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10 Komšijska književnost: Priklješteni između tri
zida
Tako je u makedonskoj književnosti nastupio svojevrstan imagološki preokret i izazov − pri čemu je čitav niz (prvenstveno) romana počeo kritički (pre)ispitivati prethodnu, neprikosnoveno pozitivnu sliku Evrope, sliku Zapada − iz perspektive
Makedonije, jedne (podrugljivo rečeno) balkanske Diskantrije − zemlje bez prava
na svoje ime ili zemlje čije ime samo po sebi predstavlja njeno apsurdno prokletstvo. Istorijski nadrealizam bez presedana.

18 Preporuke: Provetravanje lektire
Gledajući letimično na ovaj impozantan spisak od 146 autora i dela koja se nalaze
u lektiri odmah pada u oči nedostatak, odnosno nedovoljan broj komičnih dela, kao
i onih koja bi neopozivo pozivala na kritičko razmišljanje o poretku, o odnosima
moći u društvu.

22 Esej: Zašto danas čitati Krležu?
Nesumnjivo je to pisac koji po svom stilu − po kombinaciji koju odabira na osi internacionalne tradicije mogao biti zanimljiv i blizak čitaocu koji je čitao i Prousta, i
Dostojevskog, i Manna, i Ibsena, Baudelaira, Wildea, Rilkea, itd. Kome nije blizak
makar neko od pobrojanih autora, onda nesumnjivo on nije idealan čitalac Krleže,
i bolje da se u to čitanje i ne upušta, zato što neće doživjeti novi način, novi ugao
pod kojim je Krleža postavio pitanja koja se tiču svakog pravog čitaoca, za kojim
on traga u književnosti: zašto živimo, zašto hoćemo da živimo, gdje smo i kamo to
nestajemo, s našim brigama i žalostima, s našim tužnim i veselim ljepotama i s
našim strahom pred smrću.

31 Intervju - Ana Kolarić: Čitanje emancipuje
Ne bi smeo da postoji razlog da se nešto “zaobiđe“ u nastavi, da se daroviti i entuzijastični nastavnici nadmudruju sa loše sastavljenim čitankama. Ako računamo isključivo na to, onda imamo ozbiljan problem sa nedarovitim i nezainteresovanim
nastavnicima, da ne spominjem one sklone autoritativnom ponašanju ili one koji
imaju problem sa već marginalizovanim grupama.

Текстура у овом, као и у претходним бројевима, доноси
текстове којима је циљ да проблематизују и преиспитају позицију и праксу наставе књижевности у средњој школи. Намера нам је да укажемо на раскорак између званично постављених циљева и онога што се практично дешава. Уверени смо да се настава књижевности мора мењати и да се о
томе мора говорити, а да у овом тренутку за то нема довољно места ни иницијативе у јавном простору. Направили смо
Текстуру јер верујемо да наставници више не морају да о
свом предмету критички говоре у пола гласа, без могућности
(да ли и без жеље и спремности?) да то јавно кажу и напишу.
Понудили смо занимљиве и не лако доступне књижевне
текстове, критичке осврте на актуелни наставни програм,
показали конкретном анализом да се читанке морају мењати. Запис са часа историје одржаног у оквиру књижевног фестивала “На пола пута“ јасно показује да је промена односа
према историји неопходна једнако као и нов, другачији и одговорнији приступ књижевности у школама.
Фестивал једног писца посвећен Крлежи, одржан маја ове
године у Културном центру Београда, изазвао је у делу јавности мању расправу о значају Крлеже данас. У средишту
расправе било је питање зашто данас треба читати Крлежу.
Текстура у овом броју доноси један од могућих одговора.
Текст прате илустрације преузете из Мирослављевог јeванђеља, књиге о Крлежином односу према Београду, коју су на
основу текста Боре Ћосића направила четири стрип аутора.
Ликовни прилози и у овом броју следе идеју Текстуре да
добра уметност може/мора да преиспитује устаљене и лако
прихваћене вредности и да нас подсећа на нашу одговорност
у времену у коме живимо. Радови Андреја Ђерковића из тог
угла баве се савременим тренутком (насловна страна), као и
променама у нашој недавној прошлости (перформанс у Музеју историје Југославије, стр. 15).
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− Pa, hoćeš da se vratimo?
− Ma, neću, nećemo nikad krenut
ovako. Valjda sam ga sklonila.
Valjda. Valjda će jednom prestati
to valjda i valjda ću bar jednom znati
da nešto sigurno jesam ili nisam, razmišljam, dok ona gleda ispred sebe i
vozi, mirno, kamenog lica uključenog
samo u saobraćaj, već navikla na takve
moje ispade. Valjda ću jednom znati
kako je to ne tražiti ključ iza knjiga i
diskova, kako je to sjetiti se gdje si
ostavila mokar peškir i ne pitati se da li
si sklonila prljav uložak ili si ga ostavila
u kutu lavaboa, pored sapuna. Ovaj sam
ga put valjda sklonila.
− Jebiga žurilo mi se. Ne volim
kad me požuruju.
− Aha − dodaje ona i daje gas da
stigne proći kroz žuto.
− Zamalo.
− Aha − odgovara hladno, ganjajući novo žuto.
Mrzim njeno ahakanje. Radi to
kad me mrzi. Mržnja je jaka riječ, gađenje je možda ona prava. Ona jednostavno ne razumije kako neko može ne
znati da li je bacio prljav uložak u smeće. Ona ne razumije kako stvari poput
sapiranja kade nakon kupanja, pranja
šoljice nakon kafe ili bacanja uloška u
smeće mogu nekom ne biti rutina. Zar
se za takve stvari neko uopće može
zapitati da li ih je uradio? Neko može.
Mogu ja. Ona to zna i to joj se gadi.
− Sad ti se gadim?
− Ma jok. Samo znaš da ja to ne
kontam.
Okrećem se i tamo pozadi, iza
nas, ne sjedi niko. Same smo i možemo
psovati i upadati u beznadežne rasprave. Same smo: ona vozač, ja suvozač i
paket za moju mamu tamo iza.
− Nemaš tu šta kontat il ne. Takva
sam. Jebi me, al sam takva.
− A dobro.
Ne svađa joj se, pa u to ime pojačava radio. Zaustavlja se na semaforu,
ovaj put crveno kao kuća. Stupska petlja. Trup smo gusjenice koja napušta
grad. Mirno čekamo da se glava pokrene.
− Baš bi bilo super da znam udarat
ritam po volanu − kaže odjednom potpuno ushićeno.
Svira brza ciganska melodija i ona
se trudi pratiti je tapkanjem prstiju po
volanu. Trube iz nekog drugog orkestra,
tamo iza nas, zadaju, međutim, nesnosan i neuprativ ritam. Nervozni šoferi
podsjećaju je da je zeleno i da se pokrene. S koliko li je samo usana sada
potekla psovka na račun njenog spola,
ne smijemo ni pomisliti. Ubacuje u
brzinu, kreće, ali nema više onog ushićenja, ni volje da prati ritam, nema
više ni ciganske muzike, potpuno ju je
utišala. Sad je opet sva u saobraćaju.
Takve je sitnice demorališu. Još je početnica, još izlazi sva znojna iz auta,
još joj je sjedište previše primaknuto
šajbi i još obje ruke drži čvrsto na volanu čak i kad je cesta savršeno čista i
ravna.
Trudim se zapaliti opet tu nepravedno ugašenu energiju i pojačavam
muziku, ali cigani su odsvirali svoje.
Slušamo stanje na putevima, no, nema
nikakvih smetnji na magistralnom putu
M-17, osim da se i dalje, zbog radova na
izgradnji auto-puta na dionici VisokoKakanj, vozi obilaznicom. Na radiju ne
spominju da je danas nedjelja i da je na
Stupu auto-pijaca − podatak koji nas

I svašta želim
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dvije, uputivši se na put baš u ovo vrijeme i baš ovim putem, nismo smjele
zaboraviti. Shvatamo to tek kad se
odjednom nađemo uklještene u gomili
automobila.
Ne samo da ne uspjevam zapaliti
nju, već gasim i samu sebe i opet utišavam radio.
− Jebem ti selo, progunđam, potom se opet okrenem tamo iza i gotovo
da se izvinem paketu na stražnjem sjedištu.
Opalim još koju psovku i počnem
nervozno tapšati prstima po vlasitom
golom koljenu.
Cijela je petlja blokirana, auta
prilaze sa raznih strana, vruće je, u nedostatku trotoara, krajem ulice koračaju gomile pješaka, izvana, i kroz zatvorene prozore dopiru žamor i vika. Autopijaca je neizostavno mjesto okupljanja takozvanih prodavača (onih koji bi
ono loše što imaju prodali za što više) i
takozvanih potragača (onih koji bi ono
dobro što nemaju kupili za što manje).
Taj vječiti nesporazum razlog je što su
ovakve pijace češće mjesto žestokih
prepirki, psovki i nadmudrivanja, negoli
istinskog poslovanja i robno-novčane
razmjene.
− Fina Fabija − govori. − Izgleda
očuvana.
− Ovdje sve izgleda očuvano. A
sve je ispod hrđavo.
− Meni i svaka lubenica izvana
izgleda ukusno. A nije.
Nasmijala me i sretna sam što se
smijem. Sretna je i ona.
Ne volim lubenice ali sam voljela
kad ih je tata kuckao i tražio pravu u
moru krivih. Mama veli da bi uvijek pogađao. Po autu ne kucaš da prepoznaš
je li udarano. A bilo bi lijepo da možeš
samo kucnuti i da ti svaka ta hrpetina
željeza ispriča svoju priču. Bilo bi lijepo da su sve analogije slatke kao ova sa
lubenicom i da me svaki put ovako lako
nasmijati.
Primičem joj se, zaklanjam joj
čuperak kose iza uha i dajem joj pusu u
ušnu resicu. Smije se i gleda me krajičkom oka. Obje su joj ruke još na volanu, iako se već par minuta ne pomičemo s mjesta.
− Ne budi tako napeta. Slobodno
izbaci iz brzine, pusti nogu s kvačila,
skini ruke s volana... Protegni se,
odmori se.
− Hoćeš ti da voziš? − pita uvrijeđeno.
− Neću. Samo kažem.
− Onda nemoj ni govorit. Opuštena sam.
Naravno da nije opuštena, ali mi
je odjednom žao što sam išta rekla.
Nekad je tako kruta. Kao kad vozi. Ili
kad ne dozvoljava muzici da je ponese,
već stidljivo pleše samo ramenima i
gornjim dijelom trupa, ili kad razgovara sa nepoznatima, neprestano češkajući leđa i stražnji dio vrata. No, nisu to
situacije u kojima joj smiješ prigovarati. Bilo bi moguće pričati o tome s njom
u krevetu, u šetnji, na kafi, ali nipošto
u trenucima dok je takva. Ne voli da
misle da je kruta i napeta. To je čini
krutom i napetom. Sad još jače stišće
volan, a on sve više klizi iz znojnih šaka. Ljuta je što sam uništila tako lijep
trenutak. Ne može da ne misli na to kako je možda zaista prekruta i kako će se
sigurno i njima danas učiniti takvom.
− A daj sori. Samo mi je žao što se
nisam sjetila da je danas prokleta pijaca... Žao mi što sam te uvukla u ovo...
− pokušavam se izvući, ali riječi mi zvu-

če blijedo i neuvjerljivo, i prije nego su
sišle sa usana.
Htjela bih da mi vjeruje. Zaista se
osjećam loše.
− Vjeruj mi.
− Ok, vjerujem. Ali kakve to veze
ima s mojom opuštenošću? Uostalom,
nisi ti kriva. I ja sam znala da je nedjelja.
− Znala si, al ja vodim. Mislim,
mojima idemo.
− Pa?
− Pa ništa.
− Ne pokušavaj uvijek bit tako...
Kolona se lagano pokrenula i učinilo nam se da ćemo u ovoj turi zaista
probiti obruč i izaći na čistinu. No, zapele smo opet.
− Pa dokle više? − pita me, kao dijete.
− Ne znam. Još malo. Da stavim
neki cd? − odgovaram, kao djetetu.
Klima glavom i puštam nešto za
hvatanje ritma po volanu. Razmišljam
šta je htjela reći. Da ne pokušavam uvijek biti tako... Tako dominantna? Tako
zaštitnička? Tako samouvjerena? Šta to
ona već zna o meni a da ni ne znam da
zna? Opet joj radim ono s kosom, ono s
uhom.
Pokrećemo se i izlazimo iz gužve.
Auto ronda, kao da mu se mrsko pokrenuti. Pravi razlog za takvo brujanje,
zapravo, nije ljenost mašine da nastavi
putovanje, već Irinin šoferski junf.
Njene oči nisu na cesti već na kontrolnoj tabli. Tek kad vidi broj obrtaja, prebacuje u veću brzinu. Motor moraš slušati, auto ti zna reći šta mu treba,
pomišljam da joj kažem, no, naravno,
ne govorim. Ionako je dovoljno napeta
zbog susreta sa mojima.
− Ja se ne sjećam pedesetog rođendana svoje mame. − veli, kao da zna
o čemu mislim.
− Kako?
− Tako. Bio je prije dvije godine,
toliko znam, al nemam pojma šta smo
radili i jesmo li ga obilježili.
Vjerovatno nisu. Irinin brat živi
vani i rijetko pohodi roditeljski dom.
Irina je stub familije. Krhak stub, učini
ti se da ni bicikl ne možeš naslonit na
njega, ali kad je upoznaš shvatiš kako
je sposobna i za veće zemljotrese. Mama i tata bi se razveli da nije nje. I hoće, tačnije, čim ona ode od njih. Bit će
to kraj njihovog kompromisa što su ga
zvali brakom. Iako tim simboličnim odlaskom mlađeg djeteta od kuće neće
prestati biti roditelji, prekinut će svoje
formalno zajedništvo i otići tamo gdje
već u mislima i srcima jesu.
− Je l te strah? − pitam
Ona veli da jeste, a ni ne zna da
sam je pitala je li je strah toga što će
se njena porodica raspasti onog momenta kad im okrene leđa. Misli da sam
je pitala je li je strah ovog putovanja i
ove naše odluke da im napokon kažemo, da im, na proslavi pedesetog rođendana moje mame, da im svima, mami, tati, dedi, Aidi i Adnanu, svima, kažemo...
− Ma, to je normalno. Mislim, to
da te strah. I mene je − odgovaram
tiho.
A nije me strah. Nije toga. Strah
me jeseni, strah me da će ovo ljeto
tako brzo proći, strah me da neće sa
mnom izdržati još dugo ili još gore da
će se jednog jutra probuditi u pedesetoj čekajući povod da ode od mene.
− Hajde stani na prvoj pumpi,
pliz... − jedva progovaram.
− Zašto?
− Malo mi je muka.
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Zaustavlja auto i ja izlazim. Udišem zrak, ona izlazi za mnom i stavlja
mi ruku na rame. Na licu joj vidim taj
osjećaj odgovornosti iako zna da sve to
sa mnom nije od loše vožnje, trzanja
auta i nespretnog zaobilaženja rupa na
cesti. Nudi mi da ja vozim dalje, ali odbijam ljuta na samu sebe. Opet sam je
uspjela rastužiti. Vadi cigaretu i pali je.
− Opet nisi sigurna da to želim? −
pita me, tačnije više konstatuje, dok
pilji u poklon zatvoren u autu.
Nisam sigurna. I ne osjećam se pozvanom da išta odgovorim na ovo njeno
pitanje, ako je uopće i pitanje. I ona
zna da nisam sigurna. Zna da mislim da
to radi zbog mene, ne jer zaista to želi.
A neću da to radi zbog mene.
− Neću, neću da to radiš zbog mene, neću da ti bude žao, neću da za pet
godina kažeš da sam ti sjebala pet godina života, neću da kažeš da si sve žrtvovala jer si me voljela i da si mogla sa
svima, sa bilo kim, sa muškarcima, frajerima, jebenim frajerčinama, a ti si,
eto, odlučila sa mnom i otjerala si sve
od sebe i porodicu, koja se raspala, naravno, čim su čuli, i sve opet zbog mene! Zbog mene!
Kao i obično nakon ovakvih erupcija, stojim skamenjeno, nesigurna da
sam zaista sve to izgovorila. Možda sam
samo razmišljala, možda nisam rekla
baš sve i baš ovako?
Baca cigaru na asfalt i gleda je
kako dogorijeva. Potom podigne glavu i
pogleda me. Oči su joj umorne od vožnje, od treme, od straha. Očekujem da
će izgovoriti gomilu uvreda. Očekujem
da će me, ako već ne želi da me vrijeđa, barem prezrivo pogledati i ostaviti
me tu, na pumpi, vratiti se dok još može, ako ništa drugo, a ono spasiti brak
svojih roditelja. Ne dobijam ništa od
očekivanog. Dobijam Irinu.
Ulazimo u autu u tišini. Uzima
moj dlan i stavlja ga na svoju nogu. Iz
glatke kože probijaju oštre dlačice i
bockaju me.
− Misliš da će joj se svidjeti
poklon? − pita me dok pali auto.
Otkad je sve počelo, više od dodira i više od svega, volim da je gledam i
da na njenom tijelu pronalazim svoje
nedostatke: okrutne oštre dlačice na
nogama, crvena zadebljanja oko kukova, ranice od dlake čiji je korijen ostao
zatočen u tijelu...
− Hoće − odgovaram spremna da
po drugi put krenemo na isto putovanje.

Ljuljeta Lešanaku

Румена Бужаровска
НЕ ПЛАЧИ, ТАТА

NASTAVNIK ISTORIJE
Prve su klupe uvek prazne,
Nikada nisam razumela zašto.
Druge su redove zauzimali oni
Što uče napamet.
U srednjim su redovima sedeli stidni,
Koji hvataju beleške i podvlače.
U poslednjim klupama, oni
Koji su osmatrali lepuškaste mladeže
Na vratovima plavkastih devojaka.
Nastavnik istorije bio je kost i koža,
S mutnim očima i paralizovanom
rukom.
Datumi, nazivi bitaka
Izlazili su mu iz nezadovoljnih usta
Akcentovani,
Kao pauci
Iz pukotina na zidu.
Mi smo jedva čekali da zazvoni,
Da istrčimo napolje, da pišemo svoju
istoriju,
Ne razumevši se u ishode bitaka,
Jer smo znali sve!
Jednog dana, svako od nas će biti taj
nastavnik istorije
Ispred nekog sedamnaestogodišnjaka,
ili devojke s lepim mladežom na vratu.
I prve klupe će i dalje biti prazne.
Napuštene od onih koji sumnjaju,
Sasušena ruka istorije,
Što čini da se druga ruka
Doima svemogućom.

Пискави гласић мог сина одјекивао је
кроз наш крај као полицијска сирена.
Затворена у радној соби успела сам
да чујем његов препознатљиви плач:
једно дуго “уаааааа-а-а“ пропраћено
с три-четири кратка јецаја док је
плачући покушавао да дође до даха.
Затим је уследила кратка пауза у којој
је гутао пљувачку која му се скупила
од ридања, па је поново настављао са
својим “уаааа“. Чим му препознах
плач, пред очима ми се појавише
његово зајапурено, згрчено лишце и
окице запечене од суза, и као да ме
нешто пресече напола. Не скидајући
наочаре за читање, протрчах низ ходник и дневну собу и излетех на терасу. Угледах свог синчића како скреће
стазом која води до улаза у нашу
зграду. Дланом је притискао десну
слепоочницу и полако вукао малена
стопала у плавим, гуменим папучама.
У тренуцима док сам га посматрала
како плаче и полако се креће ка
нашој згради, можда због јаког сунца
или пак због размишљања о томе шта
му се десило, учини ми се да је цео
покривен прашином и да песка има
чак и у разбарушеној коси. Када ми се
учинило да се међу прстићима ручице
којом је држао слепоочницу назире
крв, испустих мали крик, прекидох
грчевито стезање ограде терасе и
стрчах ка улазним вратима. Ту се сударих с супругом Филипом, који је
изгледа касније од мене чуо плач детета. Бацивши само један поглед преко мог рамена, видео је Марка који је
изгледао као мала бубица што полако
пуже средином огромне улице. Филипове очи су биле панично раширене и
у трену га видех како нестаје кроз
врата која је за собом оставио отворена. Његово трчање низ степенице
звучало је као котрљање тупог предмета.
Поново сам се вратила на терасу. Комшија из куће преко пута на
трен престаде да поткресује ограду
док се Марко вукао поред њега. Неколико жена из околних кућица и
зграда изашле су на прозоре да виде
шта се догађа. Тада је Филип излетео
из наше зграде, потрчао према Марку
и клекнуо на колена испред њега.
Једном руком га је загрлио, а другом
је покушавао да помери длан који је
држао чврсто залепљен на слепоочницу.
Нисам могла више да гледам. На
брзину сам изгрицкала два нокта
десне руке. Од Филипове главе ионако нисам могла да видим Марка и да
проверим да ли је повређен. Гледала
сам му само мале плаве папуче и
испрљане ножице. Уђох у дневну собу
и седох на тросед, где сам изгрицкала још два нокта док сам слушала
Филипове кораке и Марков плач како
се приближавају улазу у зграду. Затим је плач постао шупаљ и дубок и
почео је да долази из правца улазних
врата. Чинило ми се да Филипов равномерни корак уз степенице траје
бесконачно. Коначно су улазна врата
шкљоцнула и појавише се обојица,
Марко у Филиповим рукама, још увек
са дланом залепљеним за слепоочницу.
“Ударио ме је ма-маааааа“, викао је мој син устима искривљеним
удесно. Неколико конаца пљувачке су
му се развлачили од доње до горње
усне, а из једне мале ноздрвице ка-

пале су слине. Осушене сузе и слине
имао је и на образу и на рукавима,
којима је покушавао да се обрише. И
чело му је било мокро и црвено од
плача.
“Ко те је ударио, татино, ко,
брзо ми кажи сине“, викао је Филип,
нервозно шетајући испред мене и
Марка.
“Дај да ти мама види раницу“,
говорила сам му борећи се с његовом
малом упорном ручицом која није
хтела да се помери са слепоочнице.
“Татино, реци ко те ударио, реци татино“, настојао је Филип, сада
већ чучећи испред Марка.
“Ааа-ааа-ааа, ма-маааа, бо-лииии“, непрестано је пиштао Марко извлачећи знојаву ручицу из мојих
прстију. У том тренутку сам успела да
му је одлепим од слепоочнице и прву
ствар коју смо видели била је размазана крв на од зноја смежураном
длану, а затим мала посекотина изнад
леве обрве, замазана крвљу и прашином.
Филип пребледе и ућута када је
видео крв, али убрзо се прибра и опет
рече Марку:
“Сине, реци ми ко те ударио, да
видиш шта ће му тата урадити.“
“Филипе!“ викнух надгласавши Марково вриштање; он је још увек покушавао да врати прашњави длан на
слепоочницу. Згрчих усне и зауставих
псовке а онда ми излете из уста: “Иди
и донеси нешто за рану!“
Марко је пиштао још гласније и
борио се са мном док сам ја покушавала да му очистим посекотину.
“Још мало мамино, још мало, знам да
боли али ево одмах ће проћи“, тешила сам га док сам дувала у рану и чистила је ватом. Посекотина није била
толико дубока и дуга као што је изгледало на први поглед. У међувремену, Филип је шетао напред-назад
кроз собу, као лавић у кавезу, театрално забацујући мала стопала напред као што је увек радио када је
био узнемирен. Повремено би руком
прошао кроз црне коврџе косе, па би
испустио дуг издах кроз нос. Једном
је чак и вратом крцнуо, као што је
радио само онда када је био изузетно
узнемирен. Залепих ханзапласт на
Маркову рану и узех га у наручје.
Када је гласан плач полако утихнуо,
чуло се само његово повремено нежно штуцање. Коса му је мирисала на
зној и прашину, а ноктићи су му били
црни, иако сам их претходног дана
очистила.
Филип није престајао да шета
напред-назад кроз собу. Желео је да
испитује Марка још, али сам га ја
прострелила погледом неколико пута
и он је одустао од те намере. Нисам
се изненадила када је изашао из
дневне собе и отишао у спаваћу. Тамо
чух један туп али продоран звук и
претпоставих да је Филип ударио руком у шифоњер, као што је то урадио
једном када смо се много посвађали.
“Ништа ти није мамино, само си
се изгледа много уплашио“, говорила
сам Марку и мазила га по лепљивим
обрашчићима. Он би само мало зајецао и гурао би лице у мој врат. Филип
се врати у дневну соби видно смиренији, али још увек блед у лицу.
“Хоћеш ли нам сад рећи шта ти
се десило?“, полако упитах Марка.
“Ударио ме је Боби“, рече испрекиданим гласом. “Ударио ме је
ка-ка-каа-меее-нооом“, рече и поново зарида.

6 Mala Kutija
“Зашто те ударио, татино? Како
тако − ударио те каменом?“ Филип је
седео на ивици фотеље и разгорачено гледао дете.
“Не знам.“ Марко направи паузу, шмркну и искриви уста надоле.
“Прво ми је узео бицикло, па сам му
ја рекао да ми га врати, и он није
хтео, па сам му ја опет рекао да ми га
врати и да ћу звати тебе ако ми га не
врати и онда је он узео један камен и
ударио ме“, рече Марко у даху и опет
тужно зарида.
“Мило моје“, рекох ја, “немој се
секирати, мамино. А где ти је бицикло?“
“Код Бо-бијаа“, поче Марко опет
тужно да цвили.
“Тако значи“, рече Филип, устаде и пође ка улазним вратима. Лице
му је било искривљено од беса. “Сад
ја идем да мало поразговарам са тим
Бобијем“, рече и излете кроз улазна
врата.
“Филипе!“ викнух, али узалуд.
Знала сам да ме неће послушати и
вратити се.
Претпостављала сам да ће прво
отићи у школско двориште, где се
Марко обично играо са осталом децом
из краја. Ако Боби није тамо, онда ће
сигурно ухватити неко друго дете и
силом га натерати да му каже где је,
па ће отићи да га тражи на љуљашкама иза суседних зграда или на
клупама иза школе. Корачаће повијен
унапред, с рукама у џеповима, и
љуљаће рамена лево-десно у ритму
хода. Повремено ће изустити по неку
псовку и проћи руком кроз густе
коврџе косе. “Смрвићу га, здробићу
га, згњечићу му њушку, зубе ћу му
поломити, само да га нађем“, сигурно
ће мрмљати Филип тумарајући кроз
наш крај.
Минути су трајали као сати док
је Марко, изморен од плача, почео да
дрема у мом крилу. Спустих га на
двосед до мене и почех поново да
грицкам нокте. За врло кратко време
изгрицках два. Остала су ми још четири неизгрицкана нокта и њих реших
да поштедим. После почех да глођем
заноктице ноктију које сам већ била
изгрицкала.
“Ухватићу га за уши и одвући ћу
га тако до његовог оца, да пред њим
каже шта је урадио, и да врати бицикло, говно једно силеџијско. Има уво
да му направим као бабуру“, сигурно
размишља Филип док се приближава
Бобију. Боби је једно крупно, дебело
дете две године старије од Марка.
Има црвене образе и густе, дебеле
обрве. Има велики размак између
предња два зуба због кога изгледа
опасан. Сигурно сада Филип хвата Бобија за уво и пита га “Где је бицикло
мога сина? А? Кажи где је бицикло
мога сина, копиле једно.“
Хтела сам да идем по Филипа,
да га упозорим да ништа не уради Бобију и да не иде код његових родитеља јер ми се чини да сам му видела
оца и да је стварно страшан. Има неколико набора коже на потиљку, на
месту где се спајају врат и глава. Ради као чувар у градској болници. Прекасно сам се тога сетила, па сам узела мобилни да му се јавим и бар га
упозорим, али када сам чула његов
телефон, заборављен на трпезаријском столу, као да сам осетила како
ми нешто хладно пролази кроз стомак. Марко је спавао, па нисам могла
да га оставим и пођем за Филипом.
Изађох напоље, седох на степенице

код улаза и наслоних се на ограду.
Изгрицках и последња четири нокта и
бацих се на остатак заноктица. Затим
сам покушала да се фокусирам на
шаре степеница али нисам могла.
Сада се сигурно однекуд појављује Бобијев отац. “Да примириш
свог сина!“ виче Филип и гура Бобија
унапред, а овом се црвени дебело
уво. “Шта си рекао?“, говори отац без
врата. “То што си чуо“, каже Филип и
испрси груди. Филип има кокошје
груди и уска рамена, низак је растом
и дланови су му нежни и крхки. Али
он стеже мале жилаве песнице,
спреман да замахне, па макар и Голијат стајао испред њега. Замишљам
како му очи светлуцају од беса и како
вена на његовом танком врату почиње да пулсира од љутње.
Лице Бобијевог оца ми се меша
с лицем Горазда, крупног комшије из
другог улаза, који је замало убио Филипа када му је он рекао да престане
“да паркира мотор као сељак“ и да
“ће му пробушити гуме следећи пут
када се тако паркира“. Горазд га је
упозорио да “ће му закуцати једну“,
али се Филип кочоперио и тако када
сам изашла на терасу да видим шта се
дешава, видела сам Филипа, две главе нижег од огромног Горазда, како
се залеће да га гурне, с носем дигнутим високо у ваздух и раменцима забаченим уназад. Видех како Горазд
удара песницом Филипа у леви образ,
и како Филип пада на земљу и затим
опет устаје. Док сам силазила са другог спрата, прескакајућу по три степенице у кућним папучама, Филип је
добио још две-три песнице од Горазда. Нос му је крварио и лице му је било црвено када сам истрчала на паркинг и стала између њих. Горазд је
стајао леђима окренут према згради,
и кад га погледах у лице, у позадини
видех све комшије који су стајали као
публика на прозорима и терасама.
Горазд стаде, окрену се, баци један
презрив поглед на Филипа и оде без
иједне речи. Наставио је да паркира
мотор као пре. А Филип и дан-данас
не може да ми опрости што сам га на
такав начин понизила пред целим
крајем.
Поред тога што је Марко спавао
и нисам смела да га оставим самог,
било ме је страх да изађем да тражим
Филипа, јер сам била сигурна да ће
се опет наљутити на мене. Раскрварила сам два прста јер сам откинула заноктице. Неко из горњих станова изађе из стана, закључа врата и поче да
силази низ степенице. Да ме не би
видео како седим поред ограде, скочих и уђох опет у кућу, тачно у часу
када се Марко пробудио, жедан. Окице су му биле натечене од плача и сав
је био знојав. Привукох га ка себи и
загрлих га.
“Где је тата?“
“Отишао је по бицикло“, одговорих. “Где сте били кад ти га је Боби
узео?“ питах га.
“Код љуљашки.“
Љуљашке нису толико далеко,
помислих и још јаче стегох Марка.
Мој ситан синчић као да осети да сам
уплашена па ме пољуби и још јаче се
залепи за мене. Тад чусмо брзе кораке по степеницама и обоје окренусмо
поглед ка улазним вратима. Када су
се она коначно отворила, прво смо
видели пластично бицикло, наранџастих и плавих боја, цело изломљено,
искривљено и прљаво. А затим видесмо Филипа, који остави бицикло на

под у ходнику, тик поред ципела.
Црне коврџе су му биле залепљене за
чело, лице му је било црвено, а
усирена крв му је оцртавала један
крај усана. Када је сео на тросед до
нас видех да има посекотину дуж
доње усне. Тешко уздахну и спусти
главу. Марко и ја смо ћутали.
“Немој се секирати сине, Боби
те више неће дирати“, рече Филип
Марку и помази га по разбарушеној
глави. Брада му се затресе и он стави
руке на очи и лице. На средњем прсту
је имао велику посекотину. Његови
малецни дланови једва покрише пола
лица. Згрчи очи и са стране му се
направише бразде, а низ бразде и ја и
Марко видесмо како засија једна
суза.
“Не плачи тата, купићеш ми ново бицикло“, рече Марко и стави своју ручицу на зајапурени образ свог
оца, а ја устадох и одох да се закључам у купатилу.

