се
суставним праћењем учинака свог рада у сфери књиге. Од 1990. на овамо
нити једно удружење накладника или
министарство није финанцирало неки
пројект истраживања читаности или
продаје књига. И не само то, нису уопће били заинтересирани укључити
се у било које од постојећих истраживања, чак ни кад их то није ништа коштало! То знам из прве руке.
Можете ли замислити како произвођач пелена на темељу дојма одлучује гдје ширити пласман и у пројектирање каквих пелена уложити новце? Или да министарство пољопривреде на темељу дојма насталог у
разговору с највећим земљорадницима одлучује у коју пољопривредну
културу ће расподијелити потицаје?
Добро, можда сам претјерао, можда
су код нас и друга министарства таква, али тешко да и друге господарске дјелатности функционирају једнако као и накладништво. Тумарајући
без правих информација с тржишта и
о читаности, накладници граде комплетиран сустав производње, пласмана и продаје. Купују тискаре и отварају књижаре, вјерујући да ће им потпуни надзор над робом осгурати стабилније пословање. Истовремено, однос
са државом своди се на лобирање за
свој издавачки програм, а на то су
сведена и удружења накладника, која
им притом само требају помоћи.
Нитко се притом не пита што на
све то кажу они који то порезима и на
касама књижара плаћају: купци и читатељи књига? Није ли нелогично да
за књигу издвајамо све више, а да ју
чита и купује све мање људи? Ако нешто људима постаје неважно, није ли
глупо да онда за то плаћају стално све
више? Што бисмо заправо хтјели, више читача, или више књига? Зашто ме
ово све вуче да поново споменем
старлету?

Зној и књиге, мирис секса?
Заправо, годинама дневно пратећи
свјетске књишке вијести увиђам како
је све више књига које се продају сексом. Понекад је секс сам садржај
књига, понекад су то сексуални скандали, понекад рушење друштвених
табуа о сексу, понекад се секс користи само за промоцију, примјера је
много и сваког дана све више. Размишљам о томе да бих могао сложити приручник Како се користити сексом за продају књига? – звучи као
нешто сасвим згодно за путујуће
трговце књигама.
Вјеројатно феномен најсличнији
нашој Нивес Целзијус јесте књижни
успјех британског модела Katie Price,
познатије као Jordan. Она је, наиме,
своједобно признала како није прочитала нити властиту аутобиографију,
али је након великог успјеха њене
аутобиографије Being Jordan (Бити
Јордан), која се диљем свијета продала у више од пола милијуна примјерака, са Random House-om потписала
уносан уговор за писање два романа и
нове биографије.
Бити Јордан очарала је, наводно, читатеље искреношћу и отровним коментарима на рачун сексуалних способности ногометаша, успркос
тому што ју је један од критичара назвао аутобиографијом халуцинаторних и одвратних ужаса. Књига
је, вјеровали или не, побиједила успјешницу Нелсона Манделе Long Walk
to Freedom (Дуг ход ка слободи) и у
финалу British Book Awardsa нашла се
на високом другом мјесту – одмах иза
аутобиографије Billa Clintona. Нашој
Нивес није дата једнака прилика, овдје су се неки престрашили и поново
смо доказали да можемо бити већи
католици и од папе, па тако и бити већи пуританци од Енглеза, у бранши у
којој их иначе у стопу пратимо пријеводима.
Старлета по суду јавности, али и на
Опћинском суду у Пули
Прича с Голом истином постала је
можда највећи испит статуса књижне
индустрије у Хрватској све од времена увођења ПДВ-а на књигу. Како то и
иначе бива, медији су врло брзо поједноставили све што се поједноставит
дало и питање свели на: Је ли Нивес
требала добити награду или није?
На тако постављено питање узели су
сви одговарати како се коме хтјело.
Никад ми се прије није догодило
да ме толико много људи из свакодневног живота, људи који не читају, па
чак и не прате културу, питају нешто
из свијета књиге. И, сви до једног
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приступали су на исти начин, постављали то исто питање, а најчешће на
њега и сами одговарали: Наравно да
је требала добит Киклопа. Одузели
су јој га елитисти који не признају
успјех најпродаваније књиге!
Чак је и министар Бишкупић
уловљен у исту замку за Вјесник изјавио: Мислим да је ту учињена неправда. Правила се не могу мијењати кад је натјечај завршен. Читам у
тиску – треба, наводно, доказати
да је баш толико књига продано. А
како су прошлих година то доказивали? Ако треба пребројити књиге,
онда су се требали потрудити. Критериј није био да то буде нови Крлежа или Joyce, него број проданих
књига. Ако је госпођа то испунила,
заслужила је награду.
Најављена је правна битка за
Киклопа, укључиле су се двије реномиране удруге за борбу против неправде, Нивес је стигла у средишњи
дневник, а добитници најважнијих
Киклопа (хит године никад није био
најпрестижнија награда, тек тринаеста категорија) су гурнути у други или
тко-зна-који план. Покренута је чак и
петиција накладника и писаца у обрану пулског сајма, не због ове награде
већ стога што је сајам сам по себи
одличан и јако користан за свијет
књиге. Петиција је стигла можда и
прекасно, обзиром на ширину антинтелектуалистичких напада који су једва дочекали овај скандал. Постало
је питање престижа обрушити се на
охоле и субвенциониране писце који
нису у стању признати тржишни пораз
од једне спонзоруше. Заправо, недодијељена награда успјела је у рекордном року озлогласити књижну индустрију, као да је ријеч о неразумљивим и незанимљивим књигама
које без посебног разлога финанцирамо новцем из пореза. Очигледно,
друштво је било спремно за отрован
медијски убод у тијело књиге. Ускрата Киклопа популарној старлети само
га је иницирала.
Свима је ваљда већ јасно да су
импровизације у додјели Kиклопа направиле медвјеђу услугу сајму и књижном свијету. Тако се не води пројект националне струковне награде.
Али, мене је запрепастило да се сво
то вријеме нитко није запитао како
заправо ствари стоје с тим бројкама и
чињеницама.
Но, какве су те бројке уистину и
тко ту све лаже?
Обзиром да имам приступ најопсежнијим статистикама хрватског тржишта књига могу без икаквог устручавања потврдити да изузев прву годину додјеле, Киклоп за хит године никад није додијељен на правичан начин (најпродаванијем наслову), а не
би тако било ни 2008. године да је додијељен Голој истини, ма што о томе
медији трубили. Категорија најпродаваније књиге је отад укинута. Точно
је да је та књига продана у приличној
наклади, али ју то не чини најпродаванијом књигом, а особито не најпродаванијом књигом намијењеној књижарској продаји (увјет који се налази
у првим чланцима Статута Киклопа).
Тај несуђени хит године уочљиво недостаје на листи најпродаванијих
књига у хрватским књижарама тијеком 2008. Заправо, налази се тек на
1.097. мјесту укупне листе, с пар стотина проданих примјерака. То ме и
самог изненадило. Нисам очекивао да