Mirjana Stefanović
KAKO SE TREBA RODITI
izabrati roditelje dobro −
majku koja ume da pravi pišingere
i oca koji neće umreti pre vremena
samo zato da bi vas traumirao
obezbediti sebi starijeg brata
i obavezno mlađu sestru
− tako ćete biti s oba kraja ušuškani
među svim zdravim dugovečnim
muškarcima
i svim pravim majstoricama za pišingere
odaberite takve koji će jedno drugome
smrsiti najmanje konaca
učiniti najmanje preljube
zaljubite ih jedno u drugo
iskićenim taksijem pošaljite na
registraciju
pustite ih neka vam odmah rode brata
a posle dve-tri godine odmora
kada se uverite da se ipak neće
razvoditi
najbolje po povratku sa letovanja
na kojem su se snabdeli kalcijem
fosforom proteinima i vitaminima
dozvolite im neka vas začnu
izvedu iz predegzistencijalne zebnje
u zrelo leto − sredinom avgusta
tako ćete imati velike šanse
da se rodite kao majsko dete

MUŠKE PAPUČE
iznošene
kraj vrata da ih majstor vidi čim uđe
znak su da ima muškarca u kući
damo da je izašao
na čas
da kupi cigarete
da sa drugarima popije pivo
da od komšije pozajmi bušilicu
da potuca švalerku
ali sigurno će on da se vrati
u svoju kuću
može svakog časa da bane
te majstor ne treba da se džabe vrpolji
i ne mora značajno da diže obrvu
dok pilji u nju kao mačak u slaninu
ni da se onako slučajno
slabinama dotakne njenje zadnjice
dok prilazi sudoperi da je otpuši
zbog čega je ustvari pozvan
jer muž kojeg nema ne ume
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Što je veća Srbija
to je manji svet
Istraživanje: čitalačke navike srednjoškolca i uloga biblioteka u njihovom formiranju

U nastavi književnosti za srednje
škole predviđeno je da 30% programa bude posvećeno proučavanju svetske književnosti, a veći
deo nastave odnosi se na domaću
književnost. Tekstura proverava
da li se taj odnos domaće i svetske književnosti čuva u čitankama koje se koriste u našim školama. Brojali smo koliko je stranica
teksta i interpretacija posvećeno
domaćoj, svetskoj i regionalnoj
književnosti. 926 stranica tekstova i interpretacija nalazi se u sve
četiri čitanke za srednju školu.
Najobimnija je čitanka za III razred (280 stranica teksta i interpretacija), a najmanje stranica
ima čitanka za IV razred, koja se
bavi književnošću 20. veka (214)

49,0% 1,2%

0,4%

đaka članovi su bilioteke od prvog razreda osnovne škole.

književnost nastala u BIH ima u sve
četiri čitanke. Jedino je Isak Samokovilja pričom Rafina avlija ostao kao
predstavnik književnosti Bosne i Hercegovine. Svi ostali pisci iz BIH jasno
su i direktno predstavljeni kao srpski
pisci.

književnost Južne Amerike

0,0%

književnost Severne Amerike

17,4%
pisci i dela svetske književnosti.

18,3%

7,5%

teorijski tekstovi, od toga više od pola
odnosi se na srpsku književnost i primere iz srpske književnosti

regionalne književnosti ima na stranicama naših čitanki

54,0%

4,0%
hrvatska književnost,

srpska umetnička književnost

makedonske knjiiževnosti.

0,5%
slovenačke književnosti ostalo je u našim čitankama zahvaljujući činjenici
da je Prešernov sonetni venac najpoznatiji primer te pesničke forme.

3,5%
hrvatske poezije a od toga je dve petine poema Jama Ivana Gorana Kovačića.

0,86%
0,0%
književnost Afrike i Australije

0,86%
Azija (4 strane Tagore, 4 strane Epa o
Gilgamešu)

5,51%
poezija druge polovine 20. veka

78,0% 0,0%
1,7% 3,6%
srpska književnost (170 stranica) u čitanci za IV razred

dubrovačke književnosti, koja se u našim čitankama ne smatra delom hrvatske književnosti

savremene svetske poezije

ukupnog broja strana otpada na autorke (Desanka Maksimović 18 strana, Isidora Sekulić 13 strana, Jefimija 2
strane)
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Slavko Sušilović
Znate l’ priču
o “Vasi“ u Brčkom?
(I ja sam je tek onomad čuo.)
Zamoljena da nam ukratko predstavi
kronologiju, statistiku, te druge bitne
opće karakteristike i posebnosti svoje
škole, ravnateljica brčanske gimnazije
prof. Mirjana Knežević napisala nam je
sljedeće (mejl je ovdje ponešto skraćen):
U šezdeset dvije godine postojanja gimnazije u Brčkom škola je prolazila kroz raznovrsne faze razvoja, u kojima je opstajala i trajala odolijevajući svim društvenim promjenama koje su
je neminovno doticale. Korijeni gimnazije datiraju još iz 1885. godine, tj. od
osnivanja Trgovačke škole, koja dvadesetih godina prošlog stoljeća prerasta u
Nižu gimnaziju, pa zatim u Građansku
školu, pa ponovno u Nižu gimnaziju, da
bi se konačno školske 1950/1951. godine formiralo prvo odjeljenje Više realne gimnazije. Na inicijativu školskog
kolektiva, poslije preseljenja u novu,
namjenski izgrađenu zgradu, škola dobiva naziv Gimnazija “Vaso Pelagić“,
koji s ponosom nosi i danas. To je bio
najbolji način za odavanje počasti prosvjetitelju, reformatoru i narodnom
učitelju koji je tri godine učiteljevao u
Brčkom i kod trgovaca inicirao osnivanje “realke“ u gradu.
Tradicionalno, u našu školu se
upisuju učenici iz gradskih i seoskih
škola sa područja Brčko distrikta BiH,
ali i iz susjednih općina: Čelić, Šamac,
Srebrenik, Pelagićevo, Bijeljina, i iz susjedne države, Republike Hrvatske. Posljednjih deset godina gimnazija je locirana u objektima bivše gradske vojarne koji su adaptirani za potrebe škole i
uz njih je izgrađena te opremljena
sportska dvorana. Nastava se realizira
u 15 učionica općeg tipa i 12 specijaliziranih učionica − kabineta. Opremljenost informatičkom tehnologijom, zahvaljujući velikodušnoj donaciji japanske vlade, na solidnoj je razini. Školska
knjižnica posjeduje oko 10.000 primjeraka knjižne i neknjižne građe. U toku
je postupak javne nabave nekoliko stotina novih naslova za lektire hrvatskog,
srpskog i bosanskog jezika i književnosti.
Ove školske godine školu pohađa
727 učenika od I do IV razreda, podijeljenih u 30 odjeljenja. Nastavu izvodi
53 nastavnika, stručno osposobljenih za
nastavne predmete iz Nastavnog plana
i programa opće gimnazije sa izbornom
nastavom. Osim nastavnog osoblja u
školi je zaposleno još devet djelatnika
na pozicijama uprave, stručnih suradnika u nastavi i tehničkog osoblja. Pored
obaveznih i izbornih nastavnih predmeta učenici imaju mogućnost pohađanja
fakultativne nastave iz francuskog jezika i iz kulture religija. Interes učenika

za oba fakultativna predmeta je veliki
i rezultati rada izvrsni. Već četiri godine u školi se realizira program njemačkog jezika za stjecanje njemačke jezične diplome (DSD). Polaznici ovog programa na državnim i međunarodnim natjecanjima osvajaju prva mjesta, čime
promoviraju školu, grad i naš sustav
obrazovanja.
U školi aktivno djeluje veliki broj
sekcija [...], između ostalih i debatni
klub (koji je u nekoliko navrata predstavljao BiH na međunarodnim natjecanjima). Vrlo smo aktivni i prisutni u
međunarodnim projektima sa učenicima i nastavnicima iz susjednih zemalja
i regije. Školski list “Gimnazijalac“ je
glasilo naše škole, koje priprema novinarska sekcija i koje izlazi dva puta godišnje, u tiražu od 1000 primjeraka.
Pored rada u vannastavnim aktivnostima, sportskim i kulturno-umjetničkim
udruženjima, učenici naše škole redovito ostvaruju izuzetne rezultate u učenju, tako da je svake godine srednja
ocjena vrlo visoka, te se preko 80 % naših svršenih maturanata upisuje na fakultete (u BiH, ali i u Srbiji, Hrvatskoj,
Austriji, Češkoj). Školi je 2010. godine
dodijeljena godišnja nagrada “Vasa Pelagić“ Pedagoškog pokreta Srbije za
vrhunska ostvarenja u obrazovanju.
Među bivšim učenicima gimnazije
koji su postigli šire zapažene rezultate
u znanosti, umjetnosti, sportu, pa i politici, spomenula bih samo neka imena:
kardiolog dr. Muharem Merić, književnik Zejćir Hasić, profesor Asim Mujkić,
fotoreporter Zoran Filipović, odbojkaški reprezentativac SFRJ Nikola Matijević, komandant Armije BiH Rasim Delić,
estradna umjetnica Fahreta Jahić (Lepa Brena), bivši gradonačelnici Brčko
distrikta BiH, Siniša Kisić i Mirsad Đapo
...
Učenici, nastavnici i roditelji, sa
upravom škole na čelu, ulažu velike napore da JU Gimnazija “Vaso Pelagić“ na
ravnopravnoj osnovi komunicira sa školama iz bližeg i daljeg okruženja i da
bude organizator najzanimljivijih dešavanja u gradu. U okviru obilježavanja
Dana škole, u travnju ove godine, potpisan je ugovor o poslovnoj suradnji sa
Drugom gimnazijom iz Varaždina.
Premda ova informativna i sadržajna bilješka dobro predstavlja školu, možda vam neće sasvim otkriti (ili
bar neće u prvi plan istaknuti) koji su
ključni i inicijalni razlozi našeg zanimanja za brčansku gimnaziju i otkud se
ona našla u kontekstu serije reportaža o
višejezičnim gimnazijama u regiji.

Jedan razred, s Teksturom na stolu

Tri jezika hoću ja.
(Neću jedan, neću dva.)
A brčanska se škola u takvom kontekstu
našla, donekle, i paradoksalno. Naime,
iako legislativa svih administrativnih jedinica u Bosni i Hercegovini (Brčko distrikt, Federacija BiH i Republika Srpska)
propisuje ravnopravnu upotrebu jezika
svih triju konstitutivnih naroda u nastavi, samo je u Distriktu taj proklamirani
cilj u ozbiljnijoj mjeri ostvaren u praksi
pa se u srednjim školama doista, u punom opsegu, predaju sva tri maternja
jezika − i bosanski i hrvatski i srpski. Tako se (i tu dolazimo do spomenutog paradoksa) ono što je, zapravo, najbliže
deklariranom standardu počelo doživljavati kao bizarno, izuzetno i nestandardno, a realnim standardom postalo
ono što se u ostatku zemlje, bilo iz
objektivnih, bilo iz nekih drugih razloga, zadržalo daleko (isp)od deklariranog. Bilo kako bilo, tek − brčanska je gimnazija jedina gimnazija u BiH s takvim
modelom nastave maternjeg/maternjih
jezika.
O nekim aspektima toga modela
razgovarali smo s njegovim glavnim
akterima: profesoricama bosanskog jezika i književnosti Sanelom Fejzić i
Amelom
Selimović,
profesoricom
srpskog jezika i književnosti Brankom
Kukić, profesorom hrvatskog jezika i
književnosti Vidanom Janjićem i, razumije se, sa samim učenicima.
− Što biste mogli izdvojiti kao glavne praktične prednosti, a što kao eventualne nedostatke ovakvog modela nastave (sva tri jezika, odvojeno), u odnosu na “standardnu“ nastavu maternjeg
jezika i književnosti (jedan jezik, zajedno)? − upitali smo profesoricu Fejzić.
− Manje skupine učenika su olakšavajuća okolnost za rad. U odjeljenju
s petnaestak učenika može se raditi i
lakše i kvalitetnije nego u onom s trideset. Tu “profitiramo“ i mi predavači

i, što je još važnije, sami učenici. Doduše, ista se stvar može pokazati i kao
nedostatak u slučajevima kada je broj
učenika u odjeljenju premalen, pa se
ne može čuti dovoljan broj (različitih)
mišljenja. Tu ne mislim samo na to da
izostaju mišljenja različitog nacionalnog/kulturnog štiha, nego ih je, naprosto, premalo. Koliko znam, u pojedinim odjeljenjima ima svega tri-četiri
učenika koji slušaju hrvatski jezik kao
maternji.
Po svemu drugom, nastava maternjeg jezika u našoj školi ista je kao i u
bilo kojoj drugoj, “jednojezičnoj“, gimnaziji u Bosni i Hercegovini. Nema razlike u nastavnim programima, osim
što se eventualno nešto striktnije vodi
računa o tzv. zajedničkim jezgrima,
odnosno onom propisanom fondu časova koji je, u nastavi svakog maternjeg
jezika i književnosti, predviđen za
obradu književosti preostala dva naroda. Evo, ja baš ovih dana radim Cesarića, Nušića, Ujevića... Isti je slučaj, naravno, i u nastavi na srpskom i hrvatskom. Tim zajedničkim jezgrima posvećena je, otprilike, trećina nastavnog
programa. Osim toga, mi imamo uistinu sjajnu saradnju sa svim kolegama i
kolegicama, uvijek ćemo bez problema
spojiti djecu kad treba pogledati film,
odslušati predavanje... Djeca to vide i
razumiju, time im kažemo što im je zajedničko, u čemu su razlike, čemu mogu služiti te razlike. Tu nikad nije bilo
nikakvih poteškoća.
− Rekli ste kako nema razlike u
programima. Ima li razlika u udžbenicima? Po kojim udžbenicima/čitankama
radite?
− Koristim se čitankama u izdanju
Sarajevo Publishinga, autora Zdenka
Lešića. Po njima sam radila i u Tuzlanskom kantonu i mislim da imaju dosta
uravnotežen pristup i tzv. zajedničkim
jezgrima i ostatku materije.
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Trojka predavača: "Srpkinja", "Hrvat", "Bosanka"

Profesorica Kukić, na isto pitanje,
odgovara:
− Mi radimo po čitankama koje su
u upotrebi i u Republici Srpskoj; koristimo i izdanja Zavoda za udžbenike Istočno Sarajevo i srbijanska izdanja, jer
je program za srpski jezik u gimnazijama, u principu, jednak. Za pisce obuhvaćene zajedničkim jezgrima, a kojih
nema u čitankama, snalazimo se i ispomažemo internetom. Baš juče smo radili Ziju Dizdarevića, pa sam s interneta skinula dvije pripovijetke. Danas radimo Tina Ujevića, ali to program za gimnazije i u Srbiji “podržava“, tako da
imamo njegove tekstove u čitankama.
Djeca imaju ili jednu ili drugu knjigu,
ali, što se mene lično tiče, ja čitanku
koristim više kao hrestomatiju, a ne
kao nešto što bi me obavezivalo i čvrsto
usmjeravalo u interpretaciji. Pokušala
sam jednom, ali mislim da neka pitanja
nisu na nivou na kojem su naša djeca,
tako da nam čitanka više služi za to da
imamo sve tekstove na jednom mjestu.
Osim toga, rijetko radim odlomke književnih djela; nastojim obraditi kompletno djelo, jer odlomci odražavaju
samo nečiju perspektivu.
Profesor Janjić kaže:
− Učenici mogu birati između više
ponuđenih udžbenika, ali na kraju se
obično odluče za ono što profesori predlože. Mi smo ovdje imali priličnu, gotovo maksimalnu, slobodu pri kreiranju
nastavnih planova i programa. Ali i ja
sam, kao i druge kolege, respektirao činjenicu da se trebamo prilagoditi ostalim programima i imao na umu da će
mnogi moji učenici školovanje nastaviti
u Hrvatskoj, pa mi je program posve
identičan programu po kojem se hrvatski jezik i književnost predaju u npr.
Orašju, Širokom Brijegu, Mostaru... Koristim udžbenik Školske naklade Mostar, koji je podešen prema tom programu i obogaćen imenima iz Bosne i Hercegovine, u smislu zajedničkih jezgri.
Uz pitanja o nastavnim programima i udžbenicima, svima postavljam i
pitanje “logistike“ za nastavu književnosti, odnosno koliko ih gradska i školska biblioteka uspijevaju pratiti u njihovim potrebama.
Profesorica Fejzić kaže:
− Imamo veliki problem s nedostatkom knjiga. Gradska biblioteka se
trudi i nastoji ići ukorak s našim potrebama, ali bojim se da nas ne sustiže,
naročito ne s brojem primjeraka. Školska biblioteka je, nažalost, još lošije
opremljena.
Profesorica Kukić kao upečatljivu
ilustraciju toga problema navodi podatak da u brčanskim bibliotekama, koliko
ona zna, postoji samo jedan primjerak

“Hazarskog rečnika“ na više od stotinu
(samo) gimnazijalaca koji bi ga u relativno kratkom roku trebali pročitati. Profesorica Selimović ističe susretljivost i
prilagodljivost kolega u nerijetko nužnim promjenama redoslijeda čitanja
lektire, kako bi se izbjegao istovremeni
“pritisak“ svih odjeljenja na ionako mali broj knjiga. Profesor Janjić slaže se s
navodima kolegica i dodaje:
− A još ako na to gledam iz uže
perspektive predavača hrvatskog jezika
i književnosti, situacija je gotovo tragična. Ne samo zato što je malo knjiga
hrvatskih autora, nego su i malobrojni
postojeći klasični naslovi iz svjetske
književnosti uglavnom prijevodi na
srpski, nerijetko tiskani ćirilicom ...
Glavni junak jedne knjige.
(Došao mi da se žali.)
Razgovor s učenicima, u po jednom
odjeljenju na svakom maternjem jeziku, ponudio je dosta ujednačenu sliku:
njihovi se stavovi, pogledi i pristupi ni
jednoj od spomenutih tema ni u čemu
bitno ne razlikuju i ne nude mnogo
“materijala“ iz kojeg bi se mogle iščitavati bilo kakve uočljivije specifičnosti i
za atraktivnost reportaže poticajni detalji. Za razgovor pokazuju naglašen interes, otvoreni su i komunikativni, ali
nakon razgovora ostaje mi snažan dojam kako je taj elan ponajviše motiviran (sasvim legitimnom i vječitom, uostalom) učeničkom spremnošću da se,
kad god se ukaže zgodna prilika, otkine
koja minuta od redovne nastave, a
mnogo manje time što bi se ponuđene
teme razgovora poklapale s njihovim
preokupacijama i što bi ih oni smatrali
osobito atraktivnim i bitnim. Anketa o
njihovim čitateljskim navikama u sva tri
odjeljenja traje (ne)očekivano kratko.
Čitaju koliko i njihovi vršnjaci diljem
regije i svijeta: ono što se baš mora,
izvan toga − gotovo ništa. Rijetki koji
“prijave“ ponešto pročitano i mimo
nastavnog programa, uglavnom su sticajem okolnosti “nabasali“ na nešto iz
tzv. popularne literature, a od autora iz
regije spomenuti su samo Pavao Pavličić
i izvjesna Simonida Stanković. Nekolicina njih (upadljivo češće djevojke) navode naslove i autore koji meni, premda se smatram natprosječno obaviještenim, ne govore ništa pa, čuvajući
poljuljani autoritet, ne inzistiram na
specifikaciji. Kada ja njih pitam govore
li im išta imena ponajproduktivnijih i
medijski najeksponiranijih književnih
imena iz regije (M. Jergović, S. Basara)
ili Brčaka (B. Sejranović), uzvraćaju mi
istom količinom neprepoznavanja.
Nađemo se tek na Edi Maajki; (za)
njega smo, očito, svi čuli.

Mlade snage bosanskog: Almir i Sanela

Shvaćam kako su toga dana odjeljenja koja više čitaju bila u suprotnoj
smjeni, a svojim simpatičnim sugovornicima ne želim stvarati (nezasluženi,
uostalom) osjećaj krivice, pa mijenjam
temu. Pitam ih koliko i u koje svrhe koriste internet. Gotovo svi su na “fejsu“,
ali naglašavaju (a njihovi profesori to
potvrđuju) kako im internet često služi
i u konstruktivnije svrhe i pomaže u
nastavi, naročito kao kompenzacija za
već spominjani nedostatak potrebne literature u knjižnicama.
Selma putuje. (Na fakultet.)
Pitam ih, za kraj, imaju li već jasnu predodžbu o tome gdje će nastaviti školovanje. To je jedina tema u kojoj odgovori uočljivo divergiraju. U odjeljenju
koje sluša srpski jezik i književnost u
prvi mah gotovo jednoglasno odgovaraju: “U Srbiji!“, ali kada dodatno upitam
hoće li itko ostati u Bosni, ispostavlja se
kako će ih, od ukupno dvadeset i dvojetroje, ostati “čak“ pet ili šest. U odjeljenju koje sluša bosanski jezik i književnost neki još nisu sigurni (riječ je o trećem razredu), a oni koji se izjašnjavaju
redom će ostati u Bosni, po nekoliko
njih u Tuzli i Sarajevu, te jedan u Mostaru. U skupini koja sluša hrvatski također ima nekoliko neodlučnih, dvoje će u
Hrvatsku, jedan u Njemačku, a ostali ostaju u Bosni. Kako bih provjerio koliko
je ovaj uzorak reprezentativan, pitam i
njihove profesore o iskustvima s posljednjih nekoliko generacija u tom pogledu. Potvrđuje se kako je slika dosta
vjerna višegodišnjem prosjeku, uz izuzetak samog Brčkog (koje učenici u anketiranim odjeljenjima nisu naveli, a
inače je redovito jedna od opcija), a
profesor Janjić uočava promjenu trenda
kada su u pitanju njegovi učenici:
− Do unatrag dvije-tri godine gotovo je bilo pravilo da moji učenici upisuju fakultete u Hrvatskoj, a sada se to
u značajnoj mjeri promijenilo i sve više kao da postaje iznimka. Ne znam
ima li i nekih drugih razloga, ali vjerujem kako je to povezano s uvođenjem
državne mature u Hrvatskoj.
Kažu da je bio čudna sorta
Sustav školstva i obrazovanja u Bosni i
Hercegovini nikako ne spada među stvari zahvalne za brzo i jednostavno objašnjavanje i predočavanje, i autor ovih
redaka sa zadovoljstvom će se suzdržati od takvih ambicija. Ipak, za potrebe
ove reportaže, pribjeći ćemo najgrubljoj simplifikaciji (i najmekšim eufemizmima) i, bez upuštanja u nijanse,
samo konstatirati kako u funkcioniranju
toga sustava ima evidentnih poteškoća,
a ponegdje i ozbiljnijih anomalija. Tu

konstataciju ovdje ne donosimo kako
bismo nekoga denuncirali, nego samo
kao podlogu i fon na kojem ćemo bolje
i jasnije uočiti “brčanski model“. Neke
dimenzije i obrisi toga modela pri tome
će se vidjeti u oštrijem kontrastu, a neke će se, recimo i to otvoreno, stopiti s
pozadinom.
S jedne strane, taj se model pokazuje kao uistinu nova kvaliteta u osiguravanju ravnopravnog pristupa nastavi maternjeg jezika i eliminiranju mogućnosti
da se matematičke manjine kroz nastavu transformiraju i u formalne manjine,
što nikako nije malo. S druge strane, u
nekim segmentima kao da se stalo na
pola puta: reafirmacija postojećih nastavnih programa iz drugih entiteta ostavlja dojam stanovite nedorečenosti.
Ali, neke su stvari naprosto objektivno
limitirane (i u neusporedivo uređenijim i
bogatijim sredinama), pa bi bilo pretjerano od Brčaka očekivati čuda. Činjenica
da Distrikt za obrazovanje izdvaja preko
11% svoga proračuna sama po sebi svjedoči o tome da školstvo ovdje definitivno nije tema o kojoj se ne razmišlja.
Konačno, i uz idealna rješenja u nastavi
jezika, uvijek ostaje široko polje ostatka
nastave na jeziku predavača, a tu više
mogu uraditi korektni sudionici u nastavi nego bilo kakve institucije i supervizori. U tom smislu, ohrabrujuća je i ilustrativna izjava jedne učenice:
− Svaki se profesor, bez obzira kojim jezikom predavao, uistinu potrudi
da naglasi i objasni pojmove i izraze
koji se znatnije razlikuju od jezika do
jezika. Evo, konkretno, na matematici:
uz obim i zapreminu, nismo uskraćeni
ni za opseg i obujam.
U neformalnom razgovoru s mladim i agilnim kolegom Almirom Denićem, profesorom bosanskog jezika i
književnosti u Ekonomskoj školi (kojem
dugujem zahvalnost za pripremu lagodnih i neometanih kontakata sa svim ostalim sugovornicima) doznajem zanimljiv podatak:
− U Brčkom ti osnovne škole nose
nazive: Prva osnovna škola, Druga osnovna ... i tako do Osamnaeste!
Nešto kasnije, taj mi podatak ponavlja i profesor Vidan Janjić, uz nadopunu kako su i neke srednje škole ranije imale osobna imena u svojim nazivima, ali su, u dogovorima nakon osnivanja distrikta, sva ta imena izbačena iz
naziva škola, a zadržano je samo ime
Vase Pelagića u nazivu gimnazije:
− Nekako je ispalo da je od svih
tih imena i osoba jedino Vaso Pelagić
svima nama odgovarao, ili, bar, da nije
nikome smetao.
Pa, da, kad je čovjek bio nagodan
i nekonfliktan − mislim se ja u sebi.

10 Komšijska književnost: Makedonija

Elizabeta Šeleva
Prikliješteni između tri zida
“Stvaralaštvo uvijek iznova uspijeva da izigra pokušaje da bude definisano, balzamovano, opštim terminima i sistemima mišljenja. Pisanje je carstvo izuzetaka. Samo jedan nov stih može se narugati čitavoj nauci o književnosti.“
Hans Magnus Encensberger

1. Nerado (i veoma teško) pišem namjenske preglede i, uopšte, generalne
osvrte na makedonsku (savremenu)
književnost. Pisac je kao umjetnik, kao
stvaralac, uvijek pozicioniran u prvom
licu jednine: sam je pred bjelinom lista, sam pred ljubavlju i smrću, pred istorijom − takođe.
Kao što i sam Encensberger u već
navedenom citatu ističe: “Pisanje je
carstvo izuzetaka.“ A nezahvalno je i
veoma teško smještati i uramljivati izuzetke u već unaprijed određene i očekivane književno-kritičke “formate“.
Nezavisno od toga da li je neko pisac, slikar, muzičar, filmadžija − jedino
što je važno je: nositi se s izazovima,
biti u nemiru, biti u potrazi za novim,
biti autentičan.
Umjetnik nije samo predstavnik
nacionalne art-reprezentacije, koji trči
na 50, 100, 200 ili na ne znam koliko već
“metara“, s aspekta svoje etničke, žanrovske (čak) i rodne pripadnosti.
Osim toga, moj pristup književnosti nije ni isključivo filološkog karaktera, jer me u ovoj oblasti, lično, zanimaju i njeni širi kulturološki aspekti i
naznake (uvijek) novog vremena, dakle
njena duhovna radoznalost, koja se,
svakako, ne može svesti na strogo filološke okvire.
S druge strane, ovom prilikom treba da se osvrnem na jedan izuzetno
komplikovan, još uvijek aktuelan i nad
našim glavama (i sudbinama) akutno
nadnijet istorijski period u trajanju od
dvadesetak godina unazad, popularno
nazvan i poslovično poznat kao tranzicija.
Tranzicija je period koji bih htjela da zaboravim, kamo sreće da ga nikad nije bilo. Period bez izbora, bez
prava na izbor. Period otvoreno povampirenog društveno-ekonomskog darvinizma (beskrupuloznog zakona jačeg, koji se više i ne krije iza bilo kakve ideologije, već opstaje u vidu svojevrsnog golog i pragmatičnog tržišnog fundamentalizma). Za nas, stanovnike nekadašnje Jugoslavije, ovaj period dodatno je
obilježen i restrikcijom ili redukcijom
(stješnjavanjem) prethodno polivalentne etno-kulturne identifikacije.
Riječ je o periodu koji nesumnjivo
spada u kategoriju “interesantnog vremena“ − vremena dubokih preokreta,
kriza, preispitivanja vrijednosti − uspona malih (ovoga puta distopijskih i mikro) istorija, koje su zauzele mjesto nekadašnjih utopijskih narativa.
Možda i produktivan kao hronotop, ovaj period je umjetnost ostavio
bez plodnog tla, bez misije, bez povratnog odgovora! Očekujući pri tom
od nje, od umjetnosti, da bude samo

zabava, dekor, spektakl, scensko pokriće za vlastitu (epohalnu) prazninu.
2. U toku posljednjih 20 godina
(1991-2011) makedonski kulturni život,
a naročito književnost kao umjetnost,
sve se nemilosrdnije i nemilosrdnije
stješnjavao i potiskivao se u stranu u
odnosu na javni medijski interes.
Gotovo je izumrla, ne postoji,
književna kritika/recenzija u dnevnim
novinama, dok u specijalizovanim časopisima o književnosti i kulturi ona ostaje
incidentna, nekompletna, umjesto sistematski osmišljena i postavljena. Još veći problem predstavlja neodgovarajuća
distribucija književnih časopisa, zbog
čega je u još većoj mjeri otežan pristup
(pa i sama komunikacija u ovom smislu)
književne kritike njenim čitaocima, koji
imaju nasušnu potrebu za njom.
Recenzija književnosti svodi se
uglavnom na praćenje (nabavku i čitanje) književnih hitova, koji se tretiraju kao prava tržišna roba i promovišu se
agresivnim reklamnim kampanjama,
oglašavaju se na bilbordima, uz izvikane popuste i senzacionalizam − kao što
jasno pokazuje i indikativni naslov jednog teksta o nedavno održanoj anketi,
objavljenog u januaru 2012. godine, u
listu “Dnevnik“: “Knjige po kojima su
snimljeni filmovi najbrojnije su na domaćim policama.“
Nažalost, situacija nije ništa ružičastija ni na akademskom planu. Na
jedinoj matičnoj katedri, koja je kompozitno nazvana Katedra za makedonsku književnost s južnoslovenskim književnostima, nije formiran specijalizovan predmet/kurs čiji bi zadatak bio da
prati i proučava savremenu domaću
književnost; kao što, nažalost, nema ni
profesora koji bi se sistematski i specijalizovano bavio datom problematikom;
a, u saglasnosti sa svim ovim, nema ni
odgovarajućih publikacija (kao što bi,
na primjer, bili pregledi savremene makedonske književnosti ili pregledi makedonske književnosti u periodu tranzicije) iz kojih bi se čitaoci (bilo iz matične, bilo iz neke druge kulturne sredine) mogli informisati o aktuelnim stvaralačkim dešavanjima i o novim književnim ostvarenjima u Makedoniji na pregledan i sistematizovan način.
3. S obzirom na sve ovo, tekst koji je pred vama predstavlja samo jedan
pogled iz ličnog ugla u pokušaju da, makar i sumarno, bude predstavljen protekli dvodecenijski period na, uslovno rečeno, makedonskoj književnoj sceni
(budući da je i sama riječ scena možda
isuviše jaka da bi mogla adekvatno
označiti postojeći − heterogeni, te vri-

jednosno rascjepkani i denivelirani −
književni mozaik).
Za makedonske pisce iz ovog perioda moglo bi se upotrebiti sljedeće pomalo poetizovano određenje, koje mi
se učinilo njihovim svojevrsnim zajedničkim imeniteljem: “priklješteni/zaglavljeni između tri zida“. Jedan od
tih zidova bio bi, svakako, nekadašnji
Berlinski zid (čijim je rušenjem 1989.
godine i počeo sami proces tranzicije),
drugi zid bio bi, donedavno aktuelni,
Šengenski zid, koji je u vidu nekakve
svilene zavjese maksimalno otežavao i
samo putovanje (izlazak) iz (sa) ovih
prostora u Zapadnu Evropu. Oba ova zida bila su, doduše, karakteristična i za
eks-ju književne i kulturne prostore −
dok je treći idiosinkratičan, odnosno i
dalje važeći, ali samo za makedonski
kulturni prostor. Taj ću zid ovdje nazvati zidom Imena, odnosno makedonskog
identiteta, koji je osporavan s više različitih aspekata: jezičkog, religioznog,
teritorijalnog, onomastičkog.
Tako je u makedonskoj književnosti nastupio svojevrstan imagološki
preokret i izazov − pri čemu je čitav niz
(prvenstveno) romana počeo kritički
(pre)ispitivati prethodnu, neprikosnoveno pozitivnu sliku Evrope, sliku Zapada
− iz perspektive Makedonije, jedne (podrugljivo rečeno) balkanske Diskantrije
− zemlje bez prava na svoje ime ili zemlje čije ime samo po sebi predstavlja
njeno apsurdno prokletstvo. Istorijski
nadrealizam bez presedana.
U grupu pisaca koji se dosljedno
bave ovom izazovnom, opšteuzevši
imagološkom problematikom spada
Dragi Mihajlovski sa svojim romanom
“Prorok iz Diskantrije“, u kojem, uz
upotrebu sfivtovski inonirane satire i
bez patetičnog obremenjivanja savremenom istorijom, eksplicitno piše o zemlji bez imena: Diskantrija je, naime,
kovanica i (ujedno) anglicizam, koji bukvalno znači “zemlja bez zemlje“. U
red pisaca ovog profila može se svrstati
i Ermis Lafazanovski, koji u romanu
“Hrapeško“, kroz postupak karnevalizacije, razrađuje uvijek provokativnu i
pitku temu o vrijednom balkanskom
majstoru, koji se zaglibio u nepogodama evropske kulture. Kica BardžijevaKolbe (inače filozof po vokaciji) u svojem prvom romanu “Snijeg u Kazablanki“ bavi se duhovnim nespokojstvima
jedne tranzicione i post-jugoslovenske
intelektualke, koja je u mladosti svojevoljno odabrala da živi u evropskom
kulturnom prostoru, upravo u njemu sagledavši svoju pravu duhovnu porodicu.
Kazablanka je, u stvari, metafora za samu Makedoniju, kao zemlju raskrsnicu
puteva, po kojoj su oduvijek ratovale