се та књига толико очајно лоше продавала у књижарама. Или су је куповали на киосцима само они који не
навраћају у књижаре, или нешто
озбиљно не штима с бројкама које су
јавно изношене.
У Хрватској се тек двадесет до
четрдесет посто (разлике постоје
према врстама књига) укупне продаје
књига одвија кроз књижаре. Сав преостали промет односи изравна продаја књижницама, откуп министарстава,
књижни клубови и посебни облици
пригодне продаје попут сајмова, те
продаја у супермаркетима и на киосцима. Сваки од тих канала има другачија правила и продани примјерак нема исту вриједност у сваком каналу.
Посљедњих година би се најпродаванија књига сваки пут могла наћи
у клупској продаји, прије свега у понуди Reader‘s Digesta. Али, никоме не
пада на памет књизи из тог канала додјелити награду за хит године. Зашто
не? Или пројекту Агрокора који је купивши Знање пласирао џепна издања
књига у Конзум и Тисак медију (све
дијелови Агрокора)?
Гдје је крај дојмовима и паушалним оцјенама? Расправа поводом
скандала га није нимало приближила.
Недостаје нам јасна идеја о својствима различитих продајних канала и о
томе што препознати као канал који
најбоље показује утјецајност и популарност одређеног наслова.
Не могу никако другачије до ли
с невјерицом гледати сву ту просуту
жуч и правну битку, а све око једног
недодијељеног Киклопа. Заправо,
постоји ту нека изненађујућа симетрија. Свијет старлета, друштвених

Сви ти медији који су у
обрану узели Голу истину
показали су се за стварност
једнако незаинтересирани.
Као здраво за готово узели
су бројке накладника књиге, те смијешну методу
агенције за испитивање јавног мнијења које је популарност и продају књиге
процјењивала телефонским
анкетирањем тисућињак
људи?! Редом су понављали
исту грешку која је учињена у самом почетку и задовољили се приликом да читају буквице. Али, буквице
о чему? О томе да Киклоповци нису компетентни
одлучивати хоће ли или неће додијелити награду Нивес Целзијус? Зашто би они
о томе уопће одлучивали,
то је за мене једино питање. Ако постоји слагање да
се додјели награда за хит
године, а покушало се увјете некако дефинирати и самим статутом награде, онда
је требало ићи до краја у
техничкој реализацији идеје, али то није направљено,
већ се додјељивач сналазио на начин који је омогућавао манипулације.

кроника и жутих магазина напухује се
скандалима, сексуалношћу, испразним трачевима и немуштим изјавама, невјерама и несрећама, лажним
сјајем шљокица и ноћних клубова,
свиме што би могло заокупирати површну пажњу јавности, е не би ли
осигурало несметани пласман пропагандних порука у што шире слојеве
пука. Али, најважније је да идејно тај
садржај буде што неутралнији, такав
да рекламама осигура што дубљи
продор у колективну свијест.
С друге стране, институција
књижевне награде, као и Министарство културе, желе се поиграти елементима књижног тржишта на начин
једнако испражњен од конкретног садржаја (анализа, истраживања, статистика, заузимања ставова), а све у
исту сврху продирања у што шире медијске слојеве. Циљ је исти, осигурати си популарност и бесплатну рекламу, подршку на изборима, што ли
већ. Коначно, додјељивачи награде,
баш као и министри, своју културну
улогу желе одрадити на начин старлета – испразно и атрактивно. Не би
баш пуно мутили воду, али би хтјели
да их волите.
Елитистички подсмијех на старлетину књигу само је показао да је и
цар гол, да је главна културна струја
празна и несигурна, неутемељена и
лажна, баш као и старлетина биографија. На суђењу Опћинског казненог
суда у Загребу је утврђено да је Нивес
у аутобиографији лагала да ју је злостављао отац – Анеј Сам, словенски
књижевник за дјецу. Али, кога лаже и
срамоти наша културна елита и како
да се то наплати?
Коначно, поткрај 2010. започело
је суђење на Опћинском суду у Пули.
Старлета и издавач Голе истине Премијер медија траже одштету од
550.000 куна. Нивес је казала да ће
свој дио одштете дати у добротворне
сврхе. Навела је и неке непредвиђене трошкове које је имала због Сајма
књиге, трошак за двије зракопловне
карте, али и за посебну хаљину коју
је платила 16.000 куна како би Киклопа у Пули примила што љепше одјевена. Но, највише је боли што је испала
смијешна пред својим супругом којем
се (у оно доба тек брижна домаћица)
хвалила наградом, кад оно ништа!
Суд би ту коначно требао видјети и
податке накладника о продаји. Но,
најзанимљивије од свега је чињеница
да је управо тај скандал са силном
медијском пажњом омогућио да књига оде у регију и претвори Нивес Целзијус у најпознатијег хрватског писца
по неким гимназијама Србије.

Na sljedećim
stranicama:
Iz sadržaja

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

30 Iz Školegijuma / http://www.omnibus.ba/skolegijum/
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32 Intervju

Dr Zona Mrkalj, sa Filološkog fakulteta u Beogradu,
o nastavi srpskog jezika i književnosti, reformi i izazovima
nastavničke profesije

Metodika nije zastarela

Polazište da određena književna dela koja se obrađuju u
školama promovišu neke diskutabilne vrednosne sudove
zauzimaju pojedinci koji na
književno delo gledaju kao
na puko podražavanje stvarnosti ili smatraju da književni
tekst u ideološkom i društvenom smislu obavezno predstavlja odraz vremena, te se,
samim tim, pokazuje kao angažovan. Književna dela
uključena u školske programe, naročito ona u segmentu
obavezne lektire predstavljaju dela vrhunske umetničke
vrednosti. Do diskutabilnih
zaključaka učenike može dovesti samo loše postavljena
interpretacija tog dela u nastavi, a za takva naopaka tumačenja odgovorni su nastavnici. Od njihove stručnosti u
predmetnoj oblasti, kao i od
pedagoških i psiholoških sposobnosti koje poseduju, zavisi i realizacija nastavnih ciljeva – kaže u intervjuu za
TekstUru Zona Mrkalj, profesorka metodike na Katedri za
srpski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta
u Beogradu.
Txt: Kao autorka čitanki za osnovnu školu, kako komentarišete primedbe da su čitanke, manje ili više, ideološki profilisane? Da li je opravdana
dominacija domaćih pisaca i može li to
biti mač sa dve oštrice u smislu nekakve
promocije nacionalizma?
Mrkalj: Ako se uzme u obzir da u
Srbiji ima svega šest odsto ljudi sa završenim fakultetom, onda je lako zaključiti da su osnovna i srednja škola jedina mesta na kojima će se većina učenika obrazovati, pa i sticati znanja o
književnosti kao nauci i umetnosti.
Ukoliko se iz školskih programa, a samim tim i iz čitanki izbace određena
dela srpskih klasika, koja pojedinci iz
određenih političkih stranaka ili partija
proglase nepodobnim iz ko zna kog razloga u određenom trenutku, odnosno
ako kriterijum ne bude estetska vrednost književnoumetničkog dela, već

nešto drugo, tek tada ćemo zbilja moći
da govorimo o ideološkoj profilisanosti
ovih udžbenika.
Kao fakultetski profesor, ali i kao
lektor u radu sa stranim polaznicima iz
celog sveta, imala sam prilike da vidim
koliko se drugi narodi ponose svojom
kulturom i tradicijom, kako je neguju i
reklamiraju kad god im se ukaže prilika. Mi smo neobična zemlja i po tome
što se svojih vrednosti često stidimo,
smatramo ih zastarelim, precenjenim
ili ih posmatramo kao prepreke na putu
sopstvenog razvoja. Tekstovi uključeni
u čitanku prvenstveno su određeni propisanim programom za svaki razred, ali
su i izvanprogramski. Većina takozvanih
fakultativnih ili izbornih tekstova koje
autori nude upravo se preporučuje za
uvođenje u nove, reformisane programe, jer se njima u prvi plan ističe umetnička vrednost književnosti, a ne njena angažovanost ili povezanost sa određenim važnim istorijskim događajima.
Txt: Po kojim kriterijumima birate tekstove kada radite čitanku, koliko
ste ograničeni smernicama prosvetnih
vlasti i koliko kao autor imate mogućnost da budete kreativni?
Mrkalj: Kreativnost autora čitanke ne ogleda se u opredeljivanju za tekstove koji će se čitati. To je određeno
školskim programima za svaki razred, a
broj fakultativnih tekstova može da
zauzme jednu desetinu čitanke. Kreativnost se ispoljava preko izbora odgovarajućih odlomaka kojima se predstavljaju tekstovi u celini. Ona se razvija i
kroz stvaranje kompozicije čitanačkih
blokova i kroz radnu aparaturu koja
prati književni tekst (u okviru koje su
radni nalozi kojima se podstiče kvalitetna interpretacija umetničkog dela u
nastavi). Površni poznavalac metodike
ne poseduje dovoljno predznanja da
prosudi u čemu se sve ogleda suštinski
kvalitet čitanke kao školskog udžbenika, ali su nastavnici za to većinom
osposobljeni.
Txt: Bili ste uključeni u rad komisije koja je radila izmenu nastavnog
programa za srpski jezik. Kako ocenjutete domete reforme?
Mrkalj: Poslednja reforma koja je
izvršena zahvatila je sve razrede osnovne škole. I kao konsultant i kao član tima za oblast književnost bila sam povremeno uključivana u izradu programa
predmeta srpski jezik u starijim razredima. Smatram da ovde ne možemo govoriti o suštinskoj reformi. Više je reč o
konceptualnoj izmeni koja se usklađeno
nadovezuju na promene u programima
za mlađe razrede. Kako novi programi

srpskog jezika, književnosti i jezičke
kulture daju nastavniku značajne slobode u kreiranju nastave, autonomija u
ostvarivanju programskih sadržaja podrazumeva i veće lično angažovanje u
pravljenju adekvatnog izbora dela koja
će se tumačiti. Prvo, nastavnik se može
opredeliti za odlomak koji nije dat ni u
jednoj čitanci, ukoliko misli da je drugi
odlomak koji on odabira reprezentativniji za uvođenje učenika u konkretan
književnoumetnički svet i upoznavanje
sa datim delom i njegovim osobenostima. Drugo, kako se u novim programima izbrisala granica između školske i
domaće lektire, opet je nastavnik taj
koji će prosuditi šta će se od ponuđenih
dela čitati u celosti, a šta u širem ili
užem obimu. Zato je i autor čitanke
obavezan da odabranim delom teksta iz
romana, zbirke pripovedaka ili drame
motiviše učenike za čitanje celog dela.
Treće, veoma je važna napomena da se,
pored preporuke da se sa spiska dopunskog izbora dela bira tri do pet dela,
nastavnik podstiče da dopunski izbor
sačini i sam, bez obaveze da išta od ponuđenog mora da obrađuje s učenicima.
Txt: I pored tvrdnji zvaničnika Ministarstva prosvete da je program rasterećen i lektira osavremenjena, prošle
godine je reagovala podružnica Društva
za srpski jezik iz Moravičkog okruga. Oni
smatraju da su novi programi predimenzionirani, da sadrže veliki broj apstraktnih činjenica i često potpuno nerazumljive sadržaje za određeni uzrast učenika. Pojedini nastavnici kažu da je pred
njima toliko mnogo zahteva, da nemaju
vremena ni za obnavljanje gradiva, a
kamoli da iskoriste mogućnosti da obrađuju dela po svom izboru. Kako Vi, kao
neko ko je uticao na kreiranje tih programa, komentarišete ove navode?
Mrkalj: Ukoliko se ovi navodi tiču i
sadržaja iz oblasti jezika i jezičke kulture, odgovor u celosti ne mogu dati samo
ja. Kada je reč o književnosti, korpus
književnih dela koji se očekuje da učenici pročitaju u starijim razredima osnovne škole širi je od sadržaja predviđenog pređašnjim nastavnim programima,
a to je učinjeno na poseban zahtev
mnogih anketiranih nastavnika koji su
smatrali da u prethodnim programima,
nakon mnogih revizija, nije ostalo dovoljno biranih književnih tekstova. Činjenica je da je mali broj časova moguće
posebno izdvojiti za takozvano utvrđivanje i obnavljanje pročitane lektire.
Ovo se može smatrati manjkavošću programa samo na prvi pogled. Naime, književnost se obnavlja i utvrđuje
na većini časova književnosti, jezika i
jezičke kulture i prilikom pripremanja