tuđe vojske i u koju će se ona, na kraju, ipak vratiti. U mnogo većoj mjeri
aktivna i poznata kao pjesnikinja, Lidija Dimkovska objavila je i “Skrivenu
kameru“, mali lucidni roman o izazovima i iskušenjima (ne)udomljenosti i višestruke pripadnosti s kojima se suočavaju ljudi koji žive u tuđim zemljama,
to jest u nekoj vrsti dobrovoljne dijaspore. Tu spada i Dimitrije Duracovski
sa svojim izvanrednim eksperimentalnim romanom “Insomnia“, visoko kultiviranim štivom o epohalnoj “nesanici“
ili nemiru, koji obuzimaju glavnog lika
usljed nadolazećeg rata i licemjernog
ponašanja Evrope prema Balkanu. U podjednakoj mjeri − kritički i cinično −
prema savremenoj i izvikanoj liberalnodemokratskoj epohi nastrojen je i Aco
Stankovski (prvenstveno poznat kao
eminentan slikar, video umjetnik, strip
crtač), koji u svojim knjigama pripovjedaka “Vanzemaljske priče“ i “Mazge“
donosi jednu sasvim apartnu poetiku
andergraunda, obilježenu parodičnim
podsmijehom u odnosu na istoriju, te
kolokvijalnim i inventivnim (anti)jezikom “nove bezemotivnosti“.
Makedonski pisci odreda se bave
aktuelnom frikcijom i de-fragmentacijom identiteta, koji se prelamaju na
lokalnoj (etno-nacionalnoj), kulturnoj
(regionalnoj), ali i globalnoj (epohalnoj) ravni i pri tom se pokazuju kao uvijek problematični, neizvjesni, ipak,
ovog puta (na sreću) bez očekivanih (istorijskih) fatalnih premisa.
Pitanje koje se sad postavlja druge je vrste: Kako da se (pre)živi i da se
kreativno implementira savremena (poli)identitetnost − koja se potvrđuje kao
univerzalni (a ne izričito balkanski) fenomen − i kad ona postaje egzistencijalni topos savremenog čovjeka?
U vezi s tim treba spomenuti bar
dvojicu od momentalno najeksponiranijih makedonskih pisaca u svijetu. Jedan
od njih, Dejan Dukovski, napisao je najuticajnije (i širom svijeta najizvođenije) drame u okviru savremene makedonske dramaturgije (dio njih je dobio i uspješne filmske verzije). Jedna od tih
drama, “Bure baruta“, predočava nam
radikalnu demonstraciju brutalne konfliktnosti među tim novim defragmentiranim ljudima, kojima obiluje današnji
svijet. Oni su opisani s lucidnom ironijom, superiornom duhovitošću, a da pri
tom ne ostaju zaboravljeni surovi zakon
ulice i golo nasilje, kao osnovni pokazatelji savremenog egocentričnog čovjeka.
Pjesnik Nikola Madžirov u “Premještenom kamenu“, s druge strane, u
duhu jednog sasvim suprotnog neointimističkog opredjeljenja i u okviru svoje
štedljive, ali i univerzalno prijemčive re-
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toričnosti − upravo na samoću, (ne)udomljenost ili neudomljivost savremenog
“malog“ čovjeka gleda kao na spasenje,
utočište, blagoslov − čak i kao na kreativni i duhovni aksiom.
I u okviru makedonske kritike (kao
zbirnog naziva za teoriju, esejistiku i
druge srodne žanrove) nastupio je interesantan epistemološki preokret, povezan s preosmišljavanjem makedonskog
kulturnog identiteta.
Primarno filozof (po svojoj vokaciji), Branko Sarkanjac objavio je programsku knjigu “Makedonski katahrezis“, u kojoj aktuelizuje teorijske probleme vezane za artikulaciju makedonskog identiteta, predlažući pri tom “katahrestičku“ (konkretno makedonskim
specifičnostima prilagođenu) primjenu
alatki iz post-kolonijalne kritike.
Jasna Koteska u “Sanitarnoj enigmi“ i, naročito, u “Komunističkoj intimi“ (obije knjige su već prevedene na
nekoliko stranih jezika) predočava intelektualno uzbudljiv i nadasve aktuelan
(po svojoj tematici i metodologiji) interdiskurs, u okviru kojeg se prepliću
politčka filozofija, teorijska psihoanaliza, istorijska anegdotalnost i (na momente ispovijedna) autobiografičnost.
4. Autori koji su izabrani i predstavljeni odlomcima iz svojih djela u
“Teksturi“, iako pripadaju trima različitim generacijama, imaju nekoliko zajedničkih kvaliteta: nesumnjivu dozu pitkosti, prijemčivosti, izazova za svojeg
čitaoca, vitalnu otvorenost (i spremnost)
u odnosu na promjene, savremenu tematiku i dikciju. Njihove knjige su knjige-saveznice, koje čitalac sa zadovoljstovom nosi u džepu kao lično izabranu,
nasušnu lektiru. One znaju da ošamare,
da budu ranljivo ispovijedne, da ostave
upitnike i začudnost u glavi, da učine da
se naježite od uzbuđenja − ali vas nikako neće ostaviti ravnodušnim...
Aleksandar Prokopijev − jedan
od rodonačelnika makedonskog postmodernizma, autor je većeg broja proznih
djela, među kojima je i unikatni poetički ispovijedni dnevnik s ironičnim naslovom “Anti-uputstva za ličnu upotrebu“. Njegova proza je lucidna, fragmentarno izlomljena, s brojnim esejističkim pasažima i asocijativnim putovanjima kroz različite kulture i vremena;
ali, isto tako, i natopljena svježim humorom i interesovanjem za “malog čovjeka“ iz grada. Za svoju posljednju
knjigu “Čovječuljak“ on je ove godine
dobio i uglednu nagradu “Balkanika“.
Riječ je o koherentnom i dosljedno
izvedenom djelu, sastavljenom od 16
umjetničkih bajki, u kojima autor na
slobodan i kreativan način obrađuje po-

znate bajkolike sižee i daje im sasvim
novu semantičku razrješnicu u duhu savremenog doba i na osnovu senzibiliteta današnjeg čovjeka potvrđujući na taj
način svevremensku težinu i univerzalnu vrijednost, odnosno umjetnički raspon bajke kao žanra koji je kadar da
apsorbuje ne samo izražajnost nego i
najtraumatičnijja i uznemirujuća iskustva današnjice.
Ljiljana Dirjan − primarno pjesnikinja, autorka većeg broja nagrađivanih
knjiga, posljednjih godina prvenstvo
daje žanrovskoj dislokaciji i eksperimentalnoj prozi, koja predstavlja melanž elemenata iz poezije, esejistike,
romaneskne i pripovjedačke fikcije.
Umjesto danas uobičajenog “trošenja
pojedinca“, Dirjan se upušta u smjelu
rehabilitaciju upravo malih “privatnih
svjetova“ (kako glasi i naslov njene
prethodne knjige, u kojoj autorka pokušava da, u okviru jednog gotovo nemogućeg zahvata, restartuje/restaurira
privatnost, ili pravo na privatnost, u
vrijeme kad je jedina privatnost koja se
smatra legitimnom upravo ona “kolektivna“ ili bezlična). Ona priznaje: “radoznalost je moja nacionalnost“ − gledajući u putovanjima, nomadizmu, Orijentu svojevrstan lijek i izlaz iz lokalne
učmalosti. “Snijeg za dvoje“ oblikovan
je kao dvodjelni dnevnik koji vode dva
lika, koji su nekad bili u ljubavnoj vezi.
Dvije cjeline, dva paralelna sjećanja:
Odsutni i Prisutna. Iz ovih sjećanja saznajemo da je muški lik, Lazar, izvršio
samoubistvo, ali da je njegovo prisustvo
u duši, u mislima, u snovima i u pismu
ženskog lika, Liel i dalje ostalo glasno i
neometano. Iskustvo neizrečenog. Intimna geografija samoubice. Rez u živu
ranu svoje (i njegove) osobnosti. Glas s
one strane fizičke smrti i iščezavanja.
Olivera Ćorveziroska − prozaistkinja, poznata i naročito cijenjena
zbog svoje lične posvećenosti i respektu
prema Pismu. Ona njeguje jezičko-stilski produhovljenu prozu, u kojoj se primjećuju suptilne igre s tkanjem i tekstovnošću, dok istovremeno, iznutra,
suvereno vlada “građom“ teksta, ali i
sviješću o tuđim autorskim prosedeima
i poetikama. “Dva jastuka“ je zbirka od
19 priča, vješto i dirljivo “ispletena“
narativna artikulacija, sastavljena od
najintimnijih detalja, od sušte privatnosti likova: od njihove ljubavi, bolesti, samoće i, naročito, smrti − stanja u
kojem likovi bivaju zatečeni pred tišinom Drugog. Najčešće pisane u prvom
licu jednine, ove storije otkrivaju nesumnjivu hrabrost autorke, njenu žestoku
i bespoštednu iskrenost i spremnost na
to da ostane potpuno ogoljena u ime
(sasvim sigurno, bolne) istine − lične,

koliko i porodične − životne, koliko i
stvaralačke. U njenom djelu Leđa su,
na primjer, postala poražavajuća metafora niza razgovora. Leđa poput replike, koreografije nemoći, simbola etičkog deficita ili straha pred Drugim
(odnosno pred pogledom Drugog). Leđa
kao semantika rastojanja, kojim raspolaže samo onaj što Leđa eksponira (a ne
i onaj koji u njih gleda).
Jovica Ivanovski − zajedno s Igorom Isakovskim, Lidijom Dimkovskom −
pripadnik je “urbanog egzistencijalizma“ u savremenoj makedonskoj poeziji. Uporno ideološko (a ne samo topološko) poentiranje urbane komponente,
jezičko-stilski kolokvijalizam i reski govor ulice, prepoznatljivi i naglašeni nekonformizam u nastupu i u načinu pisanja − obilježavaju stvaralaštvo ovih
autora. Oni su direktno na svojoj koži
osjetili sva “pelcovanja“ tranzicije, koja je temeljno promijenila način života,
a i sami izgled gradova − svojom bilbordizacijom, kvazi urbanizacijom, nakićenom estradnošću.
Zato Skoplje, kao pjesnički toponim kakvog vidi tranziciona generacija,
kroz lirski glas Ivanovskog djeluje prilično otuđeno u odnosu na jednodimenzionalni lokal-patriotizam: rasparčano,
kontaminirano, iritirajuće, ne-svoje.
Kafić prerasta u pjesnički hronotop, azil
za ontološke psovke, semiotička arena
za muzičku gerilu. Žestoko su napadnuti svi bastioni malograđanštine, simulirani licemjerni identiteti − sama nacija,
država, odnosno brak i porodica kao patrijarhalne institucije, koje guše radoznali duh umjetnika.
Igor Isakovski − pripada kontrakulturnom, alternativnom, urbanom registru, koji karakteriše individualni radikalizam. Etos buntovničkog liberalizma veoma često boji njegovo pismo
ideološkim i retoričkim psovkama. Eskapizam “seksa i flaše“ predstavlja polaznu bazu antilirskog subjekta i njegovih raznolikih urbanih iskustava, koje
on kasnije asocijativno povezuje s metaknjiževnim iskustvom, kao i s mračnim ritmom bluza, svog suštinskog libidinalnog oslonca.
U svojim posljednjim knjigama,
naročito u onoj koja je naslovljena kao
“Ljubavna“, pjesnik iskazuje svoje gotovo eksplozivno ljubavno osjećanje,
koje ga sasvim obuzima i do krvi natapa
čitav svijet lirskog subjekta, izazivajući
vrlo intenzivno, duboko, vatreno-otkrivajuće “krštenje“ njegove, ionako žestoke, retorike. U ovom slučaju, pjesnik
je samožrtvovani žrec, podanik ljubavi,
saputnik Erosa-Tanatosa.
Vladimir Jankovski − jedno od
najprijatnijih autorskih iznenađenja u

novijoj makedonskoj proznoj produkciji, već je svojim malim prvim romanom,
inventivno naslovljenim “Vječno sadašnje vrijeme“, uspio da privuče pažnju i
najprobirljivijih književnih sladokusaca, a ne samo svojih generacijskih
vršnjaka. Riječ je o dinamičnoj, zanimljivoj priči o slučajnom susretu, a zatim i vezi, dvoje mladih Skopljanaca Viktora i Angele. Njihovi sastanci i aktivnosti se baziraju na principu kocke,
zagonetke i slučajnosti, što njihovu ljubav čini primarno ludističkom (igrovnom) i stvaralački nepredvidivom, jer
Drugi ostaje trajna zagonetka, koja se
može voljeti “na tajni i pojavni način“,
kao što to Viktor čini s Angelom. Na sceni je ovdje kortasarovski princip kreativnog lutanja (i ponovnog otkrivanja)
pomalo zaboravljenim gradskim prostorima ili savremene “flaneurie“ (igrivog,
proizvoljnog besposličarenja), koja se
okončava tako što djevojka-pješak gine
u saobraćajnoj nesreći.
5. Na kraju bismo se, zajedno s
Đorđom Agambenom, mogli upitati: što
to znači biti “savremen“; kome smo mi
to i čemu, u stvari, savremenici; ali i ko
je onaj ko je uistinu savremen?
“Istinski savremen je“, kaže
Agamben, “onaj što ne koincidira savršeno sa svojim vremenom.“ Biti savremen znači biti “tačan, kad je riječ o
dolasku na zakazani sastanak koji je
moguće jedino promašiti“, jer je savremenost neminovno “dishronija“ (nepodudaranje s vremenom). Savremenost,
po Agambenu, predstavlja “singularni
odnos, koji istovremeno podrazumijeva
priključivanje i distancu (neusklađenost, anahronizam)“.
Tako su se i autori koji su prezentovani u ovom, sasvim preglednom
(otud i krajnje nezahvalnom) tekstu −
baš kao i ja sama u ulozi njihovog kritičkog prezentera − našli prikliješteni u
jednoj čudnoj napravi kakva je “mišolovka“ stvarnosti. Svako od nas je, s jedne strane, do grla, gotovo fatalno, zakopčan/usidren u magmu svakodnevice; dok, s druge strane, ipak, punih ustiju/ruku/priče/pjesme/bilo čega (kreativno) drugog − uvijek kaska kad je riječ o vlastitom nepodudaranju s današnjicom.
I dalje, naravno, svako sa svojim
singularnim, jedinstvenim, ličnim prtljagom Savremenosti, svejedno da li je
riječ o u životu ili o književnosti.
Preveo s makedonskog
Nenad Vujadinović
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Љиљана Дирјан

Без датума
Ти сад гледаш, сатима гледаш − у воду! А ја сам ту, можеш да ме дохватиш. Свуда ме има, кад ти мислиш на
мене. Ево, сад гледаш у овај мали
округли, плави облачић над водом и,
ако баш хоћеш, рећи ћу ти: сједим на
њему, као у љуљашци − љуљам се, ...
ма, осмјехујем ти се, овако уљуљан...
Рибари су извукли чамац на обалу и ваде мреже са живим грунцима и
кленовима. Ти си на тераси. Изненада устајеш да видиш рибе у мрежи.
Полако се разгибаваш по малој плажи
у Трпејици. Сад је тамо фино. Нема
туриста, нема буке. Чујеш само жабе.
Ови сичушни, црни косови, са жутим
кљуновима и танким ногама, личе ти
на оних неколико , ситних старица у
црнини, које по читав дан пластичним
кофама црпе воду из језера и носе је
кући. Чудиш се што чине с језером
код куће... Пишући о мени, њих стављаш на страну. Као и ово мало дијете
које баца камење, док му његова мајка виче да не скваси патике. Сад је,
без разлога, заплакало. Спава му се,
каже његова баба, док се сунце изненада скрива. Примичем се кришом и
нагињем се над Тобом, хоћу да провирим иза твојих леђа: што ли пишеш?
Хајде, сад стави тачку и учини
овај дјелић недовршеним...
А ти настављаш
Што сам ти дао, затварајући за собом
своју страницу?
Ствари лоше стоје, мислиш, сад
кад ме више нема. Не схваташ како
би могло другачије. Ширио сам заразно свој очај унаоколо, зато сам и ријешио да буде овако. Ја немам цјелину; мене − исто тако − нема. Још ми
се бјежи, кроз зидове, таване, прозоре... Као дим се извијам, сад већ на
отвореном, не постоји кућа која би ме
у себи задржала, излазим и шетам,
понекад чак и до ријеке, на твоје
брдо знам да се попнем. Слиједим те
− али − и остављам те, мислим: имаш
ти свог посла на земљи. Понекад ми
долази да те довучем усред ове зелене, шумске ледине, али нисам сигуран видиш ли ме. А ти − гледаш како
се пењем, како вијорим бијелом заставом у знак предаје, како се и сам
вијорим кроз меки зрак .
Без иједног датума у себи.
Гдје долазим, не знам − откуд
сам кренуо, не знам.
А никога ниоткуд.
Како ли сам овдје стигао?
Једним пуцњем у главу. Ето како.

На паркингу
Имаш ли јутрос мало времена за мене? Силазим с Матке и фијучем кроз
себе самог, ништа ме не ограничава,
слободан сам, лакши од пера, коначно толико лак, никога нема унаоколо
и нико не зна за мене. А присутан
сам.
Издвојен, али не и напуштен од
стране својег Ја.
Што сам Ја? Да ли сам оно што
други знају о мени, оно што о мени
говоре − или сам тамо гдје се не појављујем, кад само долазим и одлазим, стално некако промијењен. Или
сам само тијело од вјетра које јурца
између двије празнине? Да, само вјетар. И добро ми је овако тренутном,
преображеном, нестатичном, без
обавеза. Лијеп привид, ничим неизморен, бестјелесан.
Ево, одлучио сам ти прићи овог
јутра мало ближе, па ти улазим у косу, ти је склањаш с очију. Што се раздувало овако, одједном, ниоткуд, кажеш себи, откуд је дошао? Зар мене
питаш?
На паркингу код Holiday Inna”
покушаваш откључати браву кућним
кључем. Не иде ти, окрећеш се унаоколо, збуњена одједном, у круг се
вртиш, смушена, претураш по ташни,
узимаш огледаце и кармин, мажеш
усне (а то никад раније ниси радила,
овако на јавном мјесту, никад), ах,
како да ти дам знак, како да ти кажем: не овим кључем, ма другим,
оним што ти је у десној прегради ташне, ма тим кључем отвори, тим што
ти још увијек виси на истом привјес-

ку, с великим црвеним коралом и магнетом.
Остани још мало овдје. Иста.
Дозволи ми, да те с времена на вријеме узнемирим. Немам никога на
овом твом свијету. Осим тебе. А ти
добро знаш, ја никад не пишем писма.
Како је могуће да прах пише?
Црни лук
Сједим насупрот теби послије једне
свађе; ти, љута, почињеш љуштити
главицу оног црвеног, свиленог лука,
слој по слој. Падају свилени дроњци,
као остаци неке његове, врло фине
одјеће. Ништа ти не могу рећи да бих
те разведрио. Ништа. Ти скидаш слојеве, полако, дијелиш меке влажне
опне од бијелих пластова, до срца му
скоро долазиш и плачеш, плачеш. Могао бих сада устати избрисати ти сузе, склонити тај нож за који се залијепила твоја рука, рећи ти хајде, не
плачи, па ово је само од црног лука,
јебем му матер.
Али се не помијерам.
Дође ми да се завијем у његове
црвене, свилене љуске. А да ти ништа не примијетиш, овако окренута
према судопери, још с ножем у руци,
испред даске за сјецкање.
И да сад, мене, исто као и њега,
одмоташ, попут свиленог црвеног папира, слој по слој, љуску по љуску,
до срца − да, до заметка мојег, још
зеленкастог, стигнеш.
И злобно да се наслађујем, злобно, што ћеш тек имати пуно посла,

ово је велика главица, и ти ћеш плакати, плакати...
А да не знаш зашто.
Стид
Мокре руже на рубу реалности. Црвено небо. Магија мириса. Све је дјело
Сунца. Да ли су и оне некадашње
принцезе, сад претворене у ове разбарушене, раскикотане дјевојчуре −
његово дјело? Не гледају у мене, у
моје сиво лице, из чијих се очију топе леденице, пуне стаклених упитника. Гдје је то све Моје? Коме је дата
радост? Па, зна се, ономе ко је вољен. Јесам ли вољен? Срце је тајна.
Љубав се поклања ниткову. Ево га,
пије пиво из флаше, ослоњен је на
мотор, понесен галамом, бука му по
лицу шета. Отјерао је сјећање, одабрао бензин...
Празнина је ровац, у олуку хуји
киша, јечи, сан пада на мене.
Како то на мене? Па, ја себе више немам. Ненасељен сам и празан.
Празно небо испуњено вјетром.
Лишћем од вјетра.
И, изненада, мој пуцањ.
И јато птица, много птица − ријечи.
Снене, па уплашене, изгнане из
меморије, емигранткиње без гнијезда, сасвим слободне.
Ох, најзад, усред свога ватромета...
Превео са македонског Ненад Вујадиновић; избор Љиљана Дирјан из
књиге “Снег за двоје” (2011, Независни писци Македоније, Скопје)
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Игор Исаковски

ВОДЕ, ТРЕБА НАМ
нама треба мало воде:
да оперемо сол са очију
да себи оперемо косе −
ја твоју и ти моју −
треба нам мало воде
да угасимо ватрене
гутљаје којима натапамо
бол.
мало воде нам треба:
да испод површине
кришом једно другом додирнемо
дланове и душе −
да нико не наслути −
треба нам мало воде
да се успокојимо.
треба нам воде
колико да нам покрије главе.

***

НИСАМ ТАМО
(очи моје)

ЗАЈЕДНО СМО САМИ
Мизар, Градот е нем (2004)

док стојим и пушим
и гледам вани
кроз прозор,
нисам тамо:
лежим у кутији
од исцијеђених жудњи
згужван као тишина
бројим ти трепавице
бројим ти сваку једну
длаку на вјеђама
врхом уздрхталог прста.
нисам тамо:
лежим у кориту
од наплављених сијечања
опружен као рудна жила
спржена од ватре звијезда
пружам се према твојим рукама
пружам се преко твојег тијела
преко млијечне стазе
уздрхтао као земљотрес.
нисам тамо:
рашчеречен сам до прскања
до кидања сам напет −
апсурдан ловац на вјетар
у кобно глухим клисурама.
нисам тамо:
човјек који стоји и пуши и гледа
је онај коме се тијело тресе за тобом
и гледа у мене замућеним очима
шутљив од туге гледа како се дим диже
кроз пустињу свугдје око нас.
нисам тамо:
стојим сакривен испод сјене од десетљећâ
као да се могу сакрити
од метеорске кише
која ће нас ускоро запљуснути
врела као крв са ловачког ножа.

ниси само ти, ниси само ти
тамо: у прошлости смо заједно
спојени и повезани као коријење
двију дуговјечних дрва, као иста мисао:
спојени судови који се стално
надопуњују. и празне.
ниси само ти, нисам само ја:
одвојени смо као осакаћени
и нема силе која ће нас спасити од
боли: вријеме је само добро
заваравање. ниси сама, нисам
сам − одавно смо престали бити.
ја, који сам често писао да је сваки човјек
потпуно сам. ти, која си живјела само
са властитом самоћом. и са мноштвом
око себе. ми смо пуно ствари
али нисмо сами: не откако смо се срели.
сами смо и сада, сами смо у ноћи.
а мисли су нам повезане. сами смо
јер нисмо заједно. ниси само ти,
и нисам само ја: заједно смо сами.

диши! издиши заборав, ослободи се
залудности успомена, мисли на све,
мисли на свет. нема раја, никад га није било:
одувијек је све то била велика лаж,
утјеха неутјешнима, тек облог на рану
за оне који крваре до смрти. нема
утјехе, нема смисла, нема циља, нема
оправдања, нема веће илузије
од илузије о сродној души. диши!
диши у самоћи, диши дубоко, диши
као што сам те учио да дишеш, од рођења
до смрти. нема раја, никад га није било:
диши сам, диши сама, диши без чежње,
диши да би преживио, диши у варкама,
у прангијама, у оковима, у ланцима, диши и не
очекуј
да ће те ико чути − твоје трупло биће темељ
неке будуће клаонице, твоје трупло биће
испљувак преко неког старог огледала, твоје трупло
биће одсјај сна о звјезданој прашини. диши.
диши шумно, диши без страха, диши ослобођено,
диши сам, диши кроз сваку ватру, диши грешно,
диши зато да би постојао. рекох ти: нема раја. диши,
чујеш ли ме, диши! Диши над свим запамћеним
сликама догађајима њежностима угризима, диши
над свим
ријечима пјесмама музикама гутљајима, диши! диши
дубоко, диши попут дављеника у брзој реци,
диши као болестан од рака грла, диши као
да ти је то задње, диши зато да би те уопће било,
диши
над свом иронијом, диши над свим подсмјесима
диши над свим растанцима. диши!
као што сам те учио да дишеш, од рођења до
смрти.
само диши. само диши. диши.
Превод: Ана Ристовић и аутор
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Јовица Ивановски

БИЋЕ СВЕГА, САМО НАС БИТИ НЕЋЕ
(Сладолед у недоглед)

ГРАД-СВИЈЕТ
(Са сламчицом у устима)

Биће свега само нас бити неће −
говорили су моја бака и мој дјед.
Њих већ одавно нема,
а ни оног свега − нема још увијек ни њега.

Морам ли да уђем у џамију
ако оперем ноге у текији,
ноге усмрдјеле од древних патика?
Бучно је. Ваздан завијају сирене,
надвикују чак и оџу који
је управо одјавио посљедњи сунчев зрак.
Свакога дана откривам нешто ново,
старо вјековима.
Сунце ја зашло у Златни Рог,
У лауту уличног свирача
и у све сунчане наочаре.

Можда ће га бити кад нас не буде.

РАВНОДУШНОСТ
(Стријемљење ка дријемању)
Појавила се неосјетно
као наслага година,
као подбрадак на поклон
или као заслужени стомак −
болест звана равнодушнмост.
Према свему што је некад нешто значило.
Од изазова до радости, па до гадости.
Од учења и трагања до заскитаности,
па преко спознаје и онога што смо искусили,
до нехотичног непамћења.
Сад опуштеност, па затупљеност.
Нека исцјељујућа летаргија.
Без очекивања и надања,
без икаквих изненађења,
без самосажаљења.
Уз исконско стријемљење ка дријемању
под сјенкама дрвећа разлисталог,
попут отворених књига на вјетру.

*
Лијепо ми је.
Осјећам се као пистација у локуму.
Флертујем с бојама, тражим шафран.
Чуло за мирис ми је псеће,
њушкам са седам носева:
на рибљој пијаци, у базару, крај мора,
у зачиналници, наргилници, чајџилници...
*
Прије поднева попио сам чашу
природног сока од нара и у
дијелу секунде укотвио се на Босфору −
усред најстаријег лијевка за процјеђивање култура.
*
Ручак на Факултету финих умјетности
у Кабаташу био је потаман. Ресторан је
запљускивало море.
Ефе је био одличан водич − кроз архитектуру
Универзитета и кроз кухињу Универзума.
Напио сам се, а флаша је још увијек била чепом заптивена.
Ја сам био онај што је махао с брода. Видјели сте ме?
Струја је била снажна, тјерала нас је ка Мраморном мору,
ка Медитерану, ка Атлантику...
Видимо се ускоро,
у некој другој луци!
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СА СЛАМЧИЦОМ У УСТИМА
(Са сламчицом у устима)

НА ВРХУ, КАД ТОНЕ ДАН
Ведрану

Свака планина има подножје,
свако подножје − ливаду под ногама.
Сунце је зрео јесењи плод
за бербу приспио.
Опружен, с длановима под главом
и са сламчицом у устима,
видиш себе и тамо гдје те нема.
А има те посвуда.
Силазиш падинама с врха,
очима већ освојеног
(споро као суза низ образ).
Па, попут ласте у прољеће,
летиш са сламчицом у кљуну.
Па се на врху зграде гнијездиш
у апартману као градитељ по детаљном плану.
Па у океану рониш до мјеста до којег
човјек никад заронио није − са сламчицом за роњење.
Пишеш најљепшу пјесму, онакву какву
ни пером ни руком никад написали нису.
Са сламчицом у устима куњаш
као беба с палцем у устима.
Васељена ти се уселила у бараку.
Облаци ти голицају табане.
Пребрз си за ријечне брзаке.
Мијењаш сламчице, те под главом дланове.
Сламчицом коју држиш у устима душу своју голицаш,
јер (што би рекао Пепи)
ријеч је о стању које представља највиши ниво
контемплације и рефлексије.
Са сламчицом у устима
опет си дијете.

На врху, кад тоне дан
и кад је цијели свијет пода мном,
видим зраке како се топе у звијезде,
у безброј малих сунчевих свитаца.
Облаци су испарили у оџаке.
Мјесец је створио плиму.
Подигнутих руку, с главом према горе,
прикупљам небо да саздам себи дом.
Све боје се преламају у мени −
љубичасте, пурпурне, алеве...
Као у кристалној сунчевој призми,
као у пепељари испуњеној свјетлошћу.
Видим рибу с галебом у устима,
видим јагње с орлом у кљуну.
Нема ничег од мене вишег,
ја сам светионик на сателиту.
Нешто као медитација, као неко
стање бестежинског лебдјења,
нешто као бесконачно небеско пропадање,
као бесмртност и поновно рађање.
Хоћу ли овјековјечити овај мир, хоћу ли
опјевати овај душевни (све)мир?
Погледај, пуж на небу
опет пробија звучни зид!
На врху, кад тоне дан
и док вјетар обликује само мене,
раширених руку, као на прамцу,
пловим бескрајним небеским тјеснацем.

Превод с македонског: Ненад Вујадиновић
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Оливера Ћорвезироска
Обично четвртком

Кад би нам у госте долазила тетка
Љуба, обично четвртком, веома ријетко − скоро никад − неким другим
даном, с гомилом згужваних папирнатих новчаница по џеповима свог вуненог јелека (ако је било хладно) или
своје цицане прегаче (током љета) −
татина постељина с десне стране брачног кревета сама би пролазила малим ходником и намјештала се на каучу у дневној соби. Знало се да ће он
ту своју ноћ преспавати на каучу, а да
ће она своју потрошити причајући на
његовом мјесту у спаваћој соби. Заједно с мојом мајком, наравно. Брат и
ја смо спавали у сусједној соби и наредног дана, кад бисмо смо устајали
да кренемо у школу, до нас би још
увијек допирали већ исцрпљени тетка
Љубини и мајчини гласови, који су,
опет некако сами од себе, пролазили
оним истим малим ходником и ишли
за нама као пригушено предсказање
нечега што је прошло и као сјећање
на нешто што ће тек да дође. Размилиле би се свуд по кући ријечи из њиховог ноћног разговора, степеницама
би успјеле да сиђу чак до металних
улазних врата и да се попну горе −
скроз до свјетларника. Стопала би
нам тонула кроз распарчане реченице
све до чланака, гацали бисмо по дјеловима натопљним сузама и с готово
покислим мислима у глави кретали у
школу, не нарушавајући ритам ријечи
које су настављале да долазе из собе.
Кад бисмо се вратили, све би се
најчешће одвијало као да никад није
ни било те ноћи, ни гошће, ни оних
десетак сати разговора у тами... Моја
мајка би била или не би била код куће, велики брачни кревет увијек би
уредно био намјештен, прекривен
огромним плавим покривачем са свјетлуцавим шарама и свиленим ресама,
а на њему би спокојно сједала велика
лутка из Венеције с неприродним коврџама на глави. То је слика која би
ме дочекала кад год бих се вратила
кући послије њихових дугих ноћних
разговора. И дан-данас, у овом мојем
новом дому, који је мајка само дјелимично упознала, а тетка Љуба ни толико − послије било каквог дугог разговора, пред очи ми се обично стровали та италијалијанска лутка с коврџама, а руке ми саме од себе крену
ка пластичним прекидачима за струју, ка шалтерима тетка Љубе.
Никад нисам сазнала о чему су
то толико, годинама и годинама, причале... Нисам то знала ни као дијете,
нисам сазнала кад сам одрасла, а не
знам ни сад, као старица која се до
пред неко вријеме смуцала по гробљу
дозивајући мртве да устану да попри-

чамо. Кад ми је мајка умрла и кад сам
дознала толике ствари о којима ми
никад ни ријеч није рекла, ипак нисам успјела да сазнам ништа ни о једној јединој ноћној теми из наше велике спаваће собе, чији прозори нису
гледали у наше него у сусједно двориште. Нисам прочитала ни једно поглавље њихових ноћних жанровски
хибридних романа. Сестре су плакале, смијале се, разговарале повишеним тоном, мрмљале нешто, шапутале − а, зачудо, управо би оно најтише
из шапата и најлакше пролазило кроз
зид који нас је дијелио, па је мој брат
научио да спава наћуљених ушију, а
ја да разрогачених очију пресипам таму из собе у бескрајно ведро таме
под нашим прозором.
Кад бисмо се вратили из школе,
осим лутке, дочекивала нас је понекад и тетка Љуба у кухињи, тетка Љуба на тераси, тетка Љуба у ходнику,
тетка Љуба на било којем мјесту у нашој пространој кући − само што она,
за разлику од лутке, никад не би сједала. Моја мајка би била или не би
била код куће, али ручак би био готов, шалтери би се цаклили, а згужване папирнате новчанице биле би
уредно изравнате и сложене у снопове на исполираном столу. Ако бисмо и
сами нашли неку изгубљену новчаницу на степеницама, изравнали бисмо
је и ставили на врх одговарајуће гомилице, а тетка би, без иједне ријечи, само снажно притиснула ту обогаћену гомилицу својим грубим дланом,
па нас затим њежно помиловала по
глави.
“Устани, Љубо, да попричамо”,
кажем тетки преклани, чучећи пред
њеним гробом, опонашајући мајчин
глас. Хтједох је преварити да сам јој
сестра не би ли је лакше привољела
за причу. Нисам се досјетила да сестре можда и мртве једна с другом
разговарају, само што ја не могу чути
ни шапат, ни пригушен плач, ни смијех. У неко доба падне ми на памет,
па кажем: “Устани, тетка Љубо, да
попричамо”, а мермерна плоча на
гробу само одбије мој глас под ужареним сунцем, па га настави одбијати
не пропуштајући ни ријеч.
Моја тетка Љуба није долазила
код нас само да би посијала згужване
папирнате новчанице унаоколо. Осим
што је енергично чистила све шалтере по кући, јер “нема чисте куће без
чистих шалтера”, редовно је у наш
дом уносила и нове ријечи, попут некаквих грубих и чудних столица које
се не могу уклопити уз скромни исполирани сто. Знала је да их удјене некако украј приче, али нисмо, ипак,

тек тако лако крај њих могли и да
прођемо. Наравно да су биле неправилне, изокренуте, изневјерене и
обешчашћене негдје у њеној меморији. Годинама касније откривала бих
праву форму ријечи које је она већ
одавно била унијела у нашу свакодневицу; али, без обзира на то, прекидачи за струју, чак и сви штекери по кући, за мене би и даље били шалтери,
вашке су током читавог мог живота
остале стипаталоза, кратки мушки
зимски сако − микадо, кратки шалови
− колицкари, дуги − толикари, а све
врсте огртача и понча за мене су били и остали полтеји.
Ријеч шалтер дошла је из Њемачке заједно с њеним старијим сином
који је, заправо, још и најкраће тамо
боравио, за разлику од њене преостале дјеце, која су заувијек остала тако
далеко од своје мајке. Кад би једном
у три-четири године дошли, они су
употебљавали ријеч: “прекидачи”.
Кад би одлазили, односили би “прекидаче” са собом и са својим матерњим језиком приде, остављајући нам
заувијек ту ријеч шалтер, као да је у
питању био некакав поклон из Њемачке за све нас. Једном давно, кад сам
неколико дана морала да проведем
код наших сусједа Турака, јер су мајка и тетка Љуба морале да буду у болници с мојим братом, забезекнула
сам се кад сам нашу ријеч препознала и у њиховим устима. И они су прекидач називали шалтером! Рекла сам
то тетка Љуби чим су се вратиле кући, али њу то баш и није претјерано
заинтересовало, јер је већ била заузета брисањем шалтера у нашој кухињи. Најчешће је брисала онај који
се налазио изнад нафтене пећи.

Ослободила се мог бескрајног досађивања у вези с тим како се наша ријеч нашла код сусједа − једноставном
реченицом: “Једног дана читав свијет
ће говорити: шалтери, јер је шалтер,
нарочито чист шалтер, права ријеч за
ову ствар!”
Први полтеј у нашу кућу ушао је
истовремено и као ријеч, и као необичан модерни ружичасти огртач с
бијелим линијама, који је тетка Љуба
једног четвртка почела да плете буквално док је улазила у нашу кућу,
памтила је чак и плет који је видјела
на пијаци, у амбуланти, или на приградској жељезничкој станици “Перо
Чичо”... Не сјећам се тачно што је била рекла, али је сигурно споменула
неко од наведених мјеста, јер се само
туда кретала. На пијаци је продавала
крављи сир, којем није био раван ни
овчији из планинских села, те урду са
златним паприкама, које су до посљедње у качици биле нестварно исте и
по укусу, и по величини. У амбуланту
је ишла сваког четвртка не би ли нашла лијека за свој проблематични желудац, а на станицу “Перо Чичо” је
пристизала шинобусом, па потом и
одлазила с ње.
Једног далеког снијежног четвртка банула је промрзла у нашу
крцату дневну собу без пребијене паре у џепу, јер “госпође се, забога, нису удостојиле да дођу на пијацу” и остала је неколико дана, и то не зато
што су жељезнички путеви били снијегом завијани, ни због свог проблематичног желуца, већ зато што ја нисам ишла у школу и што није имао ко
да ме чува. “Ја ћу је чувати”, рекла је
мојој мајци, онако промрзла, док је
држала своје црвене дланове изнад
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Владимир Јанковски
Вјечно садашње вријеме
(одломак)

нафтене пећи. Рекла је то, угријала
се набрзину, смјестила у подрум сав
онај непродати сир и остала код нас
од тога па све до наредног четвртка.
Имала сам овчије богиње, гнојну ангину и вашке. Некако ми је најлакше
било да свима говорим како у школу
не идем само због овог трећег и кад
сам, по ко зна који пут, навела да су
баш вашке разлог због којег нисам у
школи − и то зачуђеној комшиници
која је била свратила да попије кафу
и купи сир “јер на пијацу се по овоме
снијегу не иде” − тетка Љуба се наљутила, посјела ме на кауч и, уперивши прст у мене, запријетила:
− Да те још једном нисам чула
да кажеш “вашке”! Ако то већ мораш
да споменеш, кажи: “Имам стипаталозу!”
− Имам... што?
− Стипаталозу! Сти-па-та-лозу! У школу идете, треба људе од вас
да направе, а не да постанете овакви
као ми! Научите неку модерну ријеч!
И најмлађа медицинска сестра у амбуланти каже стипаталоза, нико не
каже “вашке”! Вашке, вашљивци!
Глупости!
− Добро, тетка Љубо, говорићу:
сти... по...
− Сти-па-та-ло-за! Сти-па-тало-за! Сти-па-та-ло-за!
Истог поподнева, док сам чекала да ми се мајка врати с посла, написала сам модерну ријеч стипаталоза
у дневник, који смо морали да водимо јер је то наставница македонског
језика тражила од нас. И, чудно, нисам осјетила да ми нешто пузи по глави, као што се то сваки пут дешавало
кад бих изговорила ријеч “вашке”.
Хммм...
Стара сам и ноге су ми тешке
попут качица набијених сиром. Сви су
ми шалтери упрљани, а ћерка треба
да ми дође из Њемачке у петак, авионом из Диселдорфа, преко Прага.
Морам да смогнем снаге да почистим
по кући. Хладно ми је, ови модерни
радијатори не грију уопште. Без свог
великог црног полтеја не могу да
одем ни на “оно мјесто”... Бићу бешефтикт са својом ћерком недјељу
дана, али ћу се онда, неког четвртка,
одвући до гробља. Ево већ неколико
година како нисам била. Упалићу свијећу својој мајци и поћи ћу до гроба
тетка Љубе, не би ли је посљедњи
пут некако покушала преварити да
проговоримо коју.
“Устани, Љубо, да попричамо.”
“Устани, тетка Љубо, да попричамо.”

1.
− Ако буде први у мјесецу, онда идемо до графита “Дозволите хиљадама
антена да процвјетају”; други и трећи
остављамо за кров трговачког центра;
ако буде четврти, никад се више нећемо срести; а ако буду пети и шести,
идемо пред Католичку цркву да почнемо да снимамо дисање околних
уличица.
Почели су од Улице 29. новембар. Укључили су диктафон, шетали
су и снимали, без ријечи. Прикупљали су градске звуке.
Прије него што су се растали,
испричала му је да има колекцију са
звуцима из шездесетак свјетских градова. Кад год би неки њен познаник
одлазио некуд из Скопља, добијао би
задатак да бар један сат снима звукове града у којем би боравио. Били су
то свакодневни звуци, уловљени у
тренуцима у којима би аутор шетао
улицама и парковима неког града,
звуци трговачких центара, метроа,
хотелских балкона и ходника, чекаоница жељезничких станица или
аеродрома.
Њихови сусрети настављали су
се уз снимљене звуке.
− Нешто попут путовања, а да се
при том ни не напусти стан.
Слушали су их у затамњеним
просторијама Ангелиног стана и нису
разговарали, само би изводили мале
ритуале посвећене заједничком провођењу времена.
Јели су уз звуке Токија, а звуци
које су производила њихова гола тијела мијешали су се на тепиху с галамом с техеранске пијаце. Гледали су
једно у друго док би женски глас најављивао авионе који ће слетети на
Шарл де Гол. Лежали су на кревету
препуштени раном љету, а око њих се
ширила бука с неке плаже у Малаги.
Заспивали су, свако на различитом
дијелу кревета, док је кроз спаваћу
собу тутњао лондонски метро. Учили
су нијеме погледе оног другог уз звуке зоолошког врта у Лиону. Откривали су младеже на својим тијелима у
мирном и једноличном ритму жељезничке станице у Солуну. Слушали су
једно друго како дишу у мјешавини са
синкопираним звуцима црвене зоне у
Штутгарту.
Навикли су се да оно што раде
зависи од звукова градова који би се
у том тренутку уселили у стан. Послије неког времена, могли су да једу само у тишини непознатог парка у Токију. Било им је незамисливо да буду
обучени док се из звучника шире звуци Будимпеште. Уживали су у удаље-

ности својих тијела док су слушали
како око њих гракће Каиро. Звуци су
уобличавали њихове покрете − на један начин су се додиривали у хаосу
пијаце у Есвахану, а на сасвим други
у хаосу загребачке тржнице. Туширали су се заједно уз мирне звуке улица
Дубровника, а телевизију су гледали
без тона окружени шумом непознатих
хамбуршких сокака.
Тих дана тишина им је била природна у толикој мјери да би свака изговорена ријеч, у стану или ван њега,
личила на учење нове азбуке. Њихово памћење те је дане уписало као серију фотографија.
Фотографије, мјеста на којима
ријечи бивају поражене од слика.
Он сједи на осакаћеној клупи у
празном парку, њене ножне прсте освјетљава мјесечина. Додирује јој лице, између њих пада чаша с наранџастом течношћу. Једна жена се двоуми
да закорачи на пјешачки прелаз, улица је пуста, сунце снажно, жена отвара велики кишобран, Ангела и Виктор
провирују из улаза зграде са супротне
стране улице. Окрњена клупа, Ангела
прича док сједи на њој, иза њих велика жалосна врба са стаблом обојеним
у црвено. Соба, укључен телевизор,
кажипрст шета његовим леђима, широм просторије насумично разбацано
цвијеће. Пред излогом продавнице,
разговарају, између њих пада авион
од папира. Трговачки центар, она му
једном руком покрива очи, у другој
држи џиновски жути коверат. Њена
рука испружена је ка његовом лицу, у
десном углу један аутобус нагло кочи. Планина Водно, гледају град, с
руба металне канте роза пластична
чаша гледа њих. Турска чаршија, њена рука се, попут каквог човјечуљка,
одмара на његовом рамену; пред њима једна неприродно наборана старица с раширеним кишобраном у руци
скаче насред калдрме тридесетак
центиметара увис. Рузвелтова улица,
њихова стопала газе преко мушке и
женске силуете, које су нацртане љубичастом бојом на асфалту. Упаљач,
пепељара, згужвана аутобуска карта,
рука која ће ускоро зграбити надлактицу оног другог. Она лежи на поду
у положају фетуса, он стоји над њеном главом с чашом млијека у руци.
На клупи у парку Ангела жмири, из
уста јој излази велики црвени крин.
Напола догорјела цигарета, кажипрст
додирује реп мачке која буљи у Виктора. Кухиња, он је гледа у очи, она
је поређала мрвице хљеба да би заједно написали двије ријечи. Гола пред
огледалом, на лијевој дојци истискује сок из труле наранџе. Рекламни па-

но за минералну воду, бициклиста
пред семафором, на тротоару диктафон с притиснутим дугметом play;
поставила је кажипрст на капак десног ока. Галерија, велика стрјелица
насликана је на поду, пред платном
стоји човјек обучен у костим шаргарепе, Ангела се озбиљно обраћа Виктору. Собу освјетљава телевизор,
она је залијепила своје усне за акваријум, радознала црвена рибица покушава да уђе у њена уста. Телевизор
освјетљава собу, она говори, он посматра врапца који стоји на симсу.
Кухиња, он додирује чашу са соком,
она користи слатко од купина да би
написала нешто на палачинци пред
собом. На пространој пољани пред
средњом медицинском школом Ангела купује кифлу, крај сендвичаре
црвене рукавице, мали прст показује
ка небу, Виктор гледа у супротном
правцу − ка храпавом асфалту. Разговарају пред излогом продавнице, разливени одрази у стаклу имитирају
њихове реакције; само око које пажљиво посматра сцену може да уочи да
је његово лице незнатно напрсло. Вече, сједе у колима и слушају кишу. У
ресторану су, Ангела ставља со у своју храну; на столу крај њиховог, једна
старачка рука држи фотографију дјетета; Виктор се спрема за дуго ћутање. Собу освјетљава телевизор, рука
се одмара на голом стомаку, унаоколо разбацана одјећа уобличује људски лик.
Дуго послије тога Виктор је вјеровао да се њихова прича дешава у
неком вјечном садашњем времену.
Превод с македонског:
Ненад Вујадиновић

18 Preporuke za lektiru

Tekstura je zamolila urednike, prevodioce, književne kritičare, profesore književnosti, bibliotekare i druge profesionalce da prokomentarišu aktuelnu srednjoškolsku lektiru, da se prisete odnosa prema sopstvenoj školskoj lektiri, da srednjoškolcima preporuče knjige iz savremene svetske književnosti, književnosti bez prevoda (u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori), kao i knjige pisane
na jezicima iz okruženja

Provetravanje lektire

Jasmina Ahmetagić
KAKO PREŽIVETI ŠKOLSKU LEKTIRU?
Nastavno-obrazovni program bi trebalo
da bude transparentan na takav način
da se u promišljanju njegove svrhovitosti može preći dvosmeran put − od ciljeva ka sredstvima i obrnuto − a da zaključci budu jednaki. To znači da bi, u
oblasti jezika i književnosti, iz analize
spiska lektire trebalo da se provide nastavni ciljevi u ime kojih su kao najbolja
za njihovo ostvarivanje, izabrana određena književna dela. Ako do toga ne dolazi, onda je razlog taj da se ili laže o
ciljevima, ili laže o sredstvima. Naime,
ili ciljevi nisu ti koji se navode, ili nisu
prevashodno ti, ili su pak samo slučajan
nusproizvod nekog drugog, uzvišenijeg
cilja koji nije direktno iskazan u projektovanju nastavnog programa, ali se
upravo taj neimenovani, misteriozni
cilj nekako pojavljuje kada tražimo zajednički imenitelj programu koji tako
slabo pogađa metu, imenovanu kao: razvoj jezičkih veština učenika, podizanje njihovog estetsko-doživljajnog nivoa u razumevanju književnih dela, i
shodno tome u percipiranju sveta koji
ih okružuje, povećanju njihove ljubavi
prema književnosti kao opštem dobru
čovečanstva, razvoj humanističke ličnosti, te njenih sposobnosti rasuđivanja i tome slično. Cilj je toliko uzvišen
da nije ni imenovan, on se podrazumeva, ima opravdanje u samome sebi i što
je možda i najgore, ne dovodi se u pitanje, ali se takav utisak stiče stoga što
se cilj očigledno ne ostvaruje ili tako
slabo ostvaruje (srozavanje jezičkih veština, sveošte osipanje vrednosti, i jezičkih, i humanističkih, i kapaciteta za
doživljaj umetničkog dela). S druge
strane, dozvolimo da nije reč o misterioznim ciljevima nastave književnosti
− ali onda je u pitanju puka duhovna lenjost, u kojoj se toliko ogrezlo da se
nefleksibilno i nezrelo nastavlja klađenje na konja koji ne dobija. Možda su,
dakle, ciljevi nesporni, ali su sredstva
za njihovo ostvarivanje loša, što se zbiva u jednom od dva slučaja: 1. izabrana dela su bezvredna po sebi, pa se njihovim posredstvom ništa od navedenih
vrednosti ne može razviti, ili 2. izabrana dela su neprilagođena učesnicima u
nastavnom procesu, tj. dela su vredna,
ali ne donose ploda. A da ne donese, jasno govori sve veća nepismenost naše
školske omladine.
U takvim uslovima, razumno je
postaviti pitanje kakvim se sredstvima
ovi pozitivni i jasno navedeni ciljevi
nastave književnosti mogu postići sa
većim izgledima na uspeh. Nerazumno
je držati se onoga što rezultate ne da-

je, ili daje samo kod onih učenika koji
su već okrenuti književnosti, a znamo
da je jedan razred, a kamoli čitava generacija, skup raznorodnih jedinki, dok
je nastava, ili bi to bar trebalo da bude, jedan demokratski proces. U nastavnom procesu koji ima nameru da bude
transparentan i svrhovit, ovakva se pitanja ne smeju prevideti. Upravo bi oni
koji su odgovorni za pisanje nastavnih
programa morali postavljati ovakva pitanja, budući da je to zahtev zrelosti,
pa i primer učenicima kako treba činiti:
saobražavati sredstva ciljevima, preispitivati i jedno i drugo, menjati ono
što ploda ne daje.
Program nastave književnosti sadrži nekoliko, po mom mišljenju, ozbiljnih i suštinskih propusta:
1. Prati hronološko načelo književne istorije, što znači da je organizovan
na isti način kao studijski program na
fakultetu onih koji su izabrali da književnost bude njihov životni poziv. To je
mehanički pristup i kao takav, naravno,
najlakši za onoga ko program pravi, a
najteži za onoga ko treba da ga usvaja.
Posledica takvog pristupa je da se učenici prve godine srednjih škola na časovima književnosti bave narodnom, srednjovekovnom i književnošću humanizma i renesanse. U praksi to znači da
učenici ne dobijaju nijedno književno
delo koje se obraća njihovom uzrastu,
potrebama, problemima, pitanjima koja su tom uzrastu imanentna, tako da je
ono čime bi književnost mogla da ih privuče više no i jedan drugi školski predmet, od učenika doslovno sakriveno.
Kroz književna dela im se obraćaju neki daleki, odrasli drugi, a što ne veže
srce, ne veže ni misao, odnosno vezuje
je na takav način da učenik može da
upamćuje informacije koje mu pruža
program nastave jezika i književnosti,
isto kao kad uči biologiju ili istoriju,
ukoliko mu je stalo da ima dobru ocenu.
Tako umesto humanističke razvijamo ličnost usredsređenu na postignuće, što
se ostvaruje voljom, i trajno razdvajamo radost i učenje. Odlikaši postaju
štreberi u trci za poene, a loši đaci se s
prezirom odnose prema svemu što im
nudi škola. Pravi problem se, međutim,
vidi u onoj grupi učenika, a takvih je bilo još u naše vreme, a ima ih, nešto ređe, i danas, koji ne čitaju lektiru, ali
uopšte uzev čitaju, možda i više od tzv.
odlikaša. A upravo nastava književnosti
ima moć koju nema nijedan drugi školski predmet: s radošću se uči onda kada
osećamo da se nešto za nas zaista bitno
dešava između korica knjige. Objašnjenje da je književnoistorijski pristup nužan zato što učenici ne mogu usvajati
savremene književne poetike bez odgo-

varajućeg predznanja, mogu dati samo
oni koji celom poslu prilaze mehanički:
fokus nastave književnosti mora biti na
književnim delima, a sve književnoistorijske činjenice i informacije o poetici
koje su nužne za razumevanje, mogu se
i moraju dobiti od nastavnika. U suprotnom, a nastavni program jezika i književnosti upravo to i dokazuje, učenici
se fokusiraju na književnu istoriju koja
ih ostavlja praznim, a ne na književna
dela koja imaju moć da apsorbuju njihovu maštu, emocije i misli.
2. Program nastave književnosti
je smrtno ozbiljan, gotovo svečarski, ali
se ta ozbiljnost ne izvodi iz činjenice da
se i učenici nalaze u ozbiljnim godinama, presudnim godinama njihovog uobličavanja, već iz nečeg što je smrtno
ozbiljno i važno onima koji u ime nekih
ciljeva koji nisu ekslipicirani prave takav nastavni program. U srednjoj školi
su smrtno ozbiljna pitanja ona koja
učenici dobijaju u vanškolskim aktivnostima: to je doba eksperimentisanja
sa sobom i svetom, te je i u doslovnom
smislu smrtno ozbiljno pitanje odnos
učenika prema narkomaniji. U kontaktu
sa svom petnaestogodišnjom decom nisam propuštala priliku da im sugerišem
čitanje knjige Mi deca s kolodvora ZOO
Kristijane F. Ta je knjiga korisnija od niza predavanja na temu narkomanije i
svih reči koje izgovaraju roditelji i nastavnici. No umesto te knjige, deca na
nastavi književnosti čitaju o blaženopočivšem svetom Simeonu. U takvom programu književnosti nema nimalo života,
a naročito ne aktuelnog đačkog, pubertetskog, adolescentskog života i njihovih problema. Učenicima nije lako: kako preživeti srednju školu u kojoj ti se
niko i ništa ne obraća (ili ti se obraća
retko ko i malo šta), u kojoj te u tvoje
ime, i sa najboljim namerama dosledno
ne vide? Učenicima treba nuditi ona dela prema kojima mogu da razviju lični
odnos. Neutralnost je nepoželjna, a
najgori je rascep između nastave književnosti i života, te verovanje da su dela, prema kojima učenici nikako ne mogu (što zbog analize odlomaka, što zbog
istovrsnih primera − npr. čitav blok srednjovekovne ili dubrovačke književnosti − ili neprilagođenosti dela uzrastu) da
razviju lični odnos, ali veruju da je to
vrednost, jer su im tako rekli oni koji
znaju. Umesto da razvijamo sposobnost
rasuđivanja i opremamo učenike znanjem iz kojeg će izvoditi argumente,
proizvodimo jednake ljudske odlivke.
3. Lektira svedoči o strašnoj nacionalnoj samousredsređenosti, kao da
književnost ne treba i da proširi vidike i
ponudi odgovore na aktuelna pubertetska i adolescentska pitanja: kako žive-

ti, kako žive drugi u svetu, kako se drugi nose sa problemom koji je i moj, u
čemu tuđi problemi nadilaze moje.
Književnost je tu da nam, između ostalog, pokaže da u svemu što se dešava
nismo sami i nismo jedini. Lektira pak
pokazuje da se dešavaju borbe s Turcima, posvećenja nemanjićke dinastije,
svetski ratovi. Srednjoškolski program,
uzet u celini, nudi učenicima odgovor
na pitanje kako umreti: u boju, za krst
časni i slobodu zlatnu, ili posvećeno i
mirotočivo; kako srednjoškolci takva
znanja ne mogu da iskoriste u neposrednom životu, umiru od dosade. Nužno
je usvajati vrednosti sopstvene nacije,
ali ne samo njih, ne u tolikom broju istovrsnih primera (da se pretvaraju u
grotesku) i uvek u širem kontekstu, kako bismo dozvolili tim vrednostima da
punim sjajem zablistaju, ako poređenja
izdrže, ili da ih eventualno revalorizujemo. Samo takav pristup dozvoljava
formiranje individualnog odnosa prema
vrednostima, a ne kolektivnog i punog
predrasuda. Sudeći po programu nastave književnosti, posle Drugog svetskog
rata se ništa više nije dogodilo. Svršenom srednjoškolcu se, takođe, može
dogoditi, kao meni što se dogodilo, da
pri prvom susretu sa Novim Pazarom
ima utisak da je u egzotičnoj stranoj
zemlji. Razlog je u jednostranom predočavanju kulturnih vrednosti, jer, verovali ili ne, svi moji studenti u Novom
Pazaru su znali za Božić, Uskrs, uskršnji
post, a mnogi moji studenti u Beogradu
nisu znali šta je ramazan. Time, paradoksalno, nastavni program sam sebe
poriče: projektuje nam buduće granice
Srbije, jer nas sužava iznutra.
4. Program nastave književnosti
treba osloboditi nameta da se u njemu
nalaze samo dela čiji si autori mrtvi, ili
blizu kraja svoga životnog veka. U strahu da učenicima ne ponudimo nešto što
nije izdržalo sud vremena, često im ne
nudimo ništa: odlomak remek-dela,
umesto diskusije povodom knjige koja i
ne mora biti remek delo, ali je valjano
delo, dobrog jezika i stila, a tera učenike na mišljenje i angažman. Kod nas
vlada pogrešno uverenje da je delo izostavljeno iz nastavnog programa automatski proglašeno bezvrednim, kao da
nastava jezika i književnosti treba da
sadrži kompletan bilans minulog vremena (u odlomcima!), muzejsku vrednost.
Umesto da se otimamo za srca učenika
(i tako ih nepovratno teramo od književnosti), probajmo da ih osvojimo i učinimo vernim čitanju.
5. U nastavi književnosti treba se
držati načela: manje je više. Bolje je
pomno analizirati manji broj dela, rasteretiti program tako da postoje i oni
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časovi u kojima bi učenici, naravno vođeni kreativnim (!) nastavnikom, razvijali sve nastavom jezika i književnosti
projektivane ciljeve, nizom mogućih
aktivnosti nakon završene nastavne jedinice, no površno analizirati veliki broj
dela, a naročito velika dela predstavljati putem odlomaka.
6. Još jednom: odlomci ubijaju
književni tekst, demotivišu nastavnike,
ubijaju pažnju učenika! Malo je književnih dela kojima bi analiza odlomka bila opravdana i program nastave književnosti takve analize treba osloboditi.
7. Nastojanje da se pređe što više
pesnika u što kraćem roku dovodi do toga da se učenici ubrzo po završetku srednje škole ne sećaju nijednog stiha;
Blok, Apoliner, Ahmatova, Cvetajeva,
Brodski, Pasternak, Sengor i Sajgert −
ostaju samo imena, neka čak ni to. Ako
pak nastavni program bude načinjen takvim da omogući učenicima da zavole
poeziju, mnoge će pesnike i sami u životu otkriti, ali bar neće nakon srednje
škole biti u grupi onih koji zatvaraju korice čim naiđu na stihove.
8. Od tolikih Gogoljevih priča izabrana je drama Revizor (za vijeki vjekov), od Čehovljevih priča, valjda u
skladu sa porukom da je život ozbiljan,
smrtonosan (ali smrti odoleva) izabrana
je Tuga (zašto ne Sreća?), iz Novog zaveta od tolikih parabola (što bi moglo
biti podloga za učenje o žanru i veza sa
Kafkom na primer) Stradanje i vasrksenje Hristovo (indikativno je da je učenik jedne srednje škole pitao nastavnicu da li je Hrist bio Srbin?). Danteovoj
Božanstvenoj komediji nije mesto u
prvoj godini srednje škole, osim ako nije cilj da se učenici trajno odbiju od
Dantea, Viktor Igo je, sudeći po nastavnom programu, pisac Predgovora
Kronvelu, dubrovačka književnost je tu
da dotuče one koji su preživeli dosadu

srednjovekovne, a savremena da nas
uveri da je Pekić, budući da je značajan
pisac, zaslužio da se nađe u programu,
pa je zastupljen jednom kratkom pričom − zašto ne i romanima Odbrana i
poslednji dani ili Vremenom čuda, koji
su i po obimu pogodni za srednju školu,
pa i Besnilom, ako je već Ćosić zastupljen i Korenima i Vremenom smrti.
9. Navešću, uz već pomenuta, samo neka dela koja mi u ovom trenutku
padaju na pamet, i nisu nikakva norma,
već prosto predlozi za razmišljanje
(izuzetak od ovog pravila je Selindžerov
Lovac u raži, bez kojeg mi je srednjoškolski program nezamisliv): Kundera:
Šala, Šćepanović: Usta puna zemlje,
Fokner: Svetlost u avgustu (a ne, po
mom mišljenju, katastrofalno načinjen
izbor: Krik i bes), Ju Hua: Živeti (jednostavno pisana, univerzalna priča,
pogodna i za program prvog razreda
srednje škole, u kojoj se vidi koliko je
kineska kultura i tuđa i naša), Arundati
Roj: Bog malih stvari, Orvel: Životinjska farma, 1984, Dž. Barns: Floberov
papagaj, Kuci: Iščekujući varvare, Saramago: Slepilo, Melvil: Mobi Dik, Golding: Gospodar muva, Ajtmatov: Džamila; I duže od veka traje dan, Pekić:
Odbrana i poslednji dani, Vreme čuda,
Sabato: Tunel, Markes: Sto godina samoće, Ćamil Sijarić: Naša snaha i mi
momci; Hasan, sin Huseinov; Voda promuklica, ili romani Konak, Bihorci (indikativno je da Sijarić uopšte nije zastupljen u nastavnom programu!).