za te časove. U cilju uštede nastavnog
vremena, pojedinačna dela mogu se tumačiti i na nivou osvrta ili prikaza, a ne
samo kao objedinjene interpretacije.
Smatra se da proučavanje književnoteorijskih pojmova radi pukog zapamćivanja njihovih definicija i posmatranja
izvan književnoumetničkog teksta ne
odgovara potrebama nastave ni u osnovnoj, pa čak ni u srednjoj školi. Zato za
ovu komponentu gradiva ne treba predviđati posebne časove, već je poželjno, uz tumačenje književnih tekstova
sa učenicima, uočavati i opisno obrazlagati teorijske sadržaje koji će postati
jasni, razumljivi i dostupni onda kada
učenici, adekvatno vođeni, postepeno
usvoje, tokom razgovora o delu, osobenosti određenog književnog termina,
kao što je to predloženo i rešeno u čitankama.
Txt: U javnosti su poslednjih nekoliko godina više puta predstavljana
istraživanja o čitalačkim navikama učenika. Sva ta istraživanja ukazuju na to
da deca nerado čitaju lektiru, smatraju
da je dosadna i prevaziđena. Tako misle
i neki profesori. Da li se situacija može
promeniti ako se lektira smanji i osavremeni ili treba još nešto uraditi? Malo karikiram, ali da li će svi čitati ako
Gospodar prstenova i Hari Poter budu
ušli u učionice kao obavezna lektira?
Mrkalj: Čini mi se da problem nije u izboru lektire, već u vremenu u kojem živimo. Današnjem đaku knjiga nije toliko privlačna koliko je bila meni
koja sam odrastala u dobu bez interneta. Moja generacija je gradila svoj unutrašnji svet i čitav svemir, podstaknuta
pisanom reči. Kriterijumi novih generacija zasnovani su na brzom pretraživanju podataka, odabiru vrednosti na
osnovu vizuelnog doživljaja. Takozvana
unutrašnja čulnost smatra se često deplasiranom, a njeno podsticanje dosadnim. Pošto se svem svetu ne može
udovoljiti, verujem da bi i tekstovi poput ovih koje ste naveli, kad bi bili
uključeni u obaveznu lektiru, vremenom postali nedovoljno atraktivni. U
čovekovoj prirodi je da mu nije dovoljno zanimljivo ono što je obavezni sastav. Takođe, svima nam je poznato da
mnoge stvari nikada ne bismo ni saznali da o tome nismo morali da učimo u
školi. Uvek treba imati u vidu da ono
što je nastavniku dosadilo i što čita i
priprema za nastavu po stoti put, njegov đak prvi put susreće. Dok je sveta i
veka biće onih kojima ništa neće odgovarati i koji će smatrati da je uloga
književnosti (makar one zastupljene u
školskim programima) da pruža jednostavna vaspitna rešenja, te će se poje-
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dinci buniti protiv uvođenja savremenih
dela naše i svetske književnosti, drugi
će se zalagati za uvođenje regionalnih
pisaca u nastavu, treći će insistirati na
rodnoj ravnopravnosti, apsurdno težeći
jednakom prisustvu muških i ženskih likova u književnosti, četvrti će smatrati
da pojedina dela direktno podstiču veštičarenje i da su upravljena protiv pravoslavne crkve, peti će dokazivati da
dela narodne književnosti određuju ženi poniznu ulogu žrtve. Međutim, ovakva književna dela upravo omogućuju
nastavnicima da oblikuju takozvani problemski pristup tumačenju i tako pokrenu rasprave o uzrocima i posledicama
određenih događaja, te da vaspitno deluju i razvijaju kritičku svest učenika,
omoguće im da zasnuju svoj stav u odnosu prema pojavama koje nisu društveno prihvatljive.
Txt: U kojoj meri lektira treba da
podilazi učeničkom ukusu, ako znamo
da su najčitaniji naslovi van lektire Da
Vinčijev kod, Kupoholičarka, Sponzoruša ili dela Koelja?
Mrkalj: Svako ima pravo da čita
šta želi i da formira svoj čitalački ukus.
U taj proces uključuje se i porodica, a
ne samo škola. Obaveznu lektiru koju,
kako se smatra, učenici često ne vole,
ili ne čitaju, a da ni sami ne znaju zašto, treba shvatiti kao nastavni sadržaj
koji se mora savladati. U matematici
nećemo iz programa izbaciti osnovne
računske operacije samo zato što živimo u eri računara i imamo mogućnost
da se u računanju oslonimo na mašinu.
Tako je i u književnosti i maternjem jeziku. Učenik može da ne voli neke programske sadržaje, ali je za njegov razvoj i sticanje opšte kulture značajno
da ih savlada. Svest o koristi koja se tako stiče kod mnogih se razvije kasnije,
a kod većine nikada. Ne možete kod ne-

Ne postoji loš nastavni program, već samo loš ili slabo
upućen nastavnik
Ono što je našoj nastavi
srpskog jezika i književnosti
zbilja potrebno, to je veći
broj časova na kojima će se
ovaj predmet proučavati. Kao
dugogodišnji zamenik upravnika Društva za srpski jezik i
književnost dugo se zalažem
da do ovoga dođe, pa da se
prvo po broju časova maternjeg jezika i književnosti
izjednačimo sa drugim zemljama u regionu i Evropi.
Svi književni tekstovi, obrađeni na odgovarajući način,
mogu poslužiti “smirivanju
strasti, boljem razumevanju
među različitim ljudima i promovisanju dijaloga” u duhu
pravde i tolerancije. Drugo je
pitanje da li su ovakva nastojanja čista utopija, ili ne.
Dok je sveta i veka biće onih
kojima ništa neće odgovarati
i koji će smatrati da je uloga
književnosti, makar one zastupljene u školskim programima, da pruža jednostavna
vaspitna rešenja
Zona Mrkalj zamenik je upravnika Društva za srpski jezik
i književnost, urednik Biblioteke Književnost i jezik u
izdanju Društva i član redakcije časopisa Školski čas.
Koautor je udžbenika za peti
i osmi razred i radnih sveski
koje prate čitanke, kao i priručnika (za osmi razred
OŠ)jedan od autora zbirki zadataka za nacionalno testiranje trećeg, četvrtog i sedmog razreda, član komisije
za ispitivanje standarda nakon četvrtog i osmog razredaa OŠ, jedan od autora zadataka za prijemne uspite iz
srpskog jezika (za učenike
srednjih škola). Kontinurano
radi na odobravanju licenci
za nastavnike – pripravnike,
na stručnom usavršavanju
nastavnika, kao i na reformama koje se sprovode u obrazovnom sistemu Republike
Srbije.
kog na silu razviti ljubav ni prema čemu, pa ni prema čitanju. A čitanje
predstavlja kontinuirano učenje i širenje sopstvenih intelektualnih granica.
Možda će pojačan rad na jačanju čitalačkih kompetencija naših đaka dovesti
do stvaranja nove svesti o potrebi čitanja. Izvestan boljitak već je primećen
prilikom sameravanja najnovijih rezultata PISA testiranja u našoj zemlji, doduše, samo na osnovnom nivou.

Txt: Da li je iluzorna tvrdnja da je
sve na nastavniku, odnosno da od dobrog nastavnika zavisi da li će uspeti da
razvije čitalačke navike kod učenika?
Mrkalj: Ovakva tvrdnja nije iluzorna. Nastavnički poziv je jedan od
najtežih i najmanje cenjenih i to nije
pusta fraza, već istina. Nije nepoznato
da ova kombinacija ruši mnoge ideale u
koje smo, tokom školovanja za nastavnika srpskog jezika i književnosti, bili
skloni da verujemo. Ipak, smatram da
nastavnik koji izgubi motivaciju da se
vrhunski bavi svojim pozivom i počne da
ga obavlja bezvoljno ili rutinski, čini
zločin jer svojim negativnim ili nezainteresovanim stavom utiče na pogrešno
formiranje mladih. S tim u vezi možemo da tvrdimo da ne postoji loš nastavni program, već samo loš ili slabo upućen nastavnik kome nije stalo da se
stručno usavršava i dodatno razvija, a
ponekad i da modifikuje svoja znanja.
Profesura nosi moralnu odgovornost. Ko
blagodeti nastavničkog poziva meri dužinom raspusta, promašio je i poziv i
cilj. Smatram da nastavnik srpskog jezika jeste u određenoj meri odgovoran za
uspešno razvijanje čitalačkih navika
kod učenika, ali uspeh u tom bavljenju
zavisi i od roditelja učenika kao i od samog pojedinca koji predstavlja osobu u
razvoju, od njegovih afiniteta, inteligencije, interesovanja, maštovitosti,
karaktera itd. Što se tiče načina interpretiranja književnosti, među nastavnicima će uvek biti i onih koji će smatrati da interpretacija književnosti u školi
ne predstavlja ozbiljno tumačenje, već
poigravanje književnim delom. Takvi
nastavnici insistiraće na razvijanju
stvaralačkih aktivnosti učenika ne nakon interpretacije, već tokom nje. Ovakva aktivna nastava u kojoj učenici, recimo, treba da zamišljaju Hasan-agu u
ulozi Hasanaginice i da se udubljuju u
patnju Hasan-age koji umire jer je oteran iz svoje kuće i od dece, nalikuje pokušaju da se učenicima objasni apstraktno slikarstvo docrtavanjem klasične
forme na reprodukcije Pabla Pikasa da
bi učenici bolje razumeli smisao ovakvih dela.
Txt: Ako prihvatimo da od nastavnika zavisi mnogo toga, kako onda rešiti problem na koji ukazuju predavači
u školama – da je metodika koja se uči
na fakultetu zastarela i neprimenljiva u
učionici. Da li ste kao profesor metodike uočili ove probleme?
Mrkalj: Onaj ko smatra da je metodika na fakultetu zastarela, sigurno
nije posetio ni jedan fakultetski sajt, te
nije upoznat sa sadržajima novih, akreditovanih predmeta koji se u okviru nauke o nastavi proučavaju. Ići u korak sa
vremenom i profesijom podrazumeva
stalno učenje, praćenje literature,
pravljenje izbora iz udžbenika i priručnika za nastavnike koje svaki pojedinac smatra najfunkcionalnijim spram
odeljenja kojima predaje. Nastava se
mora brižljivo planirati i usmeravati ka
individualnim potrebama đaka. Te individualne potrebe menjaju se iz generacije u generaciju, ali variraju i od odeljenja do odeljenja. Iako se najčešće
izvodi u frontalnom obliku, savremena
nastava podrazumeva diferencirani
pristup koji je usklađen sa potrebom
podsticanja učenika da dosegnu različite nivoe svojih znanja, veština i sposobnosti. O savremenim i praktičnim postupanjima, načinu racionalizacije nastavnog gradiva i uspešnijem planiranju

(globalnom i orijentacionom) može se
pročitati u najnovijoj metodičkoj literaturi, ali ona neće sama da pozvoni na
vrata. Nisam po prirodi sklona da druge
okrivljujem za svoje neuspehe, pa smatram da ni drugi ljudi to ne treba da čine. Na osnovu dela Vašeg pitanja stiče
se utisak da su nastavnici ljudi kojima
se stalno nešto nameće, a ne nude im
se rešenja, kao da oni nisu nosioci svoje profesije, to jest osobe potpuno
osposobljene za stručan i kreativan rad.
Txt: Šta savetujete Vašim studentima, čemu ih učite? Kako da se snađu
ako treba da balansiraju između onoga
što država propisuje i onoga što učenike zanima?
Mrkalj: Savetujem ih da razvijaju
ljubav prema deci i prema svom poslu,
da budu radoznali i inventivni, da ne
veruju svemu što čuju ili pročitaju, već
da proveravaju. Učim ih da je besmisleno da se postavljaju kao protivnici
države i Ministarstva prosvete, ali da ne
smeju biti ni poslušnici koji će samo bukvalno primenjivati određene zakone i
propise. Podstičem ih da se osposobe da
stvaraju svoje koncepte, a ne da se
oslanjaju na uputstva za upotrebu struke za koju su se školovali, koja nude sve
aktuelne izdavačke kuće. Bodrim ih da
ne budu lenji, da postanu dobri roditelji i pedagozi, a ne samo profesori
srpskog jezika i književnosti, da rade na
svojoj izdržljivosti, budu disciplinovani,
veselog i mladoh duha i kad ostare. Otkrivam im koliko je važno da se stalno
usavršavaju i prate promene u nauci i
društvu. Na primerima iz vlastitog iskustva pokazujem im kako se mogu rešiti i prevazići mnoge nezgodne nastavne situacije.
Txt: Jedno istraživanje je pokazalo da naši srednjoškolci ne poznaju dela savremenih pisaca iz regiona. Mislite
li da bi ubacivanje tih dela u naše čitanke (i obrnuto) moglo da doprinese smirivanju strasti, boljem razumevanju
među narodima, promovisanju dijaloga?
Mrkalj: Čitanka nije Sveto pismo,
pogotovo sada kad za jedan razred imamo više validnih čitanki. Lektira je u
programima podeljena na obavezne
tekstove, dopunski izbor i naučnopopularne i informativne tekstove. U okviru
dopunskog izbora, kao što je već rečeno, nastavniku se sugeriše da odabere
tri do pet dela koja će obrađivati uz
obavezne tekstove, ili da po svom nahođenju u plan rada unese one književne
sadržaje koje odabere samoinicijativno, a najbolje u dogovoru sa učenicima. Ja tu vidim prostor za unošenje dela, kako Vi kažete, savremenih pisaca iz
regiona, ali i drugih za koje učenici mogu biti zainteresovani. O ovome se
odlučuje na stručnim većima nastavnika srpskog jezika i to je stvar internih
dogovora. Svi književni tekstovi, obrađeni na odgovarajući način, mogu poslužiti smirivanju strasti, boljem razumevanju među različitim ljudima i promovisanju dijaloga u duhu pravde i tolerancije. Drugo je pitanje da li su ovakva nastojanja čista utopija, ili ne. Očigledno je da neprestano treba sprovoditi različite seminare i obuke na kojima
bi se nastavnici osposobljavali da nove
školske programe razumeju i nauče da
ih realizuju na pravi način sa svojim
učenicima.
Razgovarala Vesna Andrić
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Nenad Veličković
Pilipendin plač
Interpretacija pripovjetke Sime Matavulja Pilipenda

Pripovjetka Pilipenda počinje opisom
enterijera kuće siromašne pravoslavne
porodice u Popovom polju (okolina
Drniša). Jedna jedina prostorija ispunjena je dimom i skromno namještena.
Ukućani, Pilip i njegova žena Jela, žive
na ivici gladi, jer je godina bila nerodna. Glad podriva njihovo poštenje: jedno drugom broje zalogaja, a Jela je
spremna na sitnu prevare: pripremajući
tovar drva za prodaju ona ga frizira.
Vjetar je landarao njenim zubunom i kosom bez povezače, a ona je namještala panjeve, kako će tovar izgledati veći.
U ovom detalju Matavulj priprema
i zaplet. Jela, naime, nema maramu, a
bez marame ne može u crkvu. A odlazak
u crkvu je izuzetno važan, jer su ona i
njen muž posljednji pravoslavci u selu
koji nisu pristali na unijaćenje. Simboličan odnos pravoslavlja i katoličanstva
Matavulj daje u opisu sela:
Još dvadesetak takih kućica, pa
onda desetak povećih, to je selo K. u
gornjoj Dalmaciji. Selo se razasulo na
jednom rubu ravnice, pod brežuljcima.
Mala starinska pravoslavna crkva, sklonila se za najgušćom gomilom kuća, u
sredini. A u začelju sela, odvojena, zidala se velika, gospodska zgrada, očevidno bogomolja, koja bi dolikovala kakvoj varošici, a ne najsiromašnijem selu Petrova Polja.
Matavulj će kasnije u pripovijetki,
prekidajući tok radnje, izvijestiti čitaoca o istorijskim okolnostima vezanim
za unijaćenje; naime, katolička (austrijska) država koristi nerodnu godinu i
glad da privoli pravoslavno stanovništvo
na prelazak u carsku vjeru, tako što im
za uzvrat nudi hranu (i mogućnost preživljavanja naredne zime). Od pravoslavaca koji prihvate ponudu očekuje se
da više ne idu u pravoslavnu crkvu.
Ali nakon nekoliko nedjelja, općina prekide radove, a sreska vlast nabavi dosta žita i poče ga dijeliti narodu na
dva načina: katolicima na poček (biva,
da otplaćuju na obroke u novcu, nakon
nove ljetine), pravoslavnima pak poče
poklanjati kukuruz, pod pogodbom da
svaki kućni starješina koji bude primao
ishranu mora prijeći u unijatsku vjeru.
Narod se smuti. Agitacija najviše poče
u K., gdje ne bješe druge vjere sjem
pravoslavne. Stari iznemogli pop nastojaše da orazumi svoju pastvu, ali baš
znatnije seljake strah od gladi nagna
da se pounijate. To učiniše kapitan,
ađunto, čauš (seoski knez, zamjenik mu
i raznosač službenih listova) i još sedam-osam domaćina. To se zvalo: “upi-