Ne postoji loša lektira, postoji loš nastavnik. Svaka knjiga, makar bila i najgore smeće na svetu, makar spadala i u
onu vrstu za koju je Kundera rekao da
bi je trebalo smesiti u kavez i izlagati
samo određenim ljudima, dakle sve što
je napisano, objavljeno i dostupno mladim čitaocima može i treba da bude povod za raspravu, za vežbanje vijuga, izgradnju ličnosti i “ličnosti”. Problem je
u tome što mahom u školama ljudi koji
su i skloni razmišljanju nemaju vremena za to, a kako nas, na žalost, iskustvo
uči, premalo je onih koji to uopšte čine. Neprekidno vađenje na ograničenja
ove ili one vrste, na loša metodološka
uputstva, na premalo časova koje mogu
ili treba da posvete nekom iz mora naslova školske lektire samo su pokriće
upravo za ono odsustvo volje da se stvari izlože kritičkom radu razuma, da se
preispitaju i da im se dodaju nova značenja.
Da se ne lažemo, spisak lektire je
ogroman, nemoguće ga je pregledati, a
kamoli smestiti u četvorogodišnje školovanje jednog prosečnog srbijanskog
učenika/učenice. Stoga bi ga najbolje
bilo ozbiljno prodrmati, istresti ko voćku da sa njega otpadnu oni gnjili plodovi, a na njihovo mesto treba staviti
nešto mnogo ukusnije. Gledajući letimično na ovaj impozantan spisak od 146
autora i dela koja se nalaze u lektiri
ono što odmah pada u oči jeste nedostatak, odnosno nedovoljan broj komičnih dela, kao i onih koja bi neopozivo
pozivala na kritičko razmišljanje o poretku, o odnosima moći u društvu. Takođe ono što definitivno nedostaje kanonu srednjoškolske lektire su probrana
dela žanrovske književnosti koja bi mogla da posluže kao dobar međučin, nešto što premošćuje onaj vakuum između osnovnoškolskog čitanja i ovog ozbiljnog srednjoškolskog.
Čini se da se ustajale prostorije
najbolje vetre strujanjem vazduha, a
njega bez svake sumnje najbolje izaziva smeh. Dakle, u lektiru bi trebalo uvrstiti što više dela koja imaju komičnosatirične elemente. Primer koji mi
odmah pada na pamet su Aristofanove
Žabe u sjajnom prevodu Radmile Šalabalić. Ne samo da je u pitanju urnebesno smešna komedija, prevedena kao
da se radi o najsavremenijem tekstu,
nego se u njoj postavljaju ozbiljna pitanja uloge književnosti u društvu. Neprekidno preispitivanje pozicija jedno
je od najvažnijih znanja koje mladi treba da steknu o sebi i svetu, a ako se to

čini kroz zabavu i smeh, to samo može
da olakša ozbiljna suočenja.
Tu su zatim sjajni Vinaverovi prevodi Gargantue i Pantagruela, Sternovog Tristrama Šendija i Hašekovog Švejka. Svi ovi naslovi zaista izazivaju salve
smeha, ali vrše i onaj proces koji je Bahtin nazvao detronizacija − odnosno
ozbiljne stvari čine neozbiljnim, ukidaju im auru težine i pokazuju da se o životu može sasvim ozbiljno razmišljati
na vedar način. S druge strane, detronizuju i samu književnost jer čitanje čine
zabavnim. Zašto Dostojevskog ne tumačiti kao naslednika srednjevekovnih dijaloških formi umesto što mu pridajemo
mističku pravoslavnu crtu − naravno da
se odgovor vidi iz metodoloških upustava koja insistiraju na “moralnosti”
odluke, a ne na činjenici da je moguće
stvari pročitati na mnogo zabavniji i
subverzivniji način. Humor i smeh su
opasna oruđa, setimo se samo Ekovog
Imena ruže, još jedne knjige koja bi
bez obzira na svoju monumentalnost i
enciklopedijsku ambiciju mogla da nađe mesto u lektiri.
Nedostatak savremenih duhovitih,
a opet ozbiljnih autora i autorki bi se
mogao nadomestiti delima Svetislava
Basare, Mirjane Đurđević, Nenada Veličkovića, ekipe ponikle oko Feral Tribjuna i/ili Betona. Naravno da bi čitanje
ovakvih tekstova potaklo i neka druga
pitanja iz savremene istorije, ali način
na koji Boris Dežulović ili Tomislav Marković pišu o tome čini se pristupačnijim
od nekih drugih, ozbiljnih autora poput
Saše Ilića, Dragane Mladenović, Marka
Pogačara, Faruka Šehića ili Dragana Radulovića.
Konačno pitanje prihvatljivosti jednog teksta u lektiri trebalo bi proveravati empirijski koliko je god to moguće.
To prosto znači da se učenicima i učenicama ostavi neko vreme da se suoče sa
tekstom i da se vidi šta će im najviše
prijati, pa na osnovu tih znanja sastaviti neku listu knjiga. A glavni metod bi
trebalo da bude onaj koji predlaže pevač grupe The Smiths u stihovima:
Burn down the disco
Hang the blessed DJ
Because the music that they constantly
play
IT SAYS NOTHING TO ME ABOUT MY LIFE
U slobodnom prevodu:
Spalimo diskoteku
Obesimo blagoslovenog didžeja
Jer muzika koju neprestano pušta
Ne govori ništa o mom životu
Treba dakle naći tekstove koji će
govoriti nešto o životu onih koji te tekstove čitaju i stoga je važno, ako ne baš
da spalimo diskoteku, ono bar da je dobro provetrimo.
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Mirnes Sokolović
Pjesnik i politika

Krleža se u literaturi javio rano, kao dvadesetogodišnjak, i otpočetka on je pisac
koji snažno osjeća razlike, razdore, nesrazmjere, raskole, rastere koji se otvaraju oko njega. Krleža nije shvatao
umjetnost odvojeno od života, on je vidio kako se stvarnošću živih ljudskih podataka ta umjetnost nadahnjuje stoljećima, kako je upravo ljudski život prapodloga umjetnosti, kako je taj život ustvari ljepota koja − modelirana stilom −
izbija iz umjetničke imaginacije u vidu
jakih senzacija i obeshrabrenja. Krleža
nijednog trenutka ne uživa u tišini i harmoniji zatvorene sobe intelektualca, on
razvija svoj smisao za žestoka protivrječja političke stvarnosti. Upravo zato što
vidi da je ljudski život u vremenu kada
piše raskidan na kopljima tih protivrječja! A te životne istine i ti intenziteti su,
prema Krleži, jedina ljepota.
Hoteći biti pjesnikom jednog tragičnog historijskog razdoblja, on je
odbio strahovati pred žestokim sudarima različitih ideoloških koncepata; on
se u to ime morao priključiti borbi. On
je zapazio da je umjetnost u dvadesetom stoljeću razdrta među ruševinama
čitavih civilizacija, koje nestaju sa scene pred očima, i on nije mogao ostati
ravnodušan. Eto jednog pisca čije je
djelo otpočetka pa do kraja uvjerljivo
prožeto temperamentom, nervom, znanjem, uvjerenjem, doživljajima, angažmanom, i možda je to prvi razlog zašto
bismo ga trebali čitati. Da ne zaboravimo koliko je značila književnost u dvadesetom vijeku, koliko su računali na
nju, kako ju je Krleža shvaćao, da sagledamo širinu uloge koja joj je bila dodijeljena; da je odmjerimo naspram literature danas, da sagledamo sami sebe, kako radimo i gdje se krećemo.
No Krleža nije samo to. On nije
samo angažovan pisac, iako je taj angažman istaknuo široko i rano, iako je time ponajprije označio sebe i svoje djelo, zbog čega je godinama kasnije krivo
shvaćan, pa čak i napadan kad bi se nekome učinilo da je taj angažman iznevjerio. Zaboravili su da je on prije svega bio pjesnikom; to što je sebi dodijelio ulogu pjesnika jedne stravične epohe, to je bila sasvim druga stvar. Ne treba smetnuti s uma da je Krleža nije važan i zanimljiv samo zato što se u jednom presudnom historijskom razdoblju odlučio založiti za određene vrijednosti, to su uradili i mnogi drugi: i Tito, i Kardelj, i Đilas, itd. Krleža je zanimljiviji od njih zato što se angažirao na
poseban način, na svojstven − orginalan
način. To se kasnije odrazilo i na specifikum njegovog političkog stava, u
odnosu na komunističke jugoslovenske
inteligente, u odnosu na stav komunis-

tičke partije između dva svjetska rata.
Valeri njegovog političkog stava vapili
su za složenijom stilskom kombinatorikom u ime svog tačnog izražavanja, isto kao što je pjesnička upotreba razvedenih stilskih postupaka uvjetovala istančaniju i diferenciraniju shemu njegova ideološkog stava.
Krleža je pjesnik koji promišlja
politiku. To je jedan spoj koji će u dvadesetom stoljeću imati svijetlu i razvijenu budućnost. U trenutku u kome se
Krleža opredjeljuje za takav izbor to
znači novinu, buđenje − jer larpurlartistička književnost koja je tada dominanta nije pružala prostora ratnom nasilju,
progonima, revolucijama, itd.
Kako se pravi umjetnost od tog rasutog materijala koji ostavlja jedan
rat, vidljivo je na primjeru Krležinog
Hrvatskog boga Marsa. Tu nisu dovoljno
prizori neviđene patnje i kasapljenja
koje likovi doživljavaju. To nije obično
skupljanje podataka za analizu jedne
nove epohe društva u kome je djelo
nastalo! Nije dostatan ni Krležin angažovani pripovjedač koji ustrajno razjašnjava svaku scenu, sugerirajući koliko
patnje su običnom čovjeku iz naroda
namrijeli politički ciljevi velikih sila. Ne
čini, dakle, umjetničkim Krležinu zbirku taj pripovjedač koji montirajući i komentarišući sarkastično prokazuje ceremoniju svijetle mise koja ozaruje domobrane namećući se kao jedina čistoća u panonskom blatu rata. Ono što tu
zbirku čini književnim djelom jeste, naprimjer, postupak hiperbolizacije događaja u fabuli koja spaja protivrječnosti,
s jakom političkom tendencijom. Neki
raskidani zagorski dječak kojeg na samrtničkoj postelji zlostavlja perverzna
austrijska aristokratkinja, pod krinkom
samaritanskog njegovanja! Uobličena
epoha ratova razgolićuje se simboličkim značenjem likova; tu ne nailazimo
na direktne − neposredne osude sistema koje izgovaraju likovi. Krleža objektivira likove u lancu fabule koja nešto
simbolički sugerira, i tako datu emociju
i spoznaju uzdiže na nadindividualnom
planu; sudbinu jednog zagorskog domobrana tretira kao sudbinu cijele proleterske Evrope.
I pored toga Hrvatski bog Mars je
najangažovanije Krležino djelo; njegovo najrigidnije i najotvorenije djelo, s
najjačom tendencijom, monofono! Djelo koje je namanje umjetničko, među
svim njegovim djelima! U Hrvatskom
bogu Marsu je možda i najviše ostalo od
stila i jezika kojim je Krleža ulazio u
polemiku s književnom javnošću koja ga
je dočekala s velikom averzijom. Oni su
ga optuživali za pretjerivanje, oni su isticali da stvari nisu tako crne kako to

hoće g. Krleža, oni su pisali da je njegovo djelo na tragu psihopatologije, oni
su spočitavali kako mu nedostaje plemenitost i dobrota, kako truje živote,
oni su mu dijagnosticirali megalomaniju
i nihilizam. − Oni zapravo nisu primijetili da je to pretjerivanje. − Ta hiperbolizacija i naglašavanje nesklada kao dominante svijeta koji uobličava − glavni
su postupci kojim se Krleža služi u svojim djelima. Kojim svoja djela uzdiže
do sugestivne umjetničke konstrukcije!
Prva optužba na račun Glembajevih − bilo je također to da je Krleža te
agramerske aristokrate izmaštao, da se
nikada među njima ne bi mogao dogoditi toliki sukob oca i sina, da je sve to jedna zlonamjerna laž. Krleža već u
prvom činu se obrušava na snobizam i
birokratizam viših slojeva društva, koristeći lik Leona Glembaya, neurastenika i umjetnika. Kada se bude u salonu
Glembajevih komentarisala smrt Canjegove, u koju je umiješana barunica Castelli, Leon će se stavovima ostalih gostiju posvećenih dodvorničkom pravdanju i relatizovanju barunicinih zločina,
usprotiviti riječima da se, uprkos svekolikim mišljenjima, radi samo o tome da
se sa trećeg sprata kuće Glembajevih,
pošto joj nisu ukazali novčanu pomoć,
bacila jedna žena s djetetom, te su,
stoga, dva života otišla u nepovrat. Leon Glembay je nosilac i jednog krajnje
ironijsko-nihilističkog stava, zbog kojeg
ga je Silberbrandt, teolog Glembayevih, optužio da je ponukao ženino
samoubojstvo. Leon je, po riječima Silberbrandta, svojim rezolutnim izjavljivanjem kako nema Boga, samilosti ni
dobrote, prekratio pokojnici svaku nadu i ostavio joj jednu jedinu mogućnost: samoubojstvo. Štaviše, Leonovom saučesništvu Silberbrandt stavlja u
prilog njegovu ironičnu repliku kojom
je pokojnici preporučio skok kroz prozor prije nego besmisleno iščekivanje
nemoguće pomoći od Glembayevih. Leon je promicatelj jedne ideje o bespotrebnosti samouniženja, te prihvatljivosti jednog vehementnog ponašanja
prema nadređenim, koje se sastoji u riječima “pljuni i pljusni”, jer je, prema
Leonovom mišljenju, zaista apsurdno
pokorno umrijeti “pod kopitom baruničinog četveroprega s vjerom u metafizički autoritet i društvenu hijerarhiju”.
Naravno, u takvim iskazima se krije
Krležin socijalni stav, koji je kulminirao
u snažnoj Leonovoj osudi aristokrata
kada napominje da bi se prodajom haltera, korzeta i kozmetike baruničine,
mogli nahraniti svi siromasi u dobrotvornom društvu. Kako vidimo, Krleža u
ovom dijelu drame ponovo piše s jakom
tendencijom, uspostavljajući kontras-

te. Njegove drame na pozornicama širom Jugoslavije između dva rata nisu
primane samo kao umjetničko-pozorišna djela, nego i kao društveno-psihološki događaji za omladinu. Njegovo djelo često ima sarkastičnu grimasu otpora. Tako u svom romanu Na rubu pameti otpočetka pa do kraja prati junaka
koji je u grču raskrinkavanja jednog cilindraškog društva koje ga progoni i uništava; taj glavni lik s kojim se valja poistovjetiti u tom uglednom građanstvu,
u tim sinekurama i doktoratima svejednako vidi da je sve to kriminalno,
krvavo, moralno bolesno! Krleža sugerira da se ti najugledniji građani trebali
sagledati iz drugog ugla, njegovom junaku to uspijeva, i zato je on na rubu
pameti! U eseju Evropa danas u ubrzanom ritmu nabrajanja i popisivanja
drangulija jednog vremena, stajavši na
ulici jednog od najvećih evropskih gradova, tridesetih godina prošlog stoljeća, između prosjaka i izloga u kome
stoji zlatna krletka optočena draguljima, primjećuje da se ribe i žene, knjige i glazbe, vjere i zakoni, pogledi na
svijet i pjesništvo, da se sve u Evropi
prodaje za novac, da je moneta jedina
mjera, jedina vaga i svjedodžba. To je
bila jedna umjetnost radi koje će mnogi kasnije biti strijeljani!
No u nastavku Glembajevih stvari
se usložnjavaju, umjetnička konstrukcija se komplikuje. Tako je uostalom i s
cijelim Krležinim djelom, ono će se kretati, usložnjavati, kako vrijeme bude
odmicalo. Progonjen moralnom bijedom, združenom sa neurasteničkim bolom, u trenutku raspolućenosti, moralne uniznosti, teške klonulosti, Leon će
se fanatično poistovjetiti sa Glembajevima, neosnovano prihvativši svoju odgovornost za njihove zločine. − Psihološki, osjetit će tad jačinu svoje glembajevske krvi. Angeliki će izreći svoju kobnu pomisao: “Ili žderati kao šakal, ili..
ili se ubiti!” Od ovog dvoga, Leon će
izabrati prvo. Barunicu će zaklati makazama. Takav pad u etičko ludilo, u zločin, fantastični je obrat u drami, u trenutku Leonove volšebnog prepoznavanja, nevjerovatne spoznaje, koja je sijevnula u žestokoj paradoksalnosti.
Glavni junak nije uzorni lik revolucionar, nego umjetnik i defetist, nihilist!
On je preslab da bi bio uzorom revolucionarnoj mladeži. Ta drama više nije
plakat, nego jedna konstrukcija koju
moramo shvatiti, dešifrirati, protumačiti. Izvesti razne dimenzije književne
strukture: psihološke, naturalističke,
etičke, socijalne! Da bismo razjasnili
sebi razloge obrata. Nakon Drugog
svjetskog rata Đilas će, naprimjer, osloboditi sebe tog napora: Glembajeve će
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skidati s repertoara jugoslovenskih pozorišta, proglašavajući ih građanskom
defetističkom dramom.
Krleža se jako rano opredijelio za
jedan model morala, za marksistički
moral, i nije mnogo odstupao od njega
do kraja. On nije vjerovao u djelotvornost Morala kao isprazne profesorke apstrakcije, on nije reproducirao predstavu o univerzalnosti etičkih principa, on
nije podržavao humanizam kao moralnu
propovijed šarlatanskih filantropa. Realizacija moralnih principa, kako naglašava Lasić, nikada ne može biti ostvarena neposredno; moralni principi su univerzalni i samo su formalno određeni, a
njihova povezivanje i usklađivanje nazivamo političkom djelatnošću. Tako moralni imperativ stvara politiku u kojoj
se univerzalni sadržaj precizira i realizira. A šta se tamo dešava; univerzalni
moralni propis koji kaže “ne ubij” postaje “ubij heretike”, ili “ubij Židove
kako više ne bi bilo ubijanja”, ili “ubij
da bi napokon bio ostvaren komunizam
pa čovjek postao čovjekom”. U Izletu u
Rusiju Krleža piše o čovjeku koji će u
dvadeset i prvom stoljeću postaje slobodan, a zemlja živi i svijetli kao uređen perivoj, sa vodopadima, s morima i
šumama. Čovjek postaje čovjeku čovjek! Teza da čovjek treba da izmijeni
svijet − dobiva ostvarenje! U tome zbivanju Lenjin znači svjetlost koja obasjava tminu evropskih horizonata! Samo
desetak godina kasnije Krleža će se suočiti sa podacima o milionima ubijenih
u Sovjetskom savezu u ime tog svijetlog
čovječanstva! O tome neće progovoriti
u svojim djelima, i to nije bilo čudno.
Moral kao univerzalno pravilo jeste besadržajan, neodrživ, neefikasan −
a u toku svoje realizacije (u politici) on
biva razoren. Miroslav Krleža je još kao
mladić, ističe Lasić, došao do realističkog arhetipa kao do svoje solucije. On

je tako našao ravnotežu između ekstremnih imperativa pragmatizma (uporan
književni rad), esencijalizma (komunizam) i egzistencijalizma (liberalni individualizam). On se opredijelio za konkretnu politiku. Tako je bilo iluzorno
očekivati da se Krleža čak i oko 1978.
ponaša samo kao liberal, da brani slobodu uopće, kao protivnik svake autokracije. “Ponašanje od 1945. do njegove smrti logičan je nastavak onoga što
je bio u dvadesetim godinama, a pogotovo u tridesetim godinama kada je došao do pune svijesti da je realist i oportunist, kako je to 1940. Ristiću i priznao. Za mene Krleža nije moralna ličnost jer je izabrao realistički arhetip
umjesto pragmatičkog, esencijalističkog i egzistencijalističkog, nego njegovu moralnost vidim u njegovom tužnom
bjesnilu kojim je želio sebi dokazati da
je njegov izbor jedini ispravan izbor
osjećajući, istodobno, vrlo tjeskobno
da je i njegov izbor nešto relativno i da
su svi izbori ekvivalentni u moralnom
paralelogramu u kojem nema rješenja
nad rješenjima nego samo tjeskobe koja najintenzivnije živi upravo u moralnoj samospoznaji ili metastrukturi.”
Realistički esencijalist uvijek stoji
na izvjesnoj distanci: i tako treba posmatrati i Krležu. On se u pojavljuje u
svjetlu kontemplacije − jer valja spojiti krajnje suprotnosti: radikalnu kritiku
i čistoću i vrijednost ideje; tu možda
pomaže umjetnost. To je sinteza koja
liči oksimoronu a zove se skeptična nada. Realistički esencijalist svaki rezultat prima sa sumnjom ne gubeći nadu.
Realistički esencijalizam je poprište
gdje se bore nada i skepsa; nema trijumfa, nego samo prelijevanje nade u
skepsu i obrnuto. To je moral političkog
pjesništva, kako smo rekli.
Ta tjeskoba se uspostavlja i u njegovom djelu, tu je ona zapravo na pra-

vom terenu. Protivrječnosti svog angažmana, svoju grčevitost nad tim protivrječnostima, Krleža je u pravom svjetlu
uspio izraziti jedino u književnosti. Teško je nabrojati sve antitetičnosti u
njegovom djelu. U Povratku Filipa Latinovicza, u trenutku kada glavni lik doseže veličanstvenu spoznaju o čistoći
umjetničke spoznaje, kao jedine čistoće koja nam je ostala u životinjstvu oko
nas, vani će nastati uzrujana graja, ispred gostione je nekome rasporena
utroba, i taj čovjek će umrijeti na Filipovim rukama. I uopšte: taj roman o
čudesima opažanja završiće se prizorom Bobočkinih širom otvorenih mrtvih
očiju! U drami Michanegelo Buonarotti
umjetnik se ukazuje kao prometejska
pojava, koju obuzimaju bjesovi stvaralaštva, pa pobunu i prevratništvo iskazuje urlajući na skelama u Sikstinskoj
kapeli, pjeneći i štekćući, istišćući svoju umjetničku “crnu kletvu” iz mozga,
slikajući “svom snagom svog mišičja i
moždanih brazda” po zidovima, prolijevajući boje iz kante. Čitava je ta ideja
osporena već u sljedećem momentu,
kada se Michangelo nalazi pred Papom,
koji ga je došao posjetiti i osporiti njegov ideal, jer će Michanegelo, zarad
novaca i nastavka rada, zaboravljajući
svoju titanističku dimenziju, pobunu i
bijes, kleknuti pred Papu i poljubiti mu
nogu. Tako, izborivši se čudovištem svoje duše, Michangelo se nalazi oči u oči
sa stvarnim čudovištem koje dolazi
izvana (i naziva se Historijom ili Politikom). No takva svijest nije dovoljna!
Krleža nije dozvolio da ljepota
postane revolucionarna poskočica, on
nije htio od nje praviti plakat. On je
znao da za umjetnost nije dostatna samo politička svijest nego i majstorstvo
ruke i živa fantazija. Krleža će vidjeti
da larpurlart književnost nikada nije bila bezidejna, da nikada nije njegovala

kult crkvenog misterija ili državotvornog patosa, da nikada nikome ustvari
nije služila. Krleža nije zaboravio pobunu koja je sprovedena u toj poeziji, i on
kao marksistički estet neće oklevetati
tu književnost Remboa i Bodlera, jer u
tom slučaju ne bi bio Krleža, nego Radovan Zogović ili Milovan Đilas. On će
naslijediti taj negativni ideal u kome
turpituda i zlo postaju ljepotom i pobunom. U poznatom eseju Predgovor Podravskim motivima Krste Hegedušića on
će upravo istaknuti da predočavanje rugobe ne znači samo naglasiti životni intenzitet ljepote, što umjetnost radi
stoljećima, nego i izraziti se satirički,
kritično − usvojiti nešto od demonske
nasmijanosti društvene svakodnevnice.
Taj defetizam nisu mogli dijalektički shvatiti zvanični teoretičari jugoslovenske komunističke partije, oni nisu
vidjeli tu umjetničku revolucionarnost i
inovativnost, i otud su pokrenute Književne sveske da bi se konačno razračunalo s Krležom. Oni su tamo napisali da
je Krleža metafizik i idealist. Tako je
nastao sukob na književnoj ljevici tridesetih godina. Dok je osnovni poticaj
revolucionarnog stvaralaštva bila volja
za životom, a prava umjetnost emanacija životnosti, dotle se Krležina umjetnost nadahnjivala strahom od smrti i
zato je sve to što Krleža piše bilo obično reakcionarno smeće, sve je to zaudaralo po tamjanu i bosiljku umočenom u svetu vodicu.
Te protivrječnosti koje Krleža spaja u svojoj estetici: estetsku čistotu i
rugobu, angažman i larpurlart, skepticizam i nadu, govor i šutnju, sve to dugo
nije bilo na pravi način osvijetljeno i
primljeno, i otud nije čudno da su Krležu s jednakim žarom napadali biskupi,
(1) Stanko Lasić. Krležologija II. O moralnoj
strukturi i totalitarnoj svijesti. Globus, Zagreb,
1989.
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urednici teoloških časopisa, profesori i
marksistički teoretičari. U jednom se
trenutku stvarno činilo da ga neće niko:
Hrvati su mu odricali da je Hrvat jer je
bio marksist, a marksisti nisu htjeli s
njim jer je bio pesimist, malograđanin i
larpurlartist. Katolici su ga optuživali
zbog nemorala, zato što je sovjetski
agitator i plaćenik. Bio je i metafizik,
cinik, mistik, egocentrik, mistifikator,
idealist, solipsist, klevetnik, gangster,
hohštapler, propagator.
Trebalo bi pročitati četiri knjige
Krležinih polemika (U našoj književnoj
krčmi, Moj obračun s njima, Sa uredničkog stola, Dijalektički antibarbarus),
pa vidjeti kako su završili ti sukobi. Ne
treba zaboraviti da je Krleža na našem
jeziku izumio jedan stil koji će obilježiti čitavo razdoblje jugoslovenske književnosti; nikada prije hiperbola nije
dobila toliko smisla kao u Krležinom
esejima i polemikama, nikada prije katalog nije tako sugestivno otvorio prostora jednoj erudiciji. Nikada prije protivnici nisu izgledali tako nemoćno, kao
pred ritmom argumenata u Krležinim
esejima! Polemički postupci persiflaže,
iscrpljivanja tuđih misli i stilskih postupaka nikada prije se nisu ukazali u svojoj punoj svrsishodnosti; to nisu bile polemike oko određenih estetskih koncepata, kako se činilo, to su ustvari bile
političke borbe, tu se raspravljalo s
uvjerenjem da se odlučuje sudbina cijelog čovječanstva. Gotovo da je tim
jezikom Krleža ispisao cijelo svoje djelo, pedeset svojih knjiga, i tamo gdje
nije bilo potrebe polemisati, jamačno
su ostale prazne stranice. Sam Krleža
govori o tome kako je pokušao mijenjati i jezik svoga puka, kako ga je pokušao uzdići iz folklornog miljea, kako je
pokušao progovoriti na intelektualan
način, kako je pokušao stvoriti jezik za
21. stoljeće, i pred kraj života u razgo-

vorima sa Enesom Čengićem priznaje
kako nije uspio. Uspio je jedino ostati
nerazumljiv i dalek širim masama, kao
pisac koji se uzdao u prevrat i revoluciju. To je još jedan paradoks njegova
djela.
Krleža je rezigniran u tim razgovorima, njegovi ideali su ostvareni, i on
još samo svojim neprijateljima želi to
ostvarenje ideala. On se za te ideale
bio opredijelio u doba Revolucije, kada
je angažman još uvijek bio smislen, kada je još uvijek postojala nada, a vjera
u intelekt i prosvjetljenje nisu bili isparili, kada je sve to bilo konkretno i živo;
bilo je to prije ratova, i gulaga, i pogroma! Krleža je gledao kako se jedan svijetli ideal promeće u svoju suprotnost,
kako se ukazuju nove klase, a milioni
umiru u svjetlu baklje. On je šutio o tome, dosljedno. To je rezultat jednog
dosljednog opredjeljenja za konkretan
sistem vrijednosti kojima se ostaje vjeran do kraja. Sistema koji vodi u kapitulantizam. To je ishod angažmana koji
ne mistificira svojim vrijednostima! Jednog iskrenog i dosljednog opredjeljenja. Možda jedinog pravog angažmana,
koji ne hinji da je uvijek nešto drugo,
nešto što se odgađa i izmiče, nedostojno se zavaravajući; to je angažman koji je znao šta su mu ideali, i htio ih je
postvariti i sprovesti. U dodiru sa životom i stvarnošću − ti su ideali okrvavljeni! Svijest koju je iskovao se ukazala
svojom uzaludnošću. Veličina Krležina
poraza ne može nam poslužiti kao pouka. Taj poraz nam ništa ne govori, to
je sudbina svakog angažmana. Da li se
isplatilo?
Ono što još uvijek čujemo jeste
onaj protok rečenice, nenadmašen na
našem jeziku, onaj ritam jednog stila
koji je izumljen s konkretnim ciljem,
mi još uvijek čujemo tu veličanstvenu
huku ubjeđivanja, ona je to što u tom

djelu pretrajava. Ono što tu vidimo jeste jedan brizantni amalgam argumenata i figura, u ime konkretnog angažmana jednog esteta koji je velika iskustva
pesimizma i defetizma, kao jedinih ljepota, što ih umjetnost varira stoljećima
− tačno evocirao i dostojno iskoristio u
političkom momentu neviđenog rasula;
to se tako nije moglo roditi drugdje, u
drugačijem momentu.
Zašto bi Krležu trebalo čitati danas? Nesumnjivo je to pisac koji po
svom stilu − po kombinaciji koju odabira na osi internacionalne tradicije mogao biti zanimljiv i blizak čitaocu koji je
čitao i Prousta, i Dostojevskog, i Manna,
i Ibsena, Baudelaira, Wildea, Rilkea,
itd. Kome nije blizak makar neko od pobrojanih autora, onda nesumnjivo on
nije idealan čitalac Krleže, i bolje da se
u to čitanje i ne upušta, zato što neće
doživjeti novi način, novi ugao pod kojim je Krleža postavio pitanja koja se
tiču svakog pravog čitaoca, za kojim on
traga u književnosti: zašto živimo, zašto hoćemo da živimo, gdje smo i kamo
to nestajemo, s našim brigama i žalostima, s našim tužnim i veselim ljepotama i s našim strahom pred smrću. Krleža nesumnjivo ima šta da kaže u tom
pogledu, njegova književnost je i književnost jedne individue pisana za individuu, i nesumnjivo je pisac koji je našao takve čitaoce širom svijeta. Dakle,
Krleža nije samo angažovan pisac, njegovo djelo nije samo politika, to je jasno, ali možda bi i taj angažman kao
dominanta njegova djela mogao biti zanimljiv mladim generacijama, kao koncept koji nastaje u našoj književnosti u
konkretnom vremenu. Pogotovo što su i
ta pitanja koja interesuju običnog čitaoca (koji možda i ne zna kada i zašto
nastaje Krležino djelo) − postavljena u
literaturi pod pritiskom Krležinog političkog angažmana!