sati se u carsku vjeru!” Razumije se da
je novovjercima bilo zabranjeno ulaziti
u pravoslavnu crkvu...
U ekspoziciji, u kojoj predstavlja
protagoniste, Matavulj pažnju posvećuje i njihovom magarcu. On je, za razliku od ljudi, predstavljen kao biće koje
misli i osjeća, i koje posjeduje hrišćansku vrline samilosti i nesebičnosti. Dok
žvače slamu, Magarac posmatra kokoši:
Očevidno on ih je žalio, osobito
veselu i lijepu Pirgu, te bi rado s njima
podijelio svoju slamu, kad bi to za njih
hrana bila.
Kad Pilipenda s natovarenim magarcem kreće u grad da proda drva, Jela ponavlja svoju zabrinutost:
– Jadni ti smo, šta ćemo? Za ovo
nećeš uzeti ni pet šestica, koliko treba
za brašno, a ja gologlava ne mogu na
pričešće, te će se reći da smo se i mi
upisali!
Pilipenda pusti glas, koji je nalikovao na režanje ljuta psa, pa izbuljivši krvave oči na ženu, zapita kroz zube:
– A hoćeš li da se upišemo u tu...
tu... vjeru?
– Sačuvaj Gospode! – reče Jela ustuknuvši i prekrstivši se.
Onda Pilipenda uđe u magareći
pregradak i donese najbolju kokoš.
Kokoš koja povećava šanse za preživljavanjem, jer daje neku hranu, Pilipenda namjerava zamijeniti za maramu. Pravoslavna crkva od ovog trenutka
nije više mjesto molitve nego institucija (kao i katolička konkurencija) koja
traži poštovanje i poslušnost određujući i uslovljavajući ponašanje vjernika.
Ovdje, kao uostalom niti igdje drugo u
priči, ona se ne predstavlja kao moralna alternativa. Protagonisti su prepušteni sami sebi.
U tom smislu je važan Pilipendin
monolog :
– Bogo moj, zašto ti šalješ glad na
ljude, kad je meni, jadnom težaku, žao
i stoke kad gladuje!? I zašto baš šalješ
bijedu na nas težake, koji te više slavimo nego Lacmani, siti i objesni!? Ali,
opet, hvala ti, kad dade da smo mi najsiromašniji najtvrđi u vjeri, te volijemo
dušu, nego trbuh!...
Čitalac, međutim, već zna da se
ovdje ne radi o duši nego o formalizmu
kome se želi udovoljiti. (Zašto žena ne
bi i gologlava mogla ući u crkvu?) Na jedan način je i tvrdoća u vjeri oksimoron; ne traži li hrišćanstvo, naprotiv,
mekoću – blagost, empatiju, opraštanje.
Matavulj vješto uvezuje u jedan
identitet (Pilipendin) dva važna čini-

oca: siromaštvo (socijalni aspekt) i vjeru (ideološki aspekt). Za Matavulja oni
nisu nezavisni; naprotiv, jedan je uslovljen drugim. To se sasvim jasno vidi iz
ironije kojom počinje roman Bakonja
fra Brne:
Dalmacija ima: šest biskupa, četiri mitronosna opata, šest kaptola, deset bogoslovskijeh sjemeništa, četrdeset dekanata, dvjesta devedeset i sedam parohija, sto trideset i tri kapelanije, sedamdeset i tri manastira i u njima oko dvije hiljade pet stotina manastirske čeljadi. U Dalmaciji ima katoličkog naroda oko četiri stotine hiljada
duša; ona je siromašna, te se njezina
djeca klanjaju na sve četiri strane svijeta radi hljeba nasušnoga, pa ko to
zna, taj bi mogao reći da u tome vinogradu gospodnjem prema prostoru zemljišta i broju čokota, ima rabotnika i
odviše. Ali većini Dalmatinaca i danas
je jad na Francuze koji, početkom ovoga vijeka, ukidoše još toliko biskupija,
opatija, kaptola, sjemeništa, dekanata, parohija, kapelanija, manastira i
crkava. (Podvukao N.V.)
Pilipenda nije siromašan zbog katoličke (austrijske) ucjene nego zbog svoje
neprosvijećenosti, koja je posljedica monopola religije na duhovni (moralni, intelektualni, politički) razvoj stanovništva.
Religija, predstavljena i shvaćena kroz
konfesionalnost, skreće pažnju sa socijalne nepravde uslovljene klasnom podjelom društva (bogati iskorištavaju siromašne, siromaštvo je posljedica ekonomskih a ne božijih zakona) na vjerske
(etničke, nacionalne) podjele koje usmjeravaju nezadovoljstvo i bijes (i moguće nasilje) na pripadnike druge vjere a
ne druge klase. To Matavulj opet efektno
i nedvosmisleno pokazuje u završnom Pilipendinom dijalogu, s Kljakom:
U njeko doba Pilipenda ču iza sebe tutanj koraka; uporedi se i pođe s
njim Jovan Kljako. Bješe to živolazan
starčić, koji je prije dvadeset i pet godina učestvovao u šibeničkoj buni protiv vladike Kraljevića, kad ono htjede
da pounijati pravoslavne Dalmatince, a
sad Kljako, pod starost, ipak prevjeri!
Nazva boga Pilipendi i dodade:
– A, jadan Pilipenda, smrznu li se?
– Valaj da hoću da se ukočanjim
ovđe, nasred puta, ne bih zažalio!
– A jadan, a što ti... a što se ti ne
bi upisao?
Pilipenda odvrati:
– Valaj, neću, pa sad crkao od gladi! A nećete dugo ni vi svi, pa da vam je
car poklonio cijelo Petrovo Polje!
(Pilipenda iz nemoći prijeti tvrdeći nešto u šta ne može biti siguran. N.V)