Možda bi novi čitaoci čitajući
Krležu mogli jako rano na jednom konkretnom primjeru vidjeti kakve sva pitanja donosi angažman u literaturu, kakve protivrječnosti razdiru djelo jednog
angažovanog literata. Jednog pisca koji
svoju etiku ne želi mistificirati − nego
se opredjeljuje za konkretnu politiku,
za revoluciju, dosljedno. A da takav politički izbor nesumnjivo onda stvara
mnogo problema, jer tim izborom ovaj
pisac nasrće na sopstvenu literaturu koja se takvom izboru otima, jer njen pisac i dalje pokušava pisati sugestivno i
uvjerljivo, jer neće da povjeruje da je
ljepota plakat i poskočica − jer zna da
je pitanje umjetničkog temperamenta
važnije od programa, da je pitanje nerava bitnije za umjetnost od političkog
stava, a pojava talenta nesumnjivo dublja od tendenciozne sheme. Krleža je
pisac koji zna da je svaka umjetnost
mrtva bez snage individualnog doživljaja, da je umjetnost nije stvar masa, i
otud zbog svog jezika i intelektualizma
ostaje dalek tim masama, a da na te
mase zbog svojih političkih stavova
umnogome računa, jer ih valja prosvijetliti i potaknuti da provedu revoluciju
koju zagovara, u ime vrijednosti za koju se zalaže. Jasno se vidi kako se ovaj
pisac našao u jednom estetskom i intelektualnom ćorskokaku, kako je zašao u
jednu ulicu koja je slijepa na obje svoje strane. Čini mi se, dakle, da danas
ne bi bilo nekorisno spoznati to živo
klupko pitanja na koja nema odgovora,
danas kada se u našoj kritici i književnosti diže toliko galame oko etičke odgovornosti i literature, kada se o tome
raspravlja široko i olako kao da je u pitanju najsvakodnevnija stvar, kada se
taj nerazmrsivi čvor protivrječja poima
kao najobičnije dva plus dva − kao fraza prosta i jasna kao dan.
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Dubravka Stojanović
Procesi dugog trajanja
Čas Dubravke Stojanović u Užičkoj gimnaziji, održan u okviru festivala Na pola puta

Nauka o čoveku u prošlosti
Dobro jutro. Pa, ovo će sad, u stvari, da
bude čas istorije, tako da će biti malo
drugačije od ostalih predavanja na festivalu, ali prvo moram da vas pitam šta
biste vi pod najvećim mukama rekli da
je istorija, čime se ta nauka bavi.
− Prošlošću.
− Prošlošću. To je sigurno tačno,
ali čime u prošlosti?
− Ja sam u jednoj knizi pročitao
da je istorija kanalizacija biologije.
− Biće mnogo o kanalizaciji. To je
jako dobar početak. Kanalizacija biologije. Odlično. Držaćemo se toga, nadam
se. Događaji, društvo, kanalizacija...
vraćaćemo se. Pa dobro, za ovo o čemu
ću danas govoriti, kanalizacija je višestruko bitna. Zadržaću se na jednoj definiciji istorije koju su dali francuski istoričari krajem dvadesetih godina dvadesetog veka i ona zvuči užasno prosto,
ali je revolucionarna. Oni su rekli da je
istorija nauka koja se bavi čovekom u
prošlosti. Na prvi pogled, ima li nešto
gluplje što bi se moglo reći? U stvari je
ta definicija bila revolucionarna i potpuno je promenila odnos prema toj nauci, kao i nauku samu, jer čim vi kažete da se istorija bavi čovekom u prošlosti − ne kraljem, i ne vojskovođom, nego
bilo kojim čovekom − vi ste promenili
svoju temu. Istorija se, dakle, bavi i čovekovom svakodnevicom, onim što je
on jeo i načinom na koji se zabavljao,
načinom na koji je živeo i onim što o
čemu je razmišljao. Čim ste to rekli,
onda odjednom ta nauka, koja se inače
pravila užasno važna, i koja je rekla da
je ona državotvorna i da ona samo o tim
kraljevima hoće da piše, počinje da se
povezuje i sa etnologijom, i sa sociologijom, i sa književnošću... Počinje da
radi zajedno sa drugim naukama i čoveka vidi kao jednu celinu. Ona ne može
da odvoji jedan deo tog čoveka, jer nije samo rat njegov sadržaj, već i ono
što on jede i sve ove druge teme. Danas
ćemo se baviti tom vrstom istorije.
Govoriću vam o urbanizaciji Beograda krajem XIX i početkom XX veka,
ali ćete vi, naravno, u svim tim temama
prepoznati ne samo Užice u tom periodu, već i današnje Užice. Prema tome,
ono čime se mi ovde bavimo, ti francuski istoričari nazivali su procesima dugog
trajanja. Vi u školi učite samo zbir bitaka, kraljeva, događaja, bum-tras, datumi, ovo-ono, i vama se čini da ta istorija užasno brzo ide, da se u njoj svašta
desilo. Šta se prema tome desilo u Srbiji u XX veku? To lako možemo da saberemo: dva svetska rata, pa onda nekoliko lokalnih, pa nekoliko građanskih, pa
mala monarhija, pa velika monarhija,
pa velika republika, pa onda nekoliko

prevrata, pa podosta ubijenih vladara... I onda ljudi obično kažu: “burna
jedna istorija”, i onda se uz to svašta
još kaže, kao: “mi proizvodimo više istorije nego što možemo da svarimo”, to
je čudo jedno od istorije. Ali kad uzmete ove druge teme, teme društvene istorije, vi vidite da stvar uopšte nije
mrdnula iz 1890. godine i tako dolazite
do pitanja: “Šta je u stvari ova političica koja se gore dešava?”
Shvatite da to ni za vaš život, ni
za život svih tih ljudi u XX veku nije bitno. Jeste to njih lično potresalo, ali to
zapravo nije pomeralo stvari ni na koji
način. To je samo proizvodilo jednu buku, nepojamnu, koja je skretala pažnju
sa ulica, sa kuća, sa kanalizacija... Ja
mislim da je to jedna lažna istorija, istorija koja nas dekoncentriše, namerno, i zato vi nju učite u školi, a ona odvlači vašu pažnju od ključnog pitanja. A
danas ćemo probati da se bavimo nekim
od tih ključnih pitanja − kao što je pitanje promene grada. Onda ćete videti na
koji sve način, samo tokom šetnje gradskim ulicama, možete razmišljati o
svom gradu i događajima u njemu.
Kako sam ja došla do toga? Pa tako što sam se prvo bavila istorijom demokratije u Srbiji, što je još mnogo tužnije, i političkim strankama, što je pogotovo užasno i strašno. Čitala sam novine iz tog vremena, s početka XX veka.
Naprimer, oni se pljuju, viču: “Sagradićemo autoput za Užice, majke mi”, i
tako dalje... Usput listam te novine, i
stalno nailazim na rubriku o Beogradu i
vidim da se tamo nešto kao divno dešava: kao kreće tramvaj, sad će struja,
doš’o cirkus, doš’o slon. I odlučim, čim
završim sa strankama, prelazim na, što
bi rekli ovi naši neprijatelji, ženske teme...
Dođe konačno to vreme, počnem
ja da se bavim Beogradom, kad ono sve
gore i gore. Krenem ja jednu temu,
drugu temu − sve strašnije i strašnije −
i vidim da je to zapravo ona suština koju sam ja negde htela da izbegnem, da
se odmorim. Jer sad, odjednom, meni
počinju da se prikazuju neki problemi
koji mene direktno potresaju danas u
Beogradu. Onda ja vidim taj proces dugog trajanja, odnosno to što se tokom
sto godina nije promenilo, i što je stiglo
i do mene sada, i do vas u Užicu, i što
je nekako tu svuda. I shvatim da je ova
priča prvenstveno priča o tome kako
funkcioniše sistem. To je taj proces dugog trajanja. Dakle bez obzira na komunizme, socijalizme, monarhije, republike − taj sistem nekako savršeno funkcioniše, nedodirnut, uvek isti. Uvek su iste prepreke, i uvek su isti načini na koje se postiže da se nešto ne desi. A dru-

go, da je to priča i o toj eliti koja na razne načine, pod jedan, sprečava razvoj
Srbije, a pod dva, sprečava da ljudi
normalno žive. Tako da ćemo sad prvo
da pričamo o razvoju, a onda ćemo da
pričamo o ljudima, a onda ćemo − ne
znam − da dignemo revoluciju, na primer... zavisi kako krene. Ali mislim da
je stanje dosta predrevolucionarno.
Kiša pada, ja se klizam
na putu za Urbanizam
Čačak nije imao urbanistički plan i nikad ga nije ni dobio, Valjevo ga je imalo od 1840. U Beogradu, u periodu o kome govorimo, nije donet nijedan zakon,
nijedan okvir za razvoj tog grada, pogotovo za finansiranje razvoja tog grada,
kao ni urbanistički plan. Godine 1885,
jedan gradonačelnik, Vlada Đorđević,
rekao je: “Hajde od grada da napravimo plan. Gde će da budu ulice, na primer, za početak. Ne može to tako sad
brzo”, i onda su krenule te užasne nepojamne svađe: šta da bude u tom zakonu, i kakav da bude taj plan. I višemanje, zakon nikada nije donet, a zakon je bitan zbog finansiranja. Plan je
donet 1925. godine, ko zna da sabere,
to je negde oko pedeset godina nakon
početka diskusije o planu. Ceo grad je

već bio sazidan do tog trenutka. Grad
je sazidan bez zakona i plana, što je
sad taj prvi okvir, jer je već jasno kako
nije bilo određeno da li će ulica da ide
pravo ili će da skrene negde. To je već
prva odgovornost elite, pustiti pod punom svešću, prestonicu da se razvija
bez ikakvog okvira.
Međutim, postojalo je nešto što je
objektivan problem: nasleđe iz osmanskog vremena, u kome su ulice išle dijagonalno. One se nisu sekle ovako kao
rešetkasta konstrukcija, pod pravim
uglom, što je konstrukcija modernog
grada, nego su ulice, delimično zbog
brdovotog terena na kome je Beograd,
raspoređene dijagonalno, da bi se ti nagli usponi smanjili. To je bio objektivan
problem. Te ulice koje idu ovako, sve to
sada srušiti i napraviti ulice ovako, to je
ozbiljan problem, i to mnogo košta, i to
je... to je jedna ozbiljna stvar. Međutim, svi drugi problemi bili su potpuno
veštački. Prvo pitanje je bilo postavljeno 1845: kako mi sad te ulice da sredimo. Ima jedna divna rečenica koju sam
zaboravila da stavim kao moto u knjigu
i užasno mi je zbog toga žao. A kaže
ovako: “Da biste bili građanin Beograda
potrebne su vam dobre cipele i jaki karakteri”. I mislim da to za sva vremena
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opisuje te ulice i te ljude, i jasno je kakav je bio njihov život, ali zaista vam je
karakter bio potreban: te cipele su,
pretpostavljam, kratko trajale, pa kad
propadnu, onda karakter uskače da pomogne. Beda je, dakle, to ako je žombasta kaldrma, špicasta više-manje, šiljasta, onda tuda ne može da se ide,
čim tri kapi kiše padnu, to je blato, kad
je suvo onda je prašina − ne zna se kad
je gore i tako dalje.
Oni 1885. iznose mega svetsku dilemu: da li da krenu redom, pa da kažu
prvo ova ulica i još dve, sad imamo dovoljno para, pa ćemo to da sredimo, ili
da oni, možda je pametnije, poprave
sve rupe u gradu. Pa ćemo sledeće godine da krenemo od te prve ulice. Da,
kažu, rupe, rupe. Rupe su neverovatne.
I krene akcija rupe, popunjavaj rupe,
traje akcija mesecima, potroše se sve
pare na rupe. Padne prva kiša, da ne
pominjem sneg, rupe, brum, ponovo: u
majku mu, kaže, nismo dobro popravili
rupe. Sledeće godine ćemo opet na proleće otvoriti ovo pitanje. Tako je prošlo
vreme od 1885. do 1912. Svake godine
počinje sezona istom tom pričom, da l’
rupe ili Knez Mihailova, uvek se odluči −
rupe. Onda godine 1911. neko kaže −
hajde da probamo, kao, da sredimo
Knez Mihailovu i još dve-tri ulice, pa ćemo s rupama polako, pa ćemo svake godine po tri ulice, pa će i te rupe da se
zapuše. Da su počeli 1885, sredili bi ceo
grad, a nisu. Neko pametan i ljut tada
je seo i izračunao da je dva puta više
para potrošeno na rupe nego da su lepo
krenuli redom. Da li vam je poznato to
s rupama? Pa svake godine ista rupa i
tako. Ima tu nečega...
Onda ima, recimo divna jedna situacija. Stiže pismo, čita se na skupštini grada i kaže ovako: “Mi građani Požarevačke ulice gledamo ovih dana šta se
dešava u našoj ulici i vidimo da vade
kaldrmu koju su postavili prošle godine.
I pitamo gornji naslov zašto se to radi
kad je naša ulica taman prošle godine
sređena i zašto nam sad vadite kaldrmu.” Onda zaseda skupština, pa razmišlja o odgovoru. Piše ovako, imamo
odgovor, kaže ovako: “Tačno je to, ali
utvrdili smo da je u Nebojšinoj ulici jako loša stvar, zato smo izvadili vašu kaldrmu i odneli ove godine u Nebojšinu”;
pa onda vide i oni da je to suludo, pa
kažu: “ali ako vam mnogo smeta, mi
ćemo da vratimo”. Je l’ da, i to je nešto poznato. Mislim, kako sad ti ljudi
vladaju, i šta je sad s tom kaldrmom, i
s tim vremenom, i s tim građanima kojima oni stavljaju, pa otimaju pa će i,
majke mi, da vrate ako treba? Tu apsolutno vidite odnos i prema tim građanima, i prema javnom novcu, i prema ja-

vnom i prema sopstvenom interesu. Vidite jednu celovitu, neodoljivo poznatu, političku situaciju.
Onda još jedna situacija, ljupka,
sa ulicama, kaže ovako: opet pišu građani, i to je sad ta 1911, kad, kao, postoji neki plan. Dakle, sad smo doneli
plan i rekli smo − ovih deset ulica će
sad da se sredi, časna reč. I sad javljaju se iz jedne od tih ulica koju je kao
trebalo da srede i kažu − izvinite, radovi u našoj ulici nisu počeli, ali zato se
sređuje Nemanjina, koja nije bila u planu. Znači, ti si sada doneo plan posle
trideset godina, ali si ga odmah promenio jer sad nešto treba u Nemanjinoj. I
pišu sad, građani se bune − što se sad
ne sređuje naša ulica, nego Nemanjina?
Sedne mudra skupština, odgovara ovako, kaže: “tačno je, Nemanjina nije bila u planu, ali setili smo se da je ove godine međunarodni kongres novinara u
Beogradu, pa kad dođu na stanicu da im
popravimo Nemanjinu, kojom će da
idu, da im bolje Beograd izgleda. A vašu ulicu ćemo sledeći put, nema veze.”
Znači, ti doneseš plan, jedva, posle trideset godina i odmah ga promeniš jer
se setiš nečeg trenutnog, a pogotovo to
trenutno je − daj da zamaskiramo situaciju da se ne vidi taj užas i beda nego
ćemo sad tu Nemanjinu, baš ćemo nju
da sredimo, pa ona neće ostaviti loš utisak na njih.
Vagonaši
Dok sve to traje, siroti ljudi moraju negde da žive. Tako se pojavljuje problem
sa tim kućama gde se − sad ćete videti
iz ovih primera koje ću da vam čitam −
vidi da je zapravo za sve bila kriva
vlast, jer vlast počevši od ovog zakona i
urbanističkog plana, nikada nije napravila nikakve olakšice za ljude koji hoće
da prave kuću, nego ih je, naprotiv, opteretila svim mogućim davanjima, tako
da je izgradnja kuće bila jezivo skupa.
Dakle, prvo su nametnuli takse na placeve i uopšte na zemlju. Prema tome,
vi kad kupite plac, vama ne ostane više
ništa za kuću. I to je bila najmasovnija
situacija u kojoj jadni ljudi taman kupe
to nešto zemlje, a posle dalje za kuću
nemaju novca. Nikada se tu nije stvorila neka ozbiljnija industrija koja je pravila građevinski materijal; znači, sve je
to bilo iz uvoza. Prema tome, nije se
razmišljalo o tome da se naprave neke
ozbiljnije ciglane, da ljudi mogu da zidaju kuće. Zbog uvoza, plaćala se velika carina kako bi država punila svoj šuplji budžet. Tako je država sve učinila
da izgradnja kuća bude basnoslovno
skupa i da ljudi, zapravo, ne mogu da
sazidaju kuću niti ima je dala bilo kakve
olakšice ili kredite kako bi ljude podsta-

kla da te kuće grade. Rezultati takve
državne politike bili su užasni za život
svakog čoveka, kao što su i podaci o tome kako se živelo. U onome što je bilo
gradsko jezgro, 61 posto ljudi u najužem centru živelo je u jednoj sobi, a u
onome što je bila divlja gradnja i što je
nastalo izvan tog grada − nastalo je zato što, opet, vlast nije regulisala zakon
koji će rešiti izgled grada − 76 posto
ljudi je živelo u jednosobnim kućama.
Ta soba u kojoj su živeli imala je prosečno 15 kvadrata i u njoj je živelo 3,3
osobe u proseku. Dakle, vi ste direktno
svojom politikom cena ili nerazmišljanjem, apsolutnim nerazmišljanjem ili
politikom da zgrabite od svake takse
kolko možete za taj prazan budžet, uništili svoje građane koji su živeli na ovaj
način. Kako ide ta izgradnja koja do dana današnjeg određuje centar Beograda? A evo, postavljam vam pitanje da
razmišljate o Užicu, da li znate takve
primere. Dakle ljudi kupe plac, nemaju
više ništa i sad jedino što oni mogu, jer
ipak sad negde moraju da žive, oni naprave u dnu tog placa kućicu od 15 kvadrata, u koju se smesti u proseku 3,3
čoveka. Njihova nada je da će oni s vremenom doći do malo para, kako bi napravili sledeću kuću i ,konačno, jadni
stigli do te ulice, i napravili neku fasadu kako bi mogli pred komšilukim i pred
ulicom da kažu: “Ovo je moja kuća”, pa
da stave lepo ulazna vrata, da naprave
neko dvorište ispred i da to sa ulice lepo izgleda. Tako oni jadni počnu u dubini dvorišta s nadom da će jednog dana
moći da naprave tu jednospratnu ili,
čudo bi bilo, dvospratnu kuću prema
ulici. Prolaze godine, ne dešava se ništa, ovo 3,3 naraste na 5,6 ljudi u kući
od 15 kvadrata, ne može tu više da se
živi. Oni jadni i dalje nemaju para, šta
će, dodaju novu prostorijicu od 15 kvadrata prema ulici. Posle izvesnog vremena ponovo, pa ponovo. I šta sad imamo? Nastaju kuće koje se u arhitekturi
zovu vagon-sistem. Nastaje niz kućeraka od 15 kvadrata iz dubine dvorišta
prema ulici. U jednom trenutku stanu,
jer se i dalje nadaju da će napraviti tu
lepu kuću i da će imati jednog dana
ulaz, vrata i to sve. Stanu, stave neku
tarabu da se ta stvar što manje vidi, i
pošto oni nikad ne dođu do tih para i do
te prednje kuće, mi i danas u centru
elitnog tobože Vračara imamo taj vagon-sistem, duboka, uska, mračna i vlažna dvorišta u kojima su te kućice poređane, s druge strane je wc, a ako ima
česma, to je izuzetno. Česma je uglavnom u ulici. I oni zapravo žive na taj
način − u vlažnim i nezdravim kućercima − a to je već start za sve ono o čemu ćemo pričati, pogotovo, recimo, o

tipovima bolesti od kojih se umire i o
uzrastu u kome se umire.
Takva vrsta života već je jedan
poseban ambijent u kome, možemo da
pretpostavimo, kako život može da izgleda, a takav život je direktna posledica odluka vlasti. Naravno da ljudi nemaju para, to se podrazumeva. Ali jedna vlast dođe na ideju 1896. godine da
donese zakon koji će da pomogne ljudima, i koji će da obezbedi poreske olakšice onima koji na svojim kućama podignu sprat. Fenomenalan zakon. Konačno neki zakon − građevinski zakon za
grad Beograd, 1896. konačno donet. Zakon kaže: ko napravi prvi sprat biće
oslobođen plaćanja poreza pet godina,
ko napravi drugi, deset godina. I taj zakon u sledećih deset godina donese neverovatne rezultate i u Beogradu se sagradi čitavih 300 kuća na sprat, što je
bilo potpuno senzacionalno u odnosu na
ove kućerke u dvorištima, i potpuno je
jasno da je rezultat izvanredan. Ali,
1906. godine, a ovo je sada državna
skupština, ne gradska, državna donosi
zakon, javlja se jedan genije iz vladajuće radikalne stranke. Kaže ovako: šetam se ja po Beogradu sve se ovo na
sprat diže, smeta to, kaže, našem narodu. Evo i meni smeta, ja se šetam a ovo
jedno za drugim, sve ovo palate neke,
doterujete se vi. Ja, kaže, imam predlog da se ukine ta zakonska odredba,
jer ovaj Beograd se mnogo tu licka,
mnogo se to doteruje. I da se ta odredba lepo ukine i da mi svi budemo isti...
da našem narodu, kad dođe, ne bode
oči to što se Beograd toliko neverovatno razvio, do prvog sprata je stig’o.
Oduševljenje u skupštini. “Jao, gde su
nam oči bile?!” Pa stvarno je taj zakon
najgori od svih zakona koje imamo.
“Jao, šta si ti nama čoveče sad rekao,
božanstvenu jednu stvar”, oduševi se
skupština. Neka jadna opozicija se javi
i kaže: “Ma jeste vi ludi?”, pa krenu ljudi da donose inžinjerske izveštaje, do
čega je sve to dovelo, kolko se poboljšao život ljudi i koliko sad te ulice, bar
glavne, na nešto počinju da liče. Bura u
štampi! Počeli to da zovu šumski radikalizam... Ludilo potpuno, ali većina je
većina, a demokratija je većina, o tome
možemo posle da pričamo. Većina veselo i uz pesmu odluči da se zakon ukine,
jer mi imamo stenografske beleške narodne skupštine, gde u zagradi piše šta
se dešava u skupštini, tipa − gađaju se
avionima, dva poslanika se pobila i to,
ovde kaže, uz pesmu. Onda pametni
predlagač postane potpredsednik skupštine, da se čovek nagradi, jer oni svi
slepi kod očiju nisu videli taj nakaradni
zakon. Tu uopšte nema nikakve dileme
o odgovornosti elite.
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Kako ćemo, bljako ćemo
E sada najzad dolazimo do kanalizacije.
Kanalizacija je jedna neverovatna tema. Ona je, kao i većina ovih tema, trajala istih tih tridesetak godina. Godine,
1880. neko genijalno primeti da je kanalizacija jedna dosta potrebna stvar,
jer inače to što ide u kanalizaciju ovako ide po ulici, i da, to je jedan problem. Problem je u tome što ljudi koji
žive u kućicama u vagon-sistemu, imaju
wc čiji je odvod povezan sa septičkom
jamom. Čišćenje te septičke jame je
užasno skupo, tako da sad čitamo razne
izveštaje koji stižu u skupštinu, jer ljudi uglavnom nemaju para da to čišćenje
plate, pa onda čekaju da se septička jama prelije. − Jao! − To je istorija. Počeli smo pitanjem šta je istorija, izvinjavam se vrlo sam precizna − istorija čoveka u prošlosti. Čoveka koji ima neke
potrebe.
Neprekidno se pišu izveštaji, i po
štampi, i u skupštini − koji građanin nije platio odvođenje septičke jame, pa
se to, bljak, desilo, pa evo i u našoj ulici ima onaj… To je jedna redovna životna pojava, jer čišćenje prosto, užasno
mnogo košta. Ali, 1880. doneta je čvrsta i neopoziva odluka da će se kanalizacija napraviti. Napravljena je 1913.
Saberite godine. Međutim, i tada su napravljeni samo kanali uz ulice i nisu bili povezani s kućama, tako da je bilo
potrebno još nekoliko decenija do mogućnosti elegantnog povlačenja vode.
Za mene je ključno pitanje bilo da li se
to više nikada ne pomene, ili se, naprotiv − ono što se pokazalo − to stalno pominje. Oni stalno pričaju o kanalizaciji,
a ono što me je posebno interesovalo je
pitanje para, jer moje kolege koje imaju primedbe na moj rad, oni kažu: ma
što si, bre, kažu, takav baksuz, nikad
nije bilo para, normalno da je to stvar
besparice. E, naljutim se ja, kažem −
dobro ako je stvar besparice − i napravim tabelu razloga zbog kojih se nije
donosila odluka o kanalizaciji: taj i taj
mesec te i te godine − pokrenuto pitanje kanalizacije. Tog i tog meseca pitanje je odloženo, e sad zašto je odloženo? Ja sam popisivala sve te razloge
zbog kojih se jedna odluka ne donosi i
to je nešto potpuno neverovatno. Recimo, jedne godine se otvori konkurs za
projekte i prođe godinu dana dok oni
stignu. Onda projekti stignu, ali prođu
tri godine dok njih neko pogleda. Onda
dođe do svađe unutar komisije, ona se
podeli, a onda delovi komisije pišu brošure protiv drugih delova komisije − tu
ode još godinu dana. Onda se donese
odluka; onda padne vlast; onda dođe
nova vlast, skine sve činovnike prethodne vlasti i dovede one koji ništa ne

znaju ni o jednom poslu. Onda se oni
jedno dve godine obučavaju da saznaju
šta je to grad, šta tu treba, i tako… I
nauče, nauče… Posle dve godine opet
novi konkurs, tender i onda sve ispočetka. I desi se neki sposoban čovek, bilo
ih je jedno trojica, izbrojala sam... Taj
sve zna kako to treba da se uradi. Postave ga za glavnog inžinjera; on uradi
za šest meseci sve, i konkurs i projekat,
sve stigne, sve je jasno kako ćemo šta
ćemo. Ali nešto se on mnogo pravi važan, i mnogo je briljirao tamo, i kao on
sve zna... Tako smene glavnog inžinjera. Da vidimo šta je on tu usvojio? Ovu
glupost? Novi konkurs. Onda se članovi
komisije posvađaju na mrtvo ime, i taj
problem više ne može da se reši kod
nas, pa moramo da zovemo strance u
pomoć, jer mi više ne možemo o toj temi. Jer šta je problem? Podele se, krv
do kolena lije. Dileme su, pazite, svemirske. Prva dilema: da l’ kanalizacija
da ide u Savu ili u Dunav? Jedna stranka je za Savu, druga je za Dunav. Aha. I
šta sad? Jedni dođu na vlast, viču Sava,
padnu, sledeći viču Dunav. Izbori se
obavljaju oko “pitanja Sava i Dunav”, a
ima još jedno pitanje ako se slučajno
reši, ovo, nerešivo pitanje Save i Dunava, pitanje sistema na koji će kanalizacija odlaziti, to jest, da li će sve vode
da idu zajedno ili će te vode da se dele, nije bitno, to je neka tehnička
stvar... Ali za svaki slučaj, ako bi se i
nekako dogovorili da li u Savu ili u Dunav, ima ovo rezervno pitanje: kad je
Dunav, onda pitaju: “a po kom sistemu?”, i onda se sve raspadne, e nećeš
majci. Božanstveno je to sa komisijama. Napravi se jedna samo za Savu, jedna samo za Dunav, a jedna i za Savu i
za Dunav... ja to sve imam sačuvano i
uopšte ništa ne izmišljam.
To nas opet vraća na ulice, kaže:
“da li da prvo sredimo ulice pa da iskopamo kanalizaciju?”. Pa onda ona ekipa
koja je i onako protiv sređivanja ulice
kaže: “ne, prvo da stavimo kanalizaciju
pa da sredimo ulice”, što zvuči logično,
ali je problem jer kanalizacije nema četrdeset godina. Na kraju, pošto nije,
naravno, bilo nikakvog sistema onda su
neke ulice čekale prvo kanalizaciju pa
sređivanje a većina ulica je glanc sređena 1911, a onda su iste godine rešili
da prokopaju ulice i naprave kanalizaciju, pritom odlučivši da će ona da vodi u
Dunav, nećete verovati. Znate zašto,
jer kad bi išlo u Savu, išlo bi kroz ceo
Beograd. Eto. Carevi. Setili se, Dunav.
Ali opet oni oko tog sistema, nikako nisu mogli da smisle rešenje, pa se opet
zovu stranci u pomoć, da oni naprave
taj projekat, jer je to ovde − raspad sistema − ne može. Dođe onda strana de-

legacija, koja je svaki put plaćena, naravno, oni tu sede, mere, buše, razmišljaju, tako da sve to basnoslovno košta.
Dođe 1500. strana delegacija i kaže,
dobro, ako vi sad stvarno hoćete tu kanalizaciju, hajde za početak da dobijemo uvid u premereno zemljište. Da nam
donesete te proračune, pošto je Beograd brdovit, ovako kao Užice, da vidimo gde je brdo, gde je ravno, koliko
treba da se kopa i tako dalje. “Ha?”,
zapanje se, iskreno. Pa kaže ovaj − pa
čekajte, kako ste vi mislili da bušite kanalizaciju, je l’ vidite vi kakav vam je
grad, brdovit? Kaže − pa nismo mi
ovaj… nismo mi o tome… Piše, da su svi
prethodni planovi rađeni za Novi Sad,
otprilike. Uopšte nije uzeto u obzir da
tu ima neko brdo. I to je finale priče,
mislim posle 35 godina Save, Dunava,
mehanizama, stranaka, oni su otkrili da
grad ima brdo, da treba da se izračuna
koliko i gde da se buši, i koliko je to važno za cenu radova. Časna reč, evo piše sve, sve je tu.

U školi se uči jedna lažna
istorija kojom se odvlači
pažnja od suštinski važnih
pitanja.
Kad smo kod para, ima još jedno
divno pitanje. To je pitanje redosleda −
sređivanje ulica ili kanalizacija, kanalizacija ili ulica. Ali ima još jedan krunski
dokaz za moju tezu da pare nikada nisu
bile pitanje uopšte, ja ne kažem da nisu bile problem, ja kažem da oni nisu
stigli do pitanja para, nikada. Oni su se
bavili svim drugim pitanjima. Niko nije
postavio pitanje: Koliko to košta? Što je
možda prvo pitanje, nekako, čini mi se,
ne znam. Onda pitanje struje. Beograd
je bio jedan od prvih evropskih gradova
koji je dobio struju, pre Rima, Milana,
bednih gradova, Frankfurta i slično. Zašto je dobio struju? Zato što je imao jednog manijaka, profesora na fakultetu
za struju, Đoku Stanojevića, koji je
odlučio da će Beograd imati struju, pa
makar on crk’o. On je bio jedan poznat
profesor i rekao je − mi ima da uvedemo struju, to je najnovija stvar. Beograd ima te mračne ulice, te užasne
probleme i kriminal i svašta. Mi ćemo
da preskočimo taj plin, koji nikada nismo uveli u grad i uvešćemo struju. −
Kako, jesi ti lud? Mislim šta, kakva struja? Čekaj polako, prvo ćemo baklje pa
da vidimo… Šta sad? Čovek je to gurao,
nije se smirio. Šta su mu sve radili! Počele su kampanje u novinama protiv
struje. Šta će sve struja da donese! Kaže, produžiće se noćni život, što će po-

jačati nemoral u našem gradu. Kad ima
struje, ima da se švrćkaju do ko zna koliko. A struja će da dovede “trajvan” pa
će onda da se voze noću, i to će sve u
propast da ode. Onda pišu o nesretnim
efektima. Kaže: “pouzdano je sigurno
da kad gledate u struju, oslepite”. I kad
su pustili struju, bio je doček na Trgu
republike, kod pozorišta, gde su ljudi
došli, nagaravili se ugljem, tako im rekli u novinama, kako ne bi oslepeli. Tog
čoveka samo što nisu spalili ko vešticu,
ali on, baksuz neki − gura. I Srbija, Beograd dobije struju 1892. a kanalizaciju
1912. Dakle, struja je skuplja, komplikovanija, tehnološki zahtevnija od te
kanalizacije, kao i prethodno spiskani
novac za sve ostalo − što znači da novac
uopšte nije bio problem. Prateći problem je još jedna podela, jer vladajuće
stranke, a i stranke opozicije, naravno,
drže i banke, jer drže celo društvo, celu državu, tako da je dolazilo i do sukoba oko toga u kojoj banci će se uzeti
kredit. Kako je ko na vlasti, tako gura
svoju banku, i onda opet ne može da se
donese odluka.
Dok su se oni tako ludo zabavljali
Savom, Dunavom i ostalim mega pitanjima, zemljište u Beogradu je bilo zagađeno, kanalizacija je išla po ulicama
a ono što sam vam obećala, to je podatak da se u Beogradu prosečno živelo −
žene 35 godina a muškarci 40. Umiralo
se direktno od bolesti izazvanih činjenicom da kanalizacija ide kroz grad, uglavnom od crevnih i plućnih infekcija. Koliko je to koštalo?
Patriotizam kao reketarenje
Sad smo završili sa gradom i ja bih vam
sad samo još malo pričala o tome kako
su živeli građani Beograda u to vreme
zato što smo, je l’, počeli od toga da je
istorija nauka o čoveku u prošlosti, i sada ćemo da vidimo šta možemo da saznamo o životu tih građana zato što,
vi... ja mislim skoro ništa i ne učite iz
toga. Vi uglavnom učite same bitke, koliko razumem, vladare i politiku, je l’
tako? Tu nema ni kulturne istorije, ni
privredne istorije, istorije nauke, ni ništa. Ali, ako do vas i stigne neka informacija o tome kako su ti ljudi živeli, ja
vam garantujem da je ta informacija
uglavnom lažna. I ja sam čitala te izvore koje sam čitala, i naravno, knjige koje su o tim temama govorile i videla
sam da je u tim knjigama gotovo sve ili
izmišljeno ili nije rađeno na osnovu
izvora, i ja ne znam na osnovu kog mita je to napisano. Tu je bilo nekoliko,
za mene užasno važnih situacija, i ja ću
evo da vam danas ispričam tih nekoliko
stvari. Narodno pozorište u Beogradu
osnovano je 1867. godine. Osnovao ga
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je Knez Mihailo zakonom o Narodnom
pozorištu. I tim zakonom je bilo predviđeno njegovo finansiranje, rad i tako
dalje, ali bila je predviđena i namena
Narodnog pozorišta, kaže − osniva se
pozorište da u patriotskom duhu odneguje naše građane i srpsku naciju. Znači, jedina namena pozorišta je razvijanje patriotskog duha, tako da se vrlo
brzo iz tog repertoara može videti koja
je bila količina tih istorijskih drama...
pa car Dušan, pa Lazar, pa redom... na
pozorišnom repertoaru. I sad sve istorije pozorišta kažu, to su bile najgledanije predstave. Ljudi su samo hrlili da
gledaju domaće istorijske drame, pozorišta su bila prepuna. U redu prihvatim
ja, što se kaže knjiga − knjige ne lažu je
l’ tako? Dobro. Međutim, srećom, ovi su
baksuzi u Narodnom pozorištu napravili
jednu korisnu istoriju Narodnog pozorišta, gde su zabeležili koliko je puta i
koje godine neka predstava izvođena.
Sednem ja za elementarnu računicu, i
vidim da stvari stoje direktno suprotno
u odnosu na naše istorije pozorišta,
odnosno, da su se najviše izvodili, dakle
gledali − vodvilji, operete, komadi s pevanjem i pucanjem, a takozvana omiljena istorijska prikazanija, lepo se vidi, ona se jesu najviše izvodila, ali u periodu od 40 godina. I kada podelimo taj
broj izvođenja sa 40 godina, mi vidimo
da su se ona izvodila jednom godišnje,
u stvari, a da su se vodvilji izvodili hiljadu puta više u kraćem vremenskom
periodu. Prema tome, jasna je obmana
− ti autori istorije pozorišta, hteli su da
nam kažu da se to jako često gledalo, a
u stvari je jasno da su ljudi hteli da gledaju te vodvilje, protiv kojih se stalno
vode bitke, i tako dalje. Posle ja naravno počnem da kopam i vidim da se svi
stalno žale na to kako je pozorište prazno, jedne sezone je pozorište čak bilo
zatvoreno, jer nije bilo nikoga. Kasnije
su pozorišni kritičari govorili “to su
predstave za klupe i stolice jer nema
nikoga u pozorištu”, osim kad su vodvilji, odnosno te operete. Ključni problem je nastao kada je počeo da dolazi
cirkus. Dođe cirkus pa baš negde ispred
pozorišta se namerno nacrta, i ljudi naravno u cirkus. I sad nastane panika...
Cirkus božanstven, reklame za cirkus
ovolike: “stiže slon, veliki krokodil
usred Beograda” i moja omiljena kaže:
“večeras, devetoro živih sa Madagaskara i čopor crnaca”. Onda shvati premudra vlast da je problem ogroman. I krenu traktati i borba protiv cirkusa. Cirkus, pod jedan, kaže, donosi strane pesme, golišave artistkinje, koje još na
nemačkom pevaju, širi nemoral, i što je
najvažnije, brate, svi otišli u cirkus, niko ne ide u Narodno pozorište, što je

suprotno podacima u srpskim istorijama
pozorišta. I šta sad da se radi? Onda
Skupština grada Beograda donosi prvu
odluku: “Cirkus sme da daje predstave
utorkom i četvrtkom, kad nema pozorišnih predstava”. Naravno, ništa nije
funkcionisalo i ljudi opet nisu otišli u
pozorište. Onda kaže ovako, mora da se
zaoštri ta stvar: “Cirkus sme da dolazi
samo u letnjim mesecima kad ne radi
pozorište”. Ljudi opet nisu išli u pozorište, tako da to opet ništa nije pomoglo,
ali onda se sete tržišnog principa: “Može cirkus da radi kad god oće, ali pozorišni inspicijent mora da dođe uveče i
uzme deset posto od zarade u cirkusu i
odnese u pozorište”. Tako će oni fino
reket, brate, da naplate na deset živih
crnaca. I stvar se onda tim − da tako kažemo, na jednom liberalnom, monetarnom principu − rešila.