Kljaku i drugovima mu Pilipenda
bješe živi, oličeni prijekor; ipak se nasmija i poče izvijati:
– Ama, Pilipenda, bolan, orazumi
se i čuj me! Ne učinismo ni mi to od bijesa, niti mislimo ostati u poganiji, nego... znaš... dokle izimimo, dokle opasemo nejač i čeljad, pa onda ćemo lako!
(Kljako je strpljiv, i dobronamjeran; istovremeno, osjeća grižu savjesti,
i Pilipenda mu je prijekor, jer je pristao
na ucjenu. On međutim opravdava svoj
izbor brigom za nejač; on u svom sistemu vrijednosti pravo na život djece i
slabih, za koje je on odgovoran, stavlja
ispred lojalnosti konfesijama koje obje
podjednako zanemaruju njegove interese. Pilipenda, naprotiv, propušta da
hrišćanski razumije razloge drugog, i da
se stavi u poziciju drugog. Šta bi on uradio, da mu sinovi nisu odrasli i otišli za
poslom, nego da su mali i da zavise od
njega?)
Pilipenda pljunu.
– Ja ne znam hoćete li lako i kako
ćete, ali znam da vam obraz ne opra niko, ni dovijeka, ni dokle vam bude traga!
Kljako se namršti, te će oporo:
– Blejiš, Pilipenda, ali ćeš i ti biti
unijat prije Uskrsa!
Pilipenda stade i viknu:
– Ja se uzdam u moga srpskoga
Rista! Ako će mi pomoći, hvala mu, ako
neće i onda mu hvala, jer mi je sve
dao, pa mi sve može i uzeti, i dušu! A
ti...
Kljako ga prekide.
– Muči, Pilipenda, ja sam carske
vjere!
– A, pasji sine, – viknu Pilipenda
izmahnuvši štapinom... – čekaj da ti
pritvrdim tu vjeru!
Ali Kljako pobježe.
Svođenjem Isusa na srpskog Rista
Pilipenda devalvira etiku hrišćanstva,
redukujući je na etničku (srpsku) posebnost. Ortodoksnost takvog stava Matavulj naglašava kontrastom – zaoštravanjem i Kljakine pozicije: Muči, Pilipenda, ja sam carske vjere!
Nažalost, Pilipenda ne uspijeva izbjeći da vjersku netoleranciju ne pretvori u fizičko nasilje: udara magarca.
(Zato je bilo važno skrenuti pažnju na
postupak kojim je Matavulj predstavio
životinju.)
Onda Pilipenda, izvan sebe od
gnjeva, ovom snagom udari Kurijela.
Ovaj stade, okrete glavu i tužno pogleda gospodara, a Pilipenda se postidje,
pa ga obuze žalost, te sjede na pervaz
od ceste i zaplaka se!
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Zašto Pilipenda plače?
Odgovor na ovo pitanje, koje je
dužna postaviti svaka, a prije svih drugih školska interpretacija pripovijetke,
trebalo bi da računa na Matavuljevo
obrazovanje, konkretno na njegovo poznavanje Biblije. Motiv udaranja magarca nalazi se u Četvrtoj knjizi Mojsijevoj (22,21-34), u epizodi o Valamu:
A ujutru ustavši Valam osamari
magaricu svoju, i pođe s knezovima moavskim.
Ali se razgnevi Bog što on pođe; i
stade anđeo Gospodnji na put da mu ne
da; a on seđaše na magarici svojoj i
imaše sa sobom dva momka svoja. A
kad magarica vide anđela Gospodnjeg
gde stoji na putu s golim mačem u ruci, svrnu magarica s puta i pođe preko
polja. A Valam je stade biti da je vrati
na put. A anđeo Gospodnji stade na stazu među vinogradima, a beše zid i odovud i odonud. I magarica videći anđela
Gospodnjeg pribi se uz drugi zid, i pritište nogu Valamovu o zid; a on je stade opet biti.
Potom anđeo Gospodnji otide dalje, i stade u tesnacu, gde ne beše mesta da se svrne ni nadesno ni nalevo. I
magarica videći anđela Gospodnjeg pade pod Valamom, a Valam se vrlo razljuti, i stade biti magaricu svojim štapom. Tada Gospod otvori usta magarici,
te ona reče Valamu: Šta sam ti učinila,
te me biješ već treći put?
A Valam reče magarici: Što mi
prkosiš? Da imam mač u ruci, sad bih te
ubio.
A magarica reče Valamu: Nisam li
tvoja magarica? Jašeš me od kako sam
postala tvoja do danas; jesam li ti kad
tako učinila? A on reče: Nisi.
Tada Gospod otvori oči Valamu,
koji ugleda anđela Gospodnjeg gde stoji na putu s golim mačem u ruci. I on
savi glavu i pokloni se licem svojim.
I reče mu anđeo Gospodnji: Zašto
si bio magaricu svoju već tri puta? Evo
ja iziđoh da ti ne dam, jer tvoj put nije meni po volji.
Kad me ugleda magarica, ona se
ukloni ispred mene već tri puta; a da se
nije uklonila ispred mene, tebe bih već
ubio, a nju bih ostavio u životu.
A Valam reče anđelu Gospodnjem:
Zgrešio sam, jer nisam znao da ti stojiš
preda mnom na putu; ako tebi nije po
volji, ja ću se vratiti.
Put kojim je Pilipenda krenuo pogrešan je, kao što je pogrešan put kojim je krenuo Valam. Riječi koje je izgovorio Pilipenda pogrešne su, jer su riječi koje nisu božije, kao što nisu bile
ni Valamove, prije nego je magarac
progovorio. Magarac se pokazuje pametnijim od Valama, kao što se pokazuje
duhovnijim od Pilipende. Njemu je dato da vidi ono što netolerancijom zaslijepljen čovjek ne vidi.
Netolerancija, neznanje, pobožnost zasnovana na isključivosti, etnička duhovnost naslijeđena i preuzeta
bez kritike i promišljanja, sve to Matavulj vidi kao razlog Pilipendinog (i uopšte naroda dalmatinskog) teškog i ponižavajućeg života. Ideja ove pripovjetke
zato nije osuda prenevjeritelja.
Matavulj je suviše humanista i suviše inteligentan pisac da ne bi znao kako je svaka od aktuelnih vjera začeta
prevjerom. Lojalnost konfesionalnim
zahtjevima, ukratko, to nam Pilipenda
poručuje, nije ispitno pitanje pred kojim je moral dužan oglašavati se.

36 Posterpretacija

Skender Kulenović
Stećak
Stećak mramorni ćuti govorom scena po boku,
Stećak; srednjovjekovni nadgrobni spomenik. Od ukupno 66.867 stećaka, u BiH se nalazi 58.737, a ostatak u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Oko 6.000 ih je ukrašeno reljefnim crtežima
(lov, kolo, jeleni, ptice, loza...). Predmet rasprava između različiti ideologija; poželjan ekskluzivan znak bosankog/bošnjačkog identiteta. mramorni; ne običan kamen, nego bijel, dugotrajan, otporan, podatan umjetnosti.ćuti govorom scena po boku; govori bez glasa, crtežima koji predstavljaju scene iz života; dakle, govori o životu.

jači od kandža kiše, povampirenja i krađe.
kandže kiše; kapi kada klize ostavljaju tragove kao trag kandži; ovdje je kiša ta koja grebe reljefne crteže i čini da nestaju. povampirenje; povratak u život, u ovaj svijet, kao zlikovac koji noću ubija, pije krv žrtvama i pretvara u nove vampire. Pren: pakt sa zlom, činjenje u ime zla. krađa; misli se na krađu stećka kao znaka identiteta; nezavisan između istoka i zapada. Cijelim stihom kaže se da je stećak/znak jači od zloupotrebljivaca, da ostaje samosvojan i poseban. Kulenovićeva perspektiva ovdje se podudara sa otkrićem stećaka (Mak Dizdar) i literarnom ali nenaučnom, u biti ideološkom konstrukcijom po kojoj su stećci nadgrobni spomenici bosanskih bogumila. (Vidi tekstove Marga Vega i Zdravka Kajmakovića u Radovi sa simpozijuma Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura, Zenica 1973.)