Nema nikakve dileme o
odgovornosti elite.

Prosto hoću da kažem koliko je ta
vlast zapravo zapravo neprekidno radila
protiv svojih ljudi. Jer društvena istorija, za koju se ja zalažem pokazuje šta
su ti ljudi stvarno želeli, a lažna istorija pokazuje šta im se nametalo. Dakle,
njima se nameće Narodno pozorište sa
istorijskim dramama, oni hoće, brate,
da gledaju ove golišave što pevaju nemački. Na taj način, vlast konstantno
ne priznaje realnost i ne priznaje svoje
građane, kao ni ono što oni zaista žele,
već neprekidno pokušava nešto da im
nametne.
Gradska mapa velike Srbije
To se najbolje vidi na još jednom primeru, a to je primer imenovanja ulica u
Beogradu. Te ulice su otprilike onakve
kakve sam vam ih prethodno opisala.
Godine 1896. po ulicama ne može da se
ide, ali premudra vlast je smislila da te
ulice mogu politički da se iskoriste. Ne
morate baš da hodate ni da se vozite,
to nekako rešite, ali to bismo mi mogli
fino da iskoristimo. Napravi se 1896.
prva komisija za imenovanje ulica, jer
su se do tada ulice zvale ili, ono, Široka, Uska, Visoka, Duga, Glavna i tako
dalje, ili po zanatima ili po nekom čoveku koji je imao neku značajnu kuću,
to jest, po nekim njenim lokalnim karakteristikama. Sada, prvi put, treba da
se sedne i da se ulicama daju imena.
Napravi se tročlana komisija, koga −
članova Akademije nauka, na čelu s kim
− istoričarem. E sedne taj srećković −
da vidimo mi kako ćemo mi da imenuje-

mo. Na tapetu je bilo oko 330 ulica.
Srećom, mi sad imamo taj popis. Sednem ja da čitam taj popis. Vidim prvo
da je malo ljudi, pojedinaca, što je već
dosta jasna poruka da pojedinci i ne
igraju neku važnu ulogu, da se ne cene
mnogo, da ljudi dođu, prođu... Nema
nijednog našeg vladara što je potpuno
jasno jer se dinastije trebe međusobno,
pa ne možete da stavite nikoga. Međutim, vidim ja, dominiraju razni geografski pojmovi. Nije meni odmah bilo tu
jasno o čemu se radi. Već negde prilikom šestog čitanja tog spiska počinjem
da shvatam o čemu se radi. I vidim da
ulice idu ovako: Zadarska, Splitska, Dalmatinska, Dubrovačka, Skadarska,
Ohridska, Dorjanska, Solunska, Svetogorska, Hilandarska, Makedonska, Bačka, Sremska, Vojvođanska i kao UPS!
Čekaj − oni su nacrtali imaginarnu državu, takozvanu veliku Srbiju u kojoj oni
žele da žive. Oni su tačno nacrtali državu koja izlazi kod Zadra, ima celu Dalmaciju do Skadra, celu Makedoniju,
Vojvodinu − to je ta država. Oni su ulicama nacrtali državu, jer ti pojmovi ništa naročito nisu značili građanima Beograda, nisu oni znali mnogo ni o Splitu,
ni o Zadru, ni o Makedoniji. Nisu oni nigde ni putovali tada, ništa oni nisu znali. Na taj način, vi kroz te ulice postepeno unosite u svest šta je naše, to
jest, šta je imaginarno naše. Ako je već
geografija toliko važna, hajde da vidimo onda šta ima od stranih geografija.
Ubih se ja − 17 puta čitav spisak. Jedan
grad: Moskva. Iste 1896. izlazi vodič za
Beograd, turistički vodič. I daje popis
od 300 kafana, što ako neko zna matematiku, to mu dođe kafana po ulici: 300
ulica, 300 kafana. Popis kafana glasi
ovako: Monako, Sevastopolj, Njujork,
Boston, Sidnej, Bristol, Bosfor, Dardaneli, ceo svet. To je za mene najbolji
primer koji sam ikada našla: priča o eliti koja ti ne da, bre, da živiš, koja te
gura u tu državu koju neće nikad napraviti, koja te vezuje za tu Moskvu koja te
baš i neće. A ljudi obični, kafedžije, koji žele da žive i žele Sidnej, i žele Njujork, i žele Bristol, jer to im nešto znači. O Sidneju oni pojma nemaju, nisu videli sliku Sidneja, nema televizije, nema ničega. Čuli su da ima neki grad Sidnej, ali oni imaju potrebu da im se kafane tako zovu. A ova elita sa istoričarem na čelu mu ne da da živi. Eto. Toliko o tome. Tako da, zato sam i rekla da
ćemo završiti u revolucionarnom duhu
pa razmišljajte o imenima ulica u vašem gradu i o promenama imena ulica.
To je ključna politika: pored udžbenika,
istorija se vodi i ovde.

Razgovor: Učenje u službi neznanja
− Kako bi po vama izgledao udžbenik iz
istorije?
− Pod jedan, ne bi se učilo od paleolita do Tita, nikako. Naši psiholozi s
fakulteta radili su ispitivanje sa najboljim đacima, koji su imali petice iz istorije a i inače su bili najbolji đaci. Radili su ispitivanje u junu i studenti su razbili ispitivanje, sve znali, sve su naučili. Radili su ispitivanje krajem avgusta:
75 posto gradiva su zaboravili, najbolji
đaci. Prema tome, pokazalo se da taj
način učenja nema skoro nikakvog smisla, ne ostavlja nikakvog traga. Dakle,
to sada vi da učite redom kao što učite,
i da učite sve to u jednoj godini, da učite deset vekova u jednom razredu, pa ti
datumi, pa te vođe, pa te bitke, vi ništa ne možete da zapamtite. Danas,
kad postoji internet i kad postoje sve
ove neverovatne mogućnosti informisanja, kad vi svaku glupu bitku možete da
nađete za tri i po milisekunde i da znate njen tačan datum i da ga ne učite napamet, nema nikakve potrebe za tom
vrstom znanja koje i nije stvarno znanje. Postoje mnoge tehnike da se dođe
do stvarnog znanja ili tačnije do stvarnog razmišljanja o istoriji. U zemljama
u kojima je najnaprednija nastava istorije odavno se već ne uči to od početka
do kraja, pa dva puta znači, od petog
do osmog, rke, rke, rke, pa od prvog do
četvrtog rke, rke, rke i vi onda… mislim, samo će lud čovek da upiše istoriju. Izvinjavam se, mislim. Ja volim ovo,
naravno. Dakle, istorija se danas uči tako što se uzme jedna istorijska situacija, to može da ide redom, pa u petom
razredu vi uzmete nešto iz, recimo, istorije Grčke. Na primer, uzmete neki
rat, na primer, Peloponeski rat između
Atine i Sparte i učite ga celo polugodište, ali ga učite iz svih dimenzija. Učite
šta znači sam rat i kako se u vojnom
smislu rat odvijao, ali učite ratnu privredu, učite finansiranje rata, učite politiku i rat, učite kulturu i rat. Dakle,
učite sve dimenzije koje su dovele do
toga da taj rat izgleda tako i da se završi tako. Kad učite istoriju na onaj način, napamet, pod jedan je ne naučite,
pod dva, vi mislite da se ona morala dogoditi tako kako piše u knjizi. Na taj način ste vi već u debelom fatalizmu jer vi
verujete, nesvesno, da je istorija neka
vrsta sudbine. I onda dođu političari, pa
vam to onda i objasne. Pa vam kažu −
Mi smo se, eto, našli na pogrešnom
mestu. Sagradili smo kuću nasred puta.
Mi smo tako − nesrećni! Mi smo tu stali,
na tom Balkanu, i tako svakih 50 godina, fiju, preko nas neki genocid... To
piše u udžbeniku, pogledajte. Je l’ ima
neko udžbenik?

Tekstura, broj 4, juni 2012. 29

− Nema.
− U udžbeniku piše ovako. Rat
1991. u Hrvatskoj... malo ima o tome...
ali piše glavna stvar. Godine 1991. ponovila se 1941. Ma ništa se nije ponovilo. Šta se ponovilo? Gde je Drugi svetski
rat, gde je Hitler, gde je napad spolja
na Jugoslaviju? Nema. Nije se ponovilo,
druge su se stvari desile. Nije se uopšte
raspala Jugoslavija, ali oni hoće da vam
kažu da ljudi nemaju uticaja na istoriju. To je tako, brate, sila neka. Pogledajte kako se piše o istoriji, pogledajte
kako se u medijima govori. Kaže, ovde
je došao rat. Pa kako došao? Neko ga je
napravio, neko ga je platio, neko ga je
organizovao, naoružao ljude, nije mogao rat da dođe. Onda su se, kaže, desile sankcije. Kako desile? Čekaj, je l’ ti
rekao onaj da će da ti napravi sankcije
ako ti ne budeš dobar, i ti kažeš − neću
da budem dobar. Pa nisu se desile. I tako dalje. O tome se uvek piše kao o nekim prirodnim pojavama. Ju, genocid,
prođe, a mi preživeli. Jeee! Pa 50 godina taman, onda će opet sledeći. To vam
se sugeriše. Zato što učite tu jednodimenzionalnu priču, učite je napamet i
stičete utisak da je to tako moralo da
bude. Kada se obrađuje jedna ovakva
situacija, onda se uče svi glasovi koji su
se u tom trenutku pojavili. Uči se svaka
opozicija koja je rekla: “Nemojte u taj
rat da srljate vi spartanci ili atinjani jer
će taj rat da upropasti vašu civilizaciju.” Bilo je takvih ljudi uvek. To pokazuje da je uvek bilo drugog rešenja. I
da je istorija polje izbora, utisak kakav
vi baš i ne dobijate, sigurna sam, iz vaših udžbenika. Određeni ljudi doneli su
odluku da će se stvari desiti onako kako
su se desile. Ovako, vi ste skloni da verujete u sve što vam kažu. Zavera velikih sila, CIA, Vatikan, vi sve možete da
popijete zato što tako učite istoriju. Da
su vas naučili da razmišljate o jednoj situaciji, da vidite koliko je to komplikovano, koliko je svaki događaj mogao da
bude drukčiji; koliko je bilo puteva iz
svake istorijske situacije da ne bude tako; da razmišljate o tome zašto se na
kraju donela odluka da bude baš tako.
To je onda pravo znanje. To se zove kritičko učenje i kritičko mišljenje. Na taj
način, vi ste razmišljali o toj situaciji i
vi trajno znate onda Peloponeski rat.
Znate ga dubinski, nije bitno da znate
svaki događaj. Sledeći događaj će odabrati nastavnik, nešto drugo, ali će ga
uraditi tako dubinski da vama za sva
vremena bude jasna veza između rata,
privrede, politike, kulture i svega ostalog. To je moderan način učenja.
− Mi koji učimo istoriju u školama,
mi smo u jako teškoj poziciji jer svaka
generacija uči neku drugu istoriju. Kako

mi da budemo sigurni da učimo ono što
je tačno i gde doći do tačnih podataka
jer čak ni internet nije na taj način pun
istinitosti, već prosto svi imaju slobodu
da pišu šta hoće i mi prosto ne možemo
da budemo sigurni šta je to što je tačno
i šta se zaista dogodilo.
− Potpuno ste u pravu, to je užasan problem. Nastava istorije je jedan
od veoma važnih poruka vlasti i svaka
nova vlast koja dođe, pogotovo ako su
drastične promene vlasti kakve smo mi
imali poslednjih decenija, onda svaka
nova vlast drastično promeni istoriju i
prilagodi je svojim potrebama. Prva ta
promena se desila 1993. godine, kada
je bio u toku rat u Bosni, i prvo je tu ratovala Hrvatska 1992. a zatim Srbija
1993. i vrlo brzo Bosna, vrlo brzo su
promenjeni udžbenici. Mi smo radili
uporedne analize tih udžbenika i svi su
radili više-manje istu stvar. Svi su promenili istoriju. Još od vremena kad su
stari Sloveni na Dnjepru, Dnjestru, ne
znam, lovili ribu. Od tog trenutka, do
tih ratova, bilo je potrebno da se istorija promeni na takav način kako bi izgledalo da su ti ratovi devedesetih jedna
najnormalnija pojava, to je ta priča o
kojoj sam pričala. Cela istorija išla je u
pravcu tih ratova i ništa se pametnije
nije ni moglo uraditi. Recimo, moja generacija je učila potpuno suprotnu istoriju. Mi smo učili kako su Hrvati i Srbi na
Dnjepru i Dnjestru pili medovinu, pevali i zamišljali neke divne tople krajeve
gde će oni poći, gde je večno sunce,
more, i kako će oni stvoriti samoupravnu i nesvrstanu Jugoslaviju. Ovi udžbenici od 1993. imali su suprotnu sliku −
da je taj genocid išao vrlo glatko, i da
od 1525. nema šta da se misli. Kad vidiš
Hrvata, Srbina… jedan drugoga… i gotovo. E onda je došla nova vlast 2000. godine, i onda je ona malo nešto farbucnula te ranije periode, ali je dramatično promenila Drugi svetski rat, jer Milošević, zbog svojih veza sa prethodnim
komunizmom, nije smeo u potpunosti
tu stvar da promeni. Tako da je on malo uveo Dražu, ali tako je nešto nejasno
pisalo o Draži, a Tito je i dalje bio glavni junak. U udžbenicima od 2000. godine jasno je da je sada Draža junak, a
da je Tito neko ko je vršio zločine, kolaborirao, nasilno nametao režim i tako
dalje. Istorija Drugog svetskog rata je u
potpunosti promenjena. Prema tome,
ne radi se o blagim finesama, pa da ja
sad vama analiziram rečenicu i kažem −
vidite gde je stavljen zarez, taj zarez
menja suštinu… Ne, to je ono bum-tras,
direktno. Kako sad vi u tome da se snađete? Nisam baš sigurna da li imam odgovor na to pitanje. Zato što jedino što
ja mogu da vam kažem to je da čitate

knjige, da čitate razne knjige i da vidite to mnoštvo interpretacija. I, naravno, internet, jer onda ćete videti koliko je to raznoliko i shvatićete, ako ništa drugo, shvatićete koliko je sve komplikovano. Jer udžbenici imaju još jednu osobinu, a to je da sve pojednostave. Dobro, oni to, naravno, moraju da
rade jer nema vremena, ali je to i određena ideologija. Moja omiljena rečenica je rečenica koja govori o Balkanskim
ratovima, dakle, nema kontroverznijeg
i nema komplikovanijeg događaja u istoriji ovog regiona, ali u našim udžbenicima piše: “Prvi Balkanski rat bio je
pravedan.” Tačka. “Drugi Balkanski rat
bio je nepravedan.” Tačka. Taj događaj
je odredio XX vek u potpunosti, prekrojio granice, stvorio animozitete, nova
neprijateljstva, izazvao nove zločine.
Onaj koji ima potrebu da vam kaže da
istorija tako naleće, on ima potrebu i
da vam kaže da je udžbenik istina, jer
se istina kaže onim jednostavnim simple rečenicama i tačkama. Nastavnik
koji to predaje je istina i vi istinu prihvatite bez diskusije. To je taj način
našeg školstva koji, u stvari, onda reprodukuje i patrijarhalnu porodicu i
autoritarnu državu. Jedino što ja mogu
da vam kažem to je − uvek što više knjiga, što više poređenja, prosto kako biste videli koje su sve mogućnosti neke
interpretacije. To je mnogo važnije od
toga da vi tačno znate istinu. Ali da vidite kako jedan događaj može različito
da se vidi.

Vi uglavnom učite same
bitke, koliko razumem,
vladare i politiku, je l’ tako?
Tu nema ni kulturne istorije,
ni privredne istorije, istorije
nauke, ni ništa. Ali, ako do
vas i stigne neka informacija
o tome kako su ti ljudi
živeli, ja vam garantujem da
je ta informacija uglavnom
lažna.
− Šta vi mislite o kuriozitetu koji
se zove profesor Jovan Deretić. Pošto
sam ja čuo da se po njegovim predavanjima u Nišu, na Niškom fakultetu... kako ljudi, studenti, uopšte mogu da budu svesni istine, kad nekako, za njih
može biti privlačno da je Srbija bila velika sila; kako oni uopšte mogu da uđu u
razmišljanje da to možda nije istina.
− To vam je isto ta odgovornost
elite o kojoj smo pričali tokom ovog
prethodnog časa. Dakle, pitao je vaš kolega o tom Jovanu Deretiću, to je čovek

koji piše te knjige “Srbi narod najstariji”, Srbi pre ameba, Srbi pre Grka, Srbi
u antici, Srbi… u gvozdenom dobu i tako
dalje. Ta pojava svuda postoji i zove se
paraistoriografija. Ovde je problem što
je taj Jovan Deretić na kraju završio na
Niškom fakultetu i predaje takozvanu
antiku, to jest takozvanu nacionalnu istoriju antike. To je, naravno, strašno, i
to je strašno za studente u Nišu, ali možda će oni ljudi baš u tom otporu prema
ludilu da se odupru takvom načinu, ne
treba nikad jednu pojavu jednostavno
shvatati. Ali, znate šta, mi smo, recimo,
na odeljenju, kad se to desilo, mi smo
to rekli. I rekli smo da li ste čuli za vest
da je taj čovek sada zaposlen, rekli smo
nešto profesorima starog veka, članovima Srpske akademije nauka i umetnosti. Tražili smo da reaguju, da se obrate
ministarstvu, da kažu da to nije moguće, da to nije nauka, da je to antinauka.
Ali oni nisu ništa uradili. Filozofski fakultet u Beogradu, što se kaže, matičan
je za druge fakultete i nadležan kad je
to pitanje posredi. Beogradski fakultet
se s tim složio, a to onda znači da nije
problem Deretić, nego da je Beogradski
fakultet.
− Ima li neka, možda, komisija koja pregleda te udžbenike. Na primer,
udžbenik za treću godinu je urađen tako da svaki čovek zamrzi istoriju. Evo ja
sam jedan od tih koji će da upiše istoriju.
− Znate šta, tu ima jako mnogo
faktora. Jedan od najvažnijih, koji nikako ne smemo da zaboravimo, iako mi
često, uvek govorimo o tim idejnim
stvarima i političkim i tako dalje, je novac. Udžbenici su danas u Srbiji najsigurniji posao koji postoji. Vi svake godine imate trideset hiljada, ja mislim,
novih gimnazijalaca. Dakle, oni moraju
da kupe te udžbenike. Znate li šta znači tiraž od trideset hiljada svake godine? Dakle, to je ogroman novac. Nad
tim novacem monopol je držao Zavod
za izdavanje udžbenika, čiji je direktor
bio Radoš Ljušić i taj Zavod je u nekom
erotskom odnosu s ministarstvom. Nisu,
kao, u braku jer nema papira, ali su u
stvarnom seksu. I te promene su se do
sada dešavale, naravno, tajno, tako što
se promeni urednik u Zavodu. Urednik
pozove svoje drugare bez ikakvog javnog konkursa, bez komisije, i drugari
promene istoriju. I to se desilo recimo
sa ovom promenom Drugog svetskog rata direktno − postavljen je drugar, pozvao drugare i istorija je promenjena.
Onda je posle mnogo pritisaka nas koji
smo se zalagali za bolji kvalitet udžbenika došlo do takozvanog slobodnog
tržišta, koje je opet u srpskim uslovima
ispalo nakaradno. Jer sada je stvorena
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situacija u kojoj svako to može, ima neka komisija koja to, kao, odobrava −
dakle to mora da se odobri − ali ono što
se, pod jedan, desilo, to je da nije nikada promenjen program nastave istorije. Je l’ ima ovde četvrtaka?
− Ima.
− E, četvrtaci znaju da uče Drugi
svetski rat, brate, celo drugo polugođe.
Petnaest lekcija Drugi svetski rat. To je
ostalo iz vremena kad su to bili partizani. Onda su ovi rekli hajde da promenimo program, stvarno nema smisla da se
Drugi svetski rat toliko uči, a onda su
četnici rekli − nemoj, nemoj to je super, sad ćemo mi da uletimo u 15 lekcija. Tako da hoću da vam kažem na kom
nivou pijace se ta stvar dešava. Imate
jedan nakaradni program, gde učite
Prvi i Drugi svetski rat ceo četvrti razred umesto da učite hiljadu stvari koje znače XX vek ili nešto iz opšte istorije, ne dao bog da saznate malo više.
Prema tome, ti programi nisu promenjeni a onda su ovi nakaradni udžbenici
napisani prema nakaradnom programu.
Deset godina je prošlo, a programi nisu
promenjeni. Napisane su sada već desetine udžbenika. Pogrešan redosled − valjda prvo menjaš program pa pišeš
udžbenik. Ne. Oni su svi uleteli u ovo
nakaradno da bi uzeli deo tržišta; onda
su svi oni uglavnom ljudi koji to ne znaju da rade; što je najgore, to su najčešće univerzitetski profesori koji pojma
nemaju šta vama treba, kako se vama
treba obratiti, kakva pitanja vama treba postaviti i zato je to za vas nepodnošljivo, ja vas u potpunosti podržavam, šta da vam kažem.
− U udžbeniku sam za jednu istu
stvar pronašao dva različita podatka,
otišao sam na internet da proverim koji je tačan, našao sam...
− Treći podatak. Ne, to je jedini
problem kako ćete vi da dobijete peticu, to ne znam. Ali za vas je fenomenalno iskustvo da ste našli tri različita podatka to je, to je, to je prava istorija.
Dakle, treba da razmišljate o tim podacima i o njihovoj sigurnosti, pouzdanosti.
− Evo ovako, sad da vam dam primer, ovaj, ja sam iz Kragujevca i naš
profesor ne radi po udžbeniku, i on to
ne prihvata i on nama diktira bukvalno
svaki čas kad predaje. I sad, jedna od
rečenica je recimo: Stefan Nemanja je
bio zatočen u pećini, gde se molio Bogu
i svetom Đorđu…
− Možda je nastavnikova slava
Đurđevdan pa namesti tako.
− Druga rečenica, Dragutin je krenuo u lov pod planinom Jelačom, gde je
pao sa konja i polomio nogu u kuku.
− Medicinske inovacije.

E sad da vam ispričam, ovo
je užasno smešno. Ja na
fakultetu, neverovatno,
svake godine, predajem istoriju vanevropskog sveta,
ovo, sve Kina, Japan, Amerika, Bliski Istok i tako dalje. I
sad svake godine nam na
kraju u maju zafali jedan
čas, uvek se desi neka
drama, nešto se izgubi i fali
mi jedan čas. I ja onda
izađem pred studente i
pitam: aj sad, morate da
glasate šta ćemo, fali nam
jedan čas, šta ćemo
poslednjeg časa. Jedno je
ono success story, dakle, da
pričamo o Japanu, Južnoj
Koreji, o Tajvanu, dakle,
malim tigrovima, današnjoj
Kini, o tome kako su te
zemlje uspele i potpuno se
promenile u drugoj polovini
XX veka, a druga stvar je Pol
Pot, polja smrti, 270 miliona
mrtvih, specijalni načini
mučenja i tako dalje. −
Mučenje!!! − svaka
generacija... ja ne znam,
stvarno. Sad vas ne smem ni
da pitam, jasno mi je šta
ćete...
− I sad ja odgovaram tu lekciju i
kažem da je Dragutin bio u lovu i da je
doživeo nezgodu, onda on meni kaže,
prekine me i kaže, izvini molim te pokušaj da me citiraš… da je pao sa konja
i polomio nogu u kuku. I sad ja vas pitam: kako moj profesor zna gde je Dragutin polomio nogu… i kako ti profesori
znaju kome se Stefan Nemanja molio u
pećini.
− Vaš profesor sve zna, šta da vam
kažem.
− To je živa istina.
− Mi smo negde krajem… sredinom
devedesetih, napravili jedno nezavisno
udruženje nastavnika istorije, pa smo
držali seminare o raznim tehnikama
nastave istorije − o tome kako treba
predavati i tako dalje. Znači, mi imamo
svoje nastavničko udruženje, imamo
500-600 članova i veoma smo na to ponosni. I, na tim prvim sastancima koje
smo s njima imali prosto kako bismo videli kakve sve oni probleme imaju, a
tad su bili ovi Miloševićevi udžbenici,

mi kažemo: “A šta vi jadni s tim udžbenicima?” A oni kažu, a pa mi uopšte ne
predajemo prema udžbenicima. I mi
sad naivni, blesavi se obradujemo, kao,
jes, bravo majstori, predajete svoje,
baš ste super, baš ste subverzivni i tako
dalje. Posle izvesnog vremena, jao čoveče, pa kao to je još hiljadu puta gore. Mi ne znamo šta se dešava u učionici, mi možemo da kritikujemo udžbenike, koji su ipak na papiru, ali stvar je
neuporedivo gora jer on priča iz svoje
glave i sledeća situacija je dobijanje
jednog četničkog razreda, jednog partizanskog razreda i na kraju se ta dva
odeljenja potuku u dvoristu. Dakle, mi
nećemo raspraviti tu enigmu četnici i
partizani nego ćemo jedan razred na
ovo a drugi na ono, i onda ćemo da vidimo. Ovo s lomljenjem noge − ne znam
šta da vam kažem, evo mogu sebe kao
primer da uzmem. Naša profesorka istorije je isto tako predavala i ja za sva
vremena znam da se Fridrih Engels oženio radnicom Meri, vesele naravi. Ali to,
da vam kažem, meni je to samo stvorilo otpor tako da, ja pozdravljam takav
pristup, kako da vam kažem, mislim da
to kod zdravih ljudi stvara zdrav otpor.
Izvoli.
− Jedina asocijacija sad na istoriju mi je upravo Stefan Nemanja koji je
zatočen u pećini i Dragutin koji lomi nogu. I najzanimljivije je jer sam ja jedino od cele istorije zapamtio nekako te
dve gluposti.
− Eto vidite.
− Naravno, pored nekih elementarnih stvari… Šta se dešava tokom svih
pedeset godina istorije koja se nagomilala mislim, o tome se ništa ne uči u
školi. A kako mi da saznamo nešto o tome?
− To je jako veliki problem. I on je
prisutan svuda u regionu, zato što smo
mi sad − ova ista ekipa koja je radila
ove regionalne knjige − mi smo sada počeli da radimo nove knjige, koje će se
odnositi na period: prva knjiga na period od 1945. do 1989. i druga knjiga na
ratove devedesetih. Znači, mi smo sada
ušli u taj posao i radićemo zajedno po
istom tom principu. Ali smo zbog toga
istraživali sve knjige u regionu i sve
imaju isti problem, odnosno svi hoće to
da izbegnu. Tih poslednjih pedeset godina je svuda stavljeno na neke dve-tri
stranice − i onda su došli ratovi i onda
su naše velike vođe tralala, to je malo
šire. Tu ima nekoliko problema, jedan
problem je što ministarstva ne znaju
šta s tim da rade zato što oni istoriju
predaju kao tu biblijsku istinu, a pošto
je u ovom periodu teško doći do biblijske istine, onda je njima lakše da to
preskoče i isto je tako lakše i nastavni-

cima istorije. Svi su nam iskreno rekli
da se oni mnogo raduju što im to dođe
negde prvog juna, i što onda kažu: doviđenja deco, popravljamo ocene, nema druge polovine XX veka. Zato mi i
govorimo o promeni programa jer mora
da se smanji sve ovo prethodno da bi se
napravilo mesto. Izvoli.
− Za mene je bilo poražavajuće
kada sam shvatio koliko ja malo znam u
stvari o bombardovanju koje je bilo
1999, ja sam tada imao četiri godine,
znači bio sam živ, ja o tome ništa ne
znam. Ja o tome imam samo neku sliku
da nas je neko bombardovao zbog nečega.
− Ne, pa znate šta, vi imate uvek
problem sa tim ideološkim pristupom u
školstvu. Znači ministarstvo je odlučilo
da se to ne radi, nastavnicima je lakše
da to ne rade, ali prokleti đaci pitaju. I
stvarno ste baksuzi, eto. I zato kada mi
radimo, recimo, te seminare sa nastavnicima za ove knjige koje smo mi uradili nama nastavnici uglavnom kažu −
jao hvala vam mnogo − jer mi smo radili knjige samo o najtežim pitanjima. Mi
smo radili knjige o Osmanskom carstvu,
o XIX veku i nastanku nacionalnih država, o Balkanskim ratovima i o Drugom
svetskom ratu. Dakle, izabrali smo najgore i najkontroverznije teme. Nama
nastavnici kažu, hvala vam, jer mi ne
znamo šta da uradimo u učionici kad me
baksuz pita ovako nešto. Jer sve smo
uradili da to izbegnemo, nema ga u
udžbenicima, mi možemo da se pravimo blesavi. A op! Evo ga ovaj. I šta sad
s njim da radim. Dakle, ono što je najčešće, to je da vam izdiktira onaj lom
noge u kuku. I da vas na taj način ućutka, jer on vas tako ućutkava. Vi ste sad
od svega zapamtili to… I zato ja često
govorim da je cilj naše nastave istorije
da se ništa ne nauči, to je otprilike njen
prvi cilj. Hvala.
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Između subverzivne i represivne uloge književnosti u školi i društvu

Čitanje emancipuje

Ana Kolarić je asistentkinja
na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Analizom čitanki za osnovnu školu bavi se iz ugla interdisciplinarnih istraživanja
književnosti i kulture. Za
TekstUru govori o značaju,
funkciji i potencijalima književnosti u školi i društvu,
kao i o nastavnim ciljevima i
programima, čitankama i
obrazovnim politikama u
Srbiji.
TekstUra: Nastava književnosti i
jezika kod nas uživa povlašćen položaj
u osnovnoj i srednjoj školi: to je, pored
matematike, jedini školski predmet koji ostaje obavezan od prvoga do poslednjeg razreda školovanja, uključujući i
prijemne i maturske ispite, na kojima
se jedino ovaj predmet obavezno polaže. Kako tumačite tu povlašćenost književnosti u školi i na koji način se ona,
po vašem mišljenju, odražava u samoj
nastavi književnosti, u nastavnim programima, ciljevima nastave, udžbenicima i slično? Drugim rečima, ne “kvari“
li se književnost kada tako (ideološki)
postane “bitna“?
Kolarić: Kao humanistička disciplina, književnost je oduvek bila bitna,
i kao deo školskog programa, ali i kao
deo celoživotnog obrazovanja pojedinca. Književnost nudi obrasce koji nam
pomažu da sebi i drugima objasnimo ko
smo to mi, zašto smo baš to što smo,
zašto se ponašamo na jedan umesto na
drugi način, i tako dalje. Međutim, književnost pruža i mogućnost da svet vidimo “tuđim očima“, da se identifikujemo sa nekim ko nije kao mi, ko živi u
drugačijim uslovima od nas, čiji životni
izbori nisu ni nalik našim izborima. Drugim rečima, književna dela nas često
primoravaju da se zapitamo “šta bih ja
uradila da se to desilo meni“. Zato mi
se čini da, kao i mnogi drugi intelektualci koji ističu značaj humanistike za
razvoj i opstanak demokratskih društava, Martha Nussbaum, američka profesorka filozofije liberalne orijentacije,
ima pravo kada to poistovećivanje do
kog dolazi u toku čitanja, svojevrsno
“hodanje u tuđim cipelama“, opisuje
kao ključni element za razvoj empatije
i razumevanja među ljudima koji nisu
isti, ali žele da uprkos tome, ili upravo
zbog toga, žive mirno zajedno.