Njegov mjesec i sunce, što znače posmrtne lađe,
mjesec i sunce; drevni simboli, jednako prisutni u paganskim religijama i hrišćanstvu. Na nadgrobnom spomeniku označavaju religiozno uvjerenje pokopanih ljudi i njihovih familija.
Nema dokaza da je ono bilo bogumilsko više nego kršćansko. posmrtne lađe; lađe je ovdje zbog rime; zapravo više odgovara čamac, ili čun. (I sam Kulenović to priznaje, u završnom stihu.)
Ovdje se misli na čamac kojim se mrtvi prevoze na drugi ili u podzemni svijet. (Npr. Haron u Had.) Međutim, za Manesa, osnivača manihejstva, Mjesec i Sunce znače posmrtne lađe, i ovim
stihom Kulenović potvrđuje svoje prethodno povođenje za Solovljevom zavodljivom ali proizvoljnom pretpostavkom da su stećci – bogumilski. (Vego, Iz istorije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1980, str. 357-359.)

davno su prevezli dušu, vjekuju sad u doku.
davno su prevezli dušu; potvrđuje se naznačeni smisao: duša je u drugom svijetu, pred lirskim subjektom čini se da se nalazi samo materija – kamen. dok; kamena obala pristaništa.
Stećak je kamen-međaš između dva svijeta, svijeta živih i svijeta umrlih, svijeta sadašnjosti i trenutka, i svijeta prošlosti i trajanja. Međutim, kamen nije samo kamen, jer govori. Crteži vjekuju u doku, ali istovremeno i progovaraju onome ko im priđe, ko ih umije i želi slušati. Prva lirska slika je statična. U njoj se lirski subjekat još nije otkrio, nije ušao u nju. U drugoj se plan
kadra širi:

Udaljili su se od njeg i gradovi i sela.
Nisu se udaljili gradovi i sela, nego ljudi. Nisu se udaljili samo fizički, u prostoru, nego i etički, u smislu vrijednosti. Savremenici ne haju za ono što stećak zna i o čemu ćuti govorom.
Potcrtava se graničnost stećka; smrt i život su jednako udaljeni. U toj svojoj izdvojenosti on je jedan (prema množini gradova i sela) i poseban.

Vidik mu stvore listopad i koze što tu brste.
Vidik; ovdje ne samo u smislu vidokruga, nego i vidljivog svijeta. Listopad; lišće opada u jesen, i otvara vidik prema nebu. Lišće je prolazno, nestvarno, prividno materijalno. Nebo, i
bog na nebu, čine vidljivi, stvarni svijet. Stvarnost stećka ja duhovna, metafizčka, religiozna. koze; životinje povezane sa satirima, sa paganstvom, sa erosom. Ovcu je stvorio bog, a kozu
đavo. Zlo i dobro su povezani, na način da djelovanje zla na zemlji okreće čovjeka dobru. Zevsa je odgojila koza. Kozije mlijeko je snaga i zdravlje. Kulenović je ironičan prema religizonosti koja prezire materijalno, i okreće se sva onostranom: zato takav vidik stvaraju, ovdje, koze. Bog, kao utjeha u smrti, nije bog prirode, u kojoj se stećak nalazi, i koja počinje ispunjavati
pjesmu. Prolazni život nije manje vrijedan od vječnog.

Vjetar posjeti lijeske, i one se šaptom krste.
Vjetar; kretanje, promjena. Lijeske; stabla ili grmovi lješnika, sveta biljka Slavenima, Germanima, Egipćanima, česta u obredima rađanja i zaštite. Šaptom krste; istovremeni šapat
i krštenje izražavaju čuđenje lijeski. One se čude različitosti stećka, njegovoj izdvojenosti i posebnosti. Kulenović u statičan motiv uvodi napetost između nepokretnog kamena i pokrenutih
lijeski, koja je istovremeno napetost između kršćanstva i bogumilstva, između povodljivosti (savijanja kako vjetar puše) i stamenosti.

Zmija mu krene uz reljef, svoj reljef svije sred čela.
Zmija; čest crtež na stećcima, u značenju čuvarice. Ovdje je to živa zmija, koja izaziva strah i znači opasnost. Sred čela; na sredini čela nose se ideološke oznake. Bogumilstvo je takođe ideologija (“logika jedne ideje” kako taj pojama objašnjava Hana Arent) ograničena vlastitom dogmom. Dogma je opasnost, otrov. Slikom zmije svijene sred čela završava drugi katren,
prva polovina pjesme i rasprava sa religijom kao dogmom. Čak i u svom buntovnom i prkosnom (bogumilskom, stećkovnom) obliku ona nije zadovoljavajuće utočište. Zato drugi dio soneta počinje retoričnim i ironičnim pitanjem:

Zašto sam došao ovdje, kad sve već ovdje piše?
Objavljuje se lirsko ja i dva puta ponavlja prilog ovdje. Budući da je lirski subjekt pjesnik (što će se otkriti u narednim stihovima), zaista je suvišan tu gdje sve piše. (Čemu poezija ako
je sve jasno i zauvijek jedno isto.) Međutim, to sve uistinu je sve samo iz religiozne perspektive; Kulenovićeva to nije. Poezija je za njega iznad i više od religije, i razlog zašto je došao ovdje jeste da se u to uvjeri i da pjesmom to objavi.

Posljednju blijedu zelen s jesenjom travom dišem.
Zapravo, diše mirise prirode, života. Disanje je ovdje odluka da se živi, i sreća što se živi, uživanje u životu, i slavljenje života.

Čuj, zvoni zrelo stablo – to lijes mi teše žuna.
Čuj; lirski subjekt obraća se sebi, traži od sebe pažnju. U tišinu katrena uvodi zvuk, koji je sadašnjost, trenutak, život. zvoni; da objavi radost zbog spoznaje. zrelo stablo; ne povodljiva lijeska, i ne mrtvi kamen, nego živo stablo, koje (zato jer je živo) može biti zrelo, može rađati i stvarati, i stvaranjem trajati u vremenu. lijes; ne kameni sarkofag nego drveni lijes.
Lirski subjekt još je skromniji od skromnih bogumila. Međutim, žuna (djetlić) uistinu ne teše lijes, nego dubi koru drveta tražeći pod njom larve kojima se hrani. Lijes, kao vječno boravište,
stvara se u zvuku.

Stihove što još bruje dlijetom po stećku svom stišaj,
Misli se na stihove katrena, izdeklamovane u slavu stećku. Početno oduševljenje u kamenu vjekujućim crtežima / znakovima / simbolima sada je obesmišljeno otkrićem rime, ritma,
poezije.

pa, uspokojen, pusti neka ih pokrije lišaj,
Ne upokojen, nego uspokojen; umiren, oslobođen straha od smrti, jer smrti za pjesnika nema. Nema prevoznika ni čuna, nema prelaska na drugi svijet:

lezi pod stećak stiha bez prevoznika – čuna.
Stih (sonet) jeste mjesto svevremenosti pjesnika. Ne religija, ne ideologija, ne okamenjena misao; nego poezija opijena zvukom, mirisima, bojama, oblicima, pokretima... životom.
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Zašto je čitanje bolje od sexa?