Kada to imamo u vidu, onda nema
razloga da želimo da nastava književnosti izgubi svoje povlašćeno mesto u
školskom sistemu, naprotiv. Problem je
u nečemu drugom: uverenje da je uloga književnosti od presudnog značaja
za formiranje građana demokratskog
društva ima i svoje naličje. Tu mislim na
doprinos nastave književnosti u proizvodnji nekritičkog mišljenja i nedemokratskih vrednosti. Uz ogradu da je u
pitanju pojednostavljivanje, mogli bismo reći da uloga književnosti u društvu
može biti i subverzivna i represivna. Isto važi i za školske programe i nastavu
književnosti: oni ili teže stvaranju otvorenog, demokratskog društva, ili podržavaju strategije isključivanja i diskriminicije uz pomoć kojih se određene
grupe u društvu marginalizuju.
TekstUra: Ipak, ne može li se reći
da je sam izbor tekstova za školske čitanke i obaveznu lektiru svojevrstan
ideološki čin? S kakvim se ciljem kod
nas biraju tekstovi za obradu na časovima književnosti, te kako iz toga ugla
tumačite reforme kurikuluma u Srbiji u
poslednjih dvadesetak ili trideset godi-

na, u kojima izbor tekstova iz svetske
književnosti u čitankama i lektiri primetno postaje sve uži? Osim u izboru
tekstova za čitanke i lektiru, ideološki
momenti u nastavi književnosti dakako
se pojavljuju i u načinu na koji su ti
tekstovi predstavljeni, dakle u interpretacijama koje pišu autorke i autori
školskih čitanki. Iako je za naše čitanke
u tome pogledu karakterističan naizgled obrnut slučaj: u njima najčešće
uopšte i nema interpretacija dela, ili se
one, kada ih ima, svode tek na puki impresionizam, dok tumačenja dela po
pravilu izostaju, ili bolje reći − izbegavaju se. Kako to komentirate?
Kolarić: Zanimljivo je da su
“izbor“ i “ideologija“ dovedeni u vezu
već u tvojoj prvoj rečenici. Ta veza, koja je određena raznim interesima i
odnosima moći, zapravo je ključna za
razumevanje sadržaja udžbenika i njihove uloge u obrazovanju. Školski
udžbenici, pa tako i čitanke iz srpskog
jezika i književnosti, imaju važnu ulogu
u proizvodnji onoga što se u društvu prihvata kao legitimno znanje. To legitimno znanje nije skup neutralnih tvrdnji
i činjenica. Naprotiv, udžbenicima se

posreduje ono što se obično naziva selektivnom tradicijom.
Kao što znamo, školske programe
sastavljaju i odobravaju državne institucije. Otuda se može očekivati da su ti
programi makar delimično u skladu sa
zvaničnom državnom politikom ili ideologijom koja preovlađuje u društvu.
Premda je jasno da zvanična državna
politika i dominantna ideologija ne moraju uvek da se podudaraju, nije nerazumno očekivati da će čitanke za srpski
jezik i književnost iz prve decenije 21.
veka zagovarati demokratske vrednosti,
pa samim tim i inkluziju. Ako ni zbog
čega drugog, onda zbog toga što svako
društvo treba da ispuni niz uslova pre
ulaska u Evropsku uniju, a neki od tih
uslova tiču se i obrazovnih politika. U
tom svetlu navela bih primer iz čitanke
za šesti razred osnovne škole (Milka Andrić, Krila plave pesme, Beograd:
ZUNS, 2006, 5. izdanje, 132-133). Ujedno je to i odgovor na tvoje pitanje o
interpretacijama koje pišu autorke i
autori čitanki.
U pitanju je pesma Desanke Maksimović “O poreklu“, iz njene zbirke Tražim pomilovanje. U veoma kratkoj
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“analizi“, autorka čitanke, pored ostalog, kaže i sledeće: “U pesmi o svom poreklu govori srpski car Dušan. Ali, carevom glasu pridružuje se i glas svakog
pripadnika srpskog naroda. Jer pesma, u
stvari, kazuje o poreklu svakog Srbina,
dakle, svih nas. Razmisli šta o tebi govore zvona sa nemanjićkih zadužbina.“
Stručna literatura koja se bavi
problemom obrazovanja, i, uže gledano, analizom udžbenika, ogromna je.
Ona se najpre tiče određenih razumevanja značaja i uloge udžbenika, te teorija i metodologija koje se primenjuju
u njihovoj analizi. Mnoge od tih teorija
i metodologija mogli bismo da primenimo na ovaj primer iz čitanke za šesti razred, tako što bismo uz pomoć, recimo,
kritičke analize diskursa, upotrebili
pojmove identiteta, ideologije, nacije i
tradicije za naše tumačenje. Međutim,
ništa nam od toga nije neophodno.
Zdrav razum je dovoljan da se iščitaju
implikacije ponuđene analize pesme
Desanke Maksimović: svi učenici u učionici su pravoslavni Srbi, koji sebe najbolje − i jedino − mogu da razumeju posredstvom identifikacije sa srednjim
vekom u Srbiji. Još jednostavnije rečeno, “Srbin“ nije građanska već etnička
kategorija, pa su, prema autorki čitanke, svi građani Srbije etnički Srbi. U pitanju je svojevrstan etno-rasistički diskurs, kojim se privileguju pripadnici jedne, a diskriminišu pripadnici neke druge grupe. Na taj način, uspostavlja se
granica koja služi da se definiše ko je
“unutra“, a ko “izvan“; to jest, šta je
prihvatljivo, a šta nije.
Naravno, ne izgledaju sve analize
autora čitanki ovako. One umnogome
zavise i od svetonazora konkretnih
autora koji tumače izabrana dela. Njihova tumačenja, bilo da impliciraju
očekivane odgovore, svodeći tako moguće interpretacije na poželjno razumevanje teksta kao u navedenom primeru, bilo da otvaraju prostor za različite interpretacije, direktno doprinose
formiranju i održavanju određenih sistema vrednosti. Zbog toga je odgovornost autora čitanki tako velika. Moglo bi
se reći da udžbenici, naročito iz književnosti i istorije, treba da budu odraz
promena u društvu, i to tako što će se
određena “nova“ znanja iz oblasti, recimo, ljudskih prava, feminističke teorije i kritike, postkolonijalne teorije i
kritike, studija nacionalizma itd., upotrebiti za formiranje kritičkog odnosa
prema tradiciji, stereotipima i, konačno, lošoj prošlosti. Zbog toga je veoma
važno kontinuirano i sistemski ispitivati
da li su i na koji način promene političkih režima u poslednjih tridesetak godina u Srbiji uticale na sadržaj školskih

programa, posebno kada je reč o nastavi književnosti i istorije.
TekstUra: U kojoj meri u osnovnoj
i srednjoj školi treba proučavati svetsku
i nacionalnu književnost? Čime je
opravdana dominacija nacionalnog kanona u lektiri, a u njemu dominacija
narodne književnosti? Kada je pak o
svetskoj književnosti u lektiri reč, zašto
dominira zapadni kanon? Treba li da
ima, odnosno zašto više nema, regionalne književnosti?
Kolarić: Ovo pitanje je isuviše složeno za kratak i jasan odgovor, pa ću
pokušati da ocrtam nekoliko problema
koje treba spomenuti u vezi sa njim,
bez namere da ih “razrešim“. Najnačelniji problem ticao bi se kanona uopšte.
To je važna tema kojom se već dugo bave teoretičari, istoričari i kritičari književnosti u celom svetu. Bavljenje kanonom određeno je i teorijskim stanovištem sa kog se kanonu pristupa, pa će
tako biti osvetljeni različiti aspekti ovog
pitanja u zavisnosti od toga da li ga postavlja liberal, komunitarista, feministkinja ili queer teoretičar. Postavlja se i pitanje o kriterijumima za formiranje kanona. Jednostavno rečeno, da li su u pitanju formalno-estetske vrednosti umetničkih dela ili određeni odnosi moći u
određenim istorijskim periodima, odnosi koji se obično uspostavljaju preko institucija. Konačno, koncepti svetske,
nacionalne i regionalne književnosti nisu neupitni i jednoznačni.
Kada se sve to prevede na nastavu
književnosti u školi, onda možemo da se
zapitamo − da li je izbor književnih dela u čitankama učinjen na osnovu njihovih formalno-estetskih vrednosti ili je
postojao neki drugi interes? Teško da bi
se za književna dela koja se nalaze u današnjim čitankama moglo tvrditi da su
baš ona najuspelija dela prevedene i domaće književnosti. Kada uzmemo u obzir i analize izabranih dela, onda postaje jasno da formalno-estetski kriterijum
nije presudan. Umesto da se bave formom, sadržajem, likovima, motivima,
stilom, metrom, rimom itd., analize se
najčešće tiču kolektivnog identiteta,
kao i značaja nasleđa i tradicije. Naravno, ovo je posebno izraženo kada je
reč o usmenoj književnosti.
Kada se ima u vidu širi kulturni
kontekst u Srbiji, čvrsta veza između
kolektivne identifikacije i usmenog
književnog nasleđa u čitankama ne
iznenađuje previše. Unutar takvog konteksta, tradicija se shvata kao zadat i
stabilan skup običaja, verovanja, ideja,
simbola i priča koji se neizmenjen prenosi od generacije do generacije unutar
jedne grupe. Ta tradicija se onda vidi

Ne bi smeo da postoji razlog
da se nešto “zaobiđe“ u
nastavi, da se daroviti i
entuzijastični nastavnici
nadmudruju sa loše
sastavljenim čitankama. Ako
računamo isključivo na to,
onda imamo ozbiljan
problem sa nedarovitim i
nezainteresovanim
nastavnicima, da ne
spominjem one sklone
autoritativnom ponašanju ili
one koji imaju problem sa
već marginalizovanim
grupama. Dakle, treba
insistirati na promeni
školskih programa, pa tako i
programa iz književnosti.
To se postiže na različite
načine.
kao temelj kulturnog kontinuiteta
između savremenih generacija Srba i
njihovih predaka. Takvo razumevanje
tradicije vezano je za ideju prema kojoj je narodnu usmenu književnost
stvorio “kolektivni duh“ srpskog naroda, i ono implicira obavezu da se ova
književnost, kao i pogledi na svet u njoj
zastupljeni, sačuva i promoviše u svakoj sledećoj generaciji, budući da je to
uslov za očuvanje kolektivnog identiteta. Otud dominacija takozvane narodne
književnosti u čitankama.
Treba još reći da je u pitanju poznat model. Kraj 18. i početak 19. veka
u Evropi obeležilo je formiranje nacionalnih država, za koje je od velikog
značaja bilo uspostavljanje kolektivnog,
nacionalnog identiteta. Taj identitet
gradio se uz pomoć mitova o poreklu i
usmene književnosti iz ranijih vremena.
Dakle, pozivanje na kosovski mit i srednji vek u Srbiji deo je narativa koji se
na sličan način, sa sličnim elementima
javlja i u procesu formiranja drugih nacionalnih država. Srpski nacionalizam u
tom smislu nije nimalo originalan.
TekstUra: Vi ste proučavali rodne
i etničke stereotipe u čitankama za
osnovnu školu (časopis Reč, 2008, br.
76/22). Zašto autorke i autori čitanki
istrajavaju u takvim streotipima?
Kolarić: Teško da bih mogla da
odgovorim na to pitanje, pošto je ono
ipak namenjeno autorima čitanki. Ono
što treba reći jeste da postoje određene kategorije koje su važne za formira-

nje pojedinačnih i kolektivnih identiteta, poput kategorija roda, rase/etniciteta, klase, religije, seksualne orijentacije, obrazovanja, starosne dobi itd.
Takozvani “čvrsti“ identiteti obično služe da se uspostave jasne granice između “nas“ i “njih“, koje se simbolički utvrđuju uz pomoć stereotipizacije. Stereotipizacija se najčešće pojavljuje u
situacijama u kojima postoji očita nejednakost moći, i doprinosi marginalizaciji ili potpunom isključivanju slabijih.
Kategorije uz pomoć kojih se formira
identitet služe nam i u analizi udžbenika. Biramo jedne umesto drugih u zavisnosti od konteksta kojim se bavimo.
Recimo, moguće je da bi za analizu
američkih udžbenika iz književnosti bile najkorisnije kategorije klase, rase,
roda i religije.
U našem kontekstu, koji je obeležen sukobima iz devedesetih godina 20.
veka, nameću se pitanja i problemi vezani za etnicitet. S obzirom na to da kolektivni identitet koji dominira u čitankama obično počiva na idejama, kao i
stereotipima, vezanim za pravoslavlje,
patrijarhat i “tvrdo“ shvaćenu tradiciju, analitičke kategorije roda i etniciteta pokazale su se kao najkorisnije.
Srpski kolektivni identitet, onako kako
je predstavljen u pojedinim čitankama,
podrazumeva jasnu podelu rodnih uloga, i u privatnoj i u javnoj sferi. Ta podela je najočitija upravo u usmenoj
književnosti. Međutim, to nipošto nije
razlog da se ne proučavaju dela usmene
književnosti, naprotiv, to je razlog za
kontekstualizaciju. Nedostatak ili potpuno odsustvo kontekstualizacije u pojedinim analizama autora čitanki stvara
atmosferu bezvremenosti i utisak da su
određeni sistemi vrednosti i obrasci ponašanja zadati i opšteprihvaćeni, kako
u 18. tako i u 21. veku.
Čitanke Kreativnog centra nude
razne dobre primere kontekstualizacije
upravo kada je reč o usmenoj književnosti. Spomenuću samo jedan primer
iz čitanke za šesti razred (Simeon Marinković, Slavica Marković, Čitanka za
šesti razred, Beograd: KC, 2008, 1. izdanje). U pitanju je analiza dva odlomka iz tekstova Vuka Karadžića o životu i
običajima srpskog naroda. Ta dva
odlomka tiču se ugovorenih brakova i
otmice devojke, buduće neveste. U
analizi se od učenika očekuje da uoče
ključna mesta u tim odlomcima, a zatim da iskažu svoj stav prema nekim važnim pitanjima u vezi sa odnosima dvoje ljudi, zajedničkim životom, brakom
itd., u vremenu u kojem oni žive, dakle, u 21. veku. Između ostalog, cilj
analize je da se pokaže šta je to “stav“,
šta je “lični stav“, a šta “argument“.
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TekstUra: Značajno pitanje u vezi
s nastavom i udžbenicima književnosti
jest i ono koje se tiče tržišta školskih čitanki. Skoro je ukinut monopol koji je
na tržištu školskih čitanki imao Zavod
za udžbenike, tako da i druge tvrtke
mogu izdavati udžbenike, i oni se mogu
koristiti u školama ako dobiju akreditaciju od Ministarstva prosvete. Kako je
to uticalo na kvalitet čitanki? Da li je time zaista dobijena alternativa u odnosu na dominantnu politiku nastave književnosti, ili u svakom slučaju obavezna
akreditacija udžbenika predstavlja i neku vrstu ideološke provere? U BiH se
skoro desio takav slučaj, kada čitanka
Svezame, otvori se 6 grupe autorki i
autora nije dobila pozitivnu ocenu od
recenzentske komisije iz, de facto, ideoloških razloga.
Kolarić: Već sam spomenula da
nekoliko državnih institucija, kao i nekoliko stotina nastavnika osnovnih i srednjih škola, zatim univerzitetskih profesora, predstavnika verskih zajednica,
te predstavnika nacionalnih manjina, i
tako dalje, učestvuje u odobravanju
školskih udžbenika. Ministarstvo prosvete još uvek ima poslednju reč u
odlučivanju. Međutim, uprkos tome, čini se da je liberalizacija tržišta udžbenika, odnosno ukidanje, makar i delimično, monopola Zavoda za udžbenike,
ozbiljan korak u otvaranju prostora za
nove izdavačke kuće i nove autore čitanki, pa samim tim, i raznovrsne svetonazore unutar relativno skučenog
prostora koji ostavljaju unapred zadati
školski programi.
Sasvim sigurno nije lako odgovarati na zahteve koji se postavljaju pred
autore čitanki, uvažavati primedbe recenzenata koje često ili nemaju nikakvog smisla ili su upućene sa određenih
političkih stanovišta i, uz sve to, istrajati u tom poslu. Utoliko je takozvana

reforma obrazovanja u Srbiji, posebno
u pogledu sadržaja, tj. kurikuluma, prividna. Ona više liči na niz malih subverzija, malih revolucija na koje su se neki pojedinci odvažili. Sa druge strane,
reforma se mnogo jasnije odvija kada
je reč o “osavremenjivanju i unapređivanju obrazovanja“, dakle, i u teoriji i
u praksi ima više računara, više informacija preko interneta itd. Kada je reč
o temeljnim pitanjima, poput pitanja o
ciljevima obrazovanja i formiranju građana koji misle kritički i delaju u skladu sa demokratskim principima, pokazuje se da nema konsenzusa u društvu.
Zbog toga je rad Nenada Veličkovića i grupe mladih ljudi okupljenih oko
njega zaista čudesan. Oni su pokazali
da posvećenost jednoj ideji, čiji je cilj
institucionalna, te društvena promena,
može da ima konkretne rezultate. Drugim rečima, bez obzira na to što jedna
njihova čitanka nije dobila pozitivnu
ocenu, njihov učinak je ogroman. Istovremeno, tu nam se pokazuje i koliko je
važna uloga pojedinaca u promenama
rada institucija, posebno u društvima u
kojima su promene političkih režima
dovele do dramatičnih potresa i (neuspelih) uspostavljanja novih sistema
vrednosti.
TekstUra: Čitanke su, ipak, makar
bile i alternativne, dužne slediti onaj
normativni nastavni program koji sastavljaju stručne komisije pri Ministarstvu prosvete, da bi uopšte dobile akreditaciju za upotrebu u školama. Fakultativni tekstovi u čitankama, oni koji
nisu predviđeni programom, smeju zauzeti najviše jednu desetinu čitanke.
Kako se, onda, uopšte može “zaobići“
dominantna ideologija u nastavi i udžbenicima književnosti (koja je, u našem
slučaju, nacionalizam), kada je “mogućnost manevrisanja“ toliko sužena? Jer,

nastavni plan i program sastavljaju delegirane stručne komisije; nastavnice i
nastavniki se tu malo šta pitaju, a đaci
tek nemaju nikakvoga glasa u svemu tome.
Kolarić: Ne bi smeo da postoji razlog da se nešto “zaobiđe“ u nastavi, da
se daroviti i entuzijastični nastavnici
nadmudruju sa loše sastavljenim čitankama. Ako računamo isključivo na to,
onda imamo ozbiljan problem sa nedarovitim i nezainteresovanim nastavnicima, da ne spominjem one sklone autoritativnom ponašanju ili one koji imaju
problem sa već marginalizovanim grupama. Dakle, treba insistirati na promeni školskih programa, pa tako i programa iz književnosti. To se postiže na
različite načine. Svi ti načini zahtevaju
puno rada i istrajnosti, a nijedan ne garantuje uspeh. Neophodno je postavljati pitanja o obrazovanju i njegovim ciljevima u javnom prostoru. Zatim, veoma je važno da se prevodi stručna literatura iz oblasti studija obrazovanja,
naročito ona koja se tiče humanističkog
obrazovanja u demokratskim društvima, ali i da se piše o tim pitanjima iz
perspektive konteksta u kom živimo,
odnosno da se proizvodi tzv. lokalno
znanje. Bilo je nastojanja i ranije da se
prati stručna literatura iz oblasti obrazovanja (biblioteke XX vek, Sazvežđa i
dr.), kao što imamo i nedavni primer časopisa Reč, u kojem su prevedeni važni
tekstovi Pierrea Bourdieua, Marthe Nussbaum, Patricije White, Michaela Applea, Waltera Feinberga i drugih autora
iz oblasti filozofije i sociologije obrazovanja (Reč, 2012, broj 82).
Treba voditi računa i o tome šta se
i na koji način radi sa studentima književnosti na fakultetima, jer se među
njima nalaze budući nastavnici književnosti ili budući književni kritičari.
Američki profesor Gerald Graff piše,

pored ostalog, i o tome u svojoj knjizi
Beyond the Culture Wars: How Teaching
Conflicts Can Revitalize American Education (1992), u kojoj se zalaže za
predstavljanje sukobljenih, konfliktnih
tumačenja u nastavi književnosti.
Premda polazi od sukoba između tzv.
formalno-estetskih i savremenih “spoljašnjih“ pristupa poput feminizma,
postkolonijalizma, ili queer kritike,
ovaj profesor književnosti ističe i da je
neophodno da svi teorijsko-kritički pristupi budu dostupni studentima, kao i da
ključni razlozi njihovog sukoba budu jasno objašnjeni. Kada je reč o nastavi
književnosti, ali i značaju književnosti
uopšte, čini mi se da je suština upravo
u predstavljanju različitih mogućnosti,
puteva i izbora u životima pojedinaca.
Utoliko nas svaka dobra knjiga koju smo
pročitali u nekoj meri menja. U tome
velikim delom leži emancipatorski potencijal (čitanja) književnosti.
Razgovarao Đorđe Božović
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Nenad Veličković
1
Modra rijeka
(Interpretacija pjesme Modra rijeka Maka Dizdara)

Modra rijeka, ukoliko glas lirskog subjekta pripišemo Odiseju, jer nas je na tu mogućnost uputio moto zbirke, mogla bi biti more (jer je modra) kome se ne zna ni dubina ni
kraj, jer njime gospodari Posejdon i jer bogovi odlučuju koliko će prelazak preko tog mora trajati. Međutim, more nije rijeka (osim ako se ne misli na Ocean, onako kako je
starim Grcima bio znan) i teško je zadovoljiti se ovako banalnim rješenjem.

Nikto ne zna gdje je ona
Malo znamo al je znano
Lirski subjekt nas obavještava da se o toj rijeci (pretpostavljamo da se prvi stihovi vezuju za naslov, a pretpostavka će se na kraju i potvrditi) ne može govoriti kao o
činjenici nego kao o pretpostavci. Ona je moguća u predaji, u mitu: ne znamo, ali je znano.

Iza gore iza dola
Iza sedam iza osam
I još dalje i još gore
Preko mornih preko gorkih
Preko gloga preko drače
Preko žege preko stege
Preko slutnje preko sumnje
Iza devet iza deset
Tamo dolje ispod zemlje
I onamo iznad neba
I još dublje i još jače
Iza šutnje iza tmače
Gdje pijetlovi ne pjevaju
Gdje se ne zna za glas roga
U drugom dijelu (2. do 8. distih) opisuje se prostor/udaljenost između lirskog subjekta i modre rijeke. Ne saznajemo još uvijek ništa o zagonetnoj rijeci, ali saznajemo čime
je ispunjen prostor između lirskog subjekta i nje. Taj prostor je znan. To je prije svega prostor širi nego onaj koji obuhvata bajka (formula iza sedam gora i sedam mora
iskorištena je da bi na to ukazala, ali prostor koji se ovdje opisuje je još veći, jer je i iza osam). Istovremeno, brojanje upućuje i na vrijeme. Iza sedam i osam, i kasnije
devet i deset može se odnositi na vrijeme potrebno da se razdaljine pređu. Ako smo odlučili da čujemo Odisejev glas, onda se brojanje jasno odnosi na godine koje moraju
proteći da bi njegova kazna istekla. Tada cijeli taj znani prostor ima veze s kaznom. Onda morne i gorke ne moraju biti samo doline i mora, nego i godine. Glas, čak i ako
ga ne prepoznajemo kao Odisejev, opisuje nelijep prostor. On je ispunjen morom, gorčinom, žegom, stegom, slutnjom, sumnjom, šutnjom, tmačom, na kraju umom i
bogom, a prije toga zemljom i nebom. Racio i vjera nisu suprotstavljeni tegobama i zlostima, nego im se pribrajaju. Pomisliti da tako nešto postoji je hudo i ludo, dakle
protivno i vjeri i razumu.
U tom prostoru/svijetu smjenjuju se dobro i zlo, dan i noć (pjetlovi ne pjevaju) i u njemu se goni i ubija. (Rogom se objavljivao početak lova ili rata).

(1) Zbirka Modra rijeka sastoji se od istoimene uvodne pjesme i četiri ciklusa nejednakog obima: Duga plovidba, Glasovi trpnje, Susret sa Hidrom i Osvojena tajna. Kompozicija zbirke već
naslovima ciklusa i velikog broja pjesama (Kalipsa, Kirka, Brod, Polifem, Hidra, Priča o posjetu kod Tiresije, Nausikaja, Penelopa...) upućuje na predtekst − Odiseju.
Moto zbirke (U grudma mi nestaje srca... Homer, Odiseja, IV, 467) također nedvosmisleno upućuje na predznanje kojem se Dizdar obraća. Taj moto nas uvodi u pjesmu Modra rijeka. Nju je Mak
napisao prije Struških večeri poezije 1969, gdje se prvi put pojavila u javnosti. Uvrstio je naredne godine u drugo izdanje Kamenog spavača, odakle je godinu kasnije premjestio u istoimenu zbirku. U konačnoj verziji ona glasi:
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I još huđe i još luđe
Iza uma iza boga
Ima jedna modra rijeka
Široka je duboka je
Sto godina široka je
Tisuć ljeta duboka jest
O duljini i ne sanjaj
Tma i tmuša neprebolna
Ima jedna modra rijeka
Ima jedna modra rijeka
Valja nama preko rijeke
(Modra rijeka, 9)
U trećem dijelu (9. do 13. disitih) imenuje se granica svijeta − modra rijeka. Njene fizičke dimenzije izražene su jedinicama vremena, osim dužine, koja je tma i tmuša
neprebolna. Tma i tmuša u kojoj lirski subjekt postoji neprebolna je, jer je rijeka toliko duga da se na njoj ne može naći prelaz, uži ili plići, i jer je ona krug. (Ocean je
slatkovodna rijeka koja opasuje sav znani svijet.) Pa ipak, pjesma se završava konstantacijom (nije više znano nego sada znamo, jer je tačno opisana) da modre rijeke ime,
jer zlo ne može biti bezgranično. I zato tu granicu valja preći.
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GRADNJA
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podlistak za texturna zastranjivanja

S knjigom iz trgovine

Najlepše srpske reči se
pišu ćirilicom
Tako piše, ćirilicom, na plakatu omladinskog udruženja Ujedinjena Srbija,
koje poziva đake srednjih škola da pošalju literarne radove na temu Oprosti.
Tri najbolja dobiće prigodne (zašto ne:
vredne) nagrade, a njih još 97 nagradiće se učešćem na seminaru u Beogradu.
Autističnu idilu ovog konkursa čiji plakat sugeriše očaj davljenika kvari samo
jedan detalj. Radove treba slati na
adresu www.ujedinjenasrbija.rs − latinicom.
Srbija, očito, pod ovakvim naslovom,
nije lepa reč.

Očajno knjižarstvo dovija se na razne
načine da utrapi svoju robu. Kupci u
Tempu tako sada uz kafu mogu dobiti
izdanje nekog od Laguninih hitova. Da li
knjigu čeka svjetlija budućnost?
Hoćemo li sutra u pakovanjima deterdženta od pet kila pronaći Sto godina
čistoće? A u kutiji s makaronima biografiju Milene Marković Barilla. A uz omekšivač knjigu koja će mirisati na Pokošeno polje.
Zaista, krajnji je čas da se katedre za
književnost trznu iz letargije i počnu
studente školovati i za 21. a ne samo za
19. vijek. Ako već nije kriterij za izbor
obavezne lektire književna vrijednost
djela, zašto se ne baviti naslovima sa
marketinškim potencijalom.
Jer, pitanje je dana kada će se koncept
knjiga uz kafu preokrenuti u lizalo uz
knjigu. Ili srećka u knjigu. (Zar to ne bi
povećalo prodaju knjiga s isteklim rokom trajanja? Stavite u knjigu jednu
grebalicu, ili listić za bingo ili loto, a
pod izgovorom da prodajete knjigu prodate ga za duple pare?)
Zašto ne bismo čitali s osmijehom dobitnika na licu?

Svetsko a naše
Uskoro!
Serija hitova koja će dokazati da su na
srpskoj istoriji zasnovani romani:
Gospodar muva, Alisa u zemlji čuda,
Poslednji Mohikanac, Pipi Duga Čarapa,
20.000 milja pod morem i Pinokio.
Autor i urednici serije tvrde da su pronašli niz analogija na osnovu kojih će
svakom čitaocu biti jasno da deca celog
sveta duguju zahvalnost malom balkanskom narodu koji već vekovima nadahnjuje pisce remek-dela književnosti za
najmlađe.
Serija će biti promovisana pod sloganom Mala istorija za Srbe ali velika
književnost za svet.

Za kremiranje spremni
Ne čitajte bez zaštitnog faktora! Prije
čitanja potrebno je namazati se. Nije
isto čitati leti i zimi. Dostojevski može
biti opasan na plaži. Zato nemojte ni čitati Dostojevskog. Čitajte Ljubav i privrženost. Mislim na tebe. Volim Holivud. Ten od badema. Ljubav u doba kopertona. Braća kremnamazovi. Kvaka
faktor 22. U koži sljezove boje. Jelena,
žena na plamenu.
Čitajte nešto dobro za vaš ten, nešto
što vam neće stvarati bore na licu, i
brazde u mozgu.

Samo u TekstUri:
BAZA®&nadgradnja, vertikale
kosih čitanja
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Аутори у овој ТекстУри:

Ламија Бегагић (Зеница, 1980), књижевница. Живи у Сарајеву, где је студирала на Филозофском факултету на
Одсеку за књижевности народа БиХ.
Објавила збирке прича Годишњица
матуре (2006) и Једносмјерно (2010).
Своје приче објављивала је у Лицима, Сарајевским свескама, Зарезу,
Либри Либери, Ревији Ре... Добитница је бројних награда и признања, а
њене приче превођене су на енглески, немачки, шведски, бугарски и
словеначки језик. Пише за децу и одрасле. Уредница је дечијих магазина
Колибрић и Палчић и редовна је сарадница на порталу е-новине и у часопису Бетон.
Румена Бужаровска (Скопље, 1981),
књижевница и преводитељка. Њене
приче објављене су у аустријским и
немачким часописима Lichtungen,
Ostrahege и Wespennest, као и у домаћим књижевним часописима Трећи
трг и Бетон. Објавила је две збирке
прича Чкртки (2007) и Осмица (2010).
На македонски са енглеског превела
Живот и времена Мајкла К. Џејмса
Куција и Алису у земљи чуда Луиса
Керола. Тренутно ради као лекторка
за енглески језик на Филолошком факултету Скопског државног универзитета.
Ненад Величковић (Сарајево, 1962),
писац, доцент на Одсеку за књижевности народа БиХ на Филозофском
факултету у Сарајеву. Објавио романе Коначари, Отац моје кћери, Сахиб и 100 змајева, збирке прича Ђаво
у Сарајеву и Сарајевски гастронаути, књиге Viva Sexico, Дијагноза: патриотизам и Школокречина. Национализам у бошњачким, хрватским и
српским читанкама. Писао за радио
и позориште.
Сеад Врана (Сарајево, 1975), песник,
фотограф. Дипломирао на Филозофском факултету у Сарајеву на катедри
за Књижевност народа БиХ, магистрирао Управљање државом и хуманитарне послове. Објавио је књигу поезије Гарниране утопије (2004), као и
неколико есеја и прича у периодици
за културу са подручја бивше Југославије. Његова компјутерска графика
повремено се могла пронаћи на некој
од насловница часописа за књижевност Албум. Живи у Сарајеву, а новац
за живот зарађује уклањањем смртоносних неексплодираних средстава,
што сматра најбољим послом на
свету.
Гордана Даниловић (Пожега, 1963),
професорка књижевности у Ужичкој
гимназији. Једна је од покретачица и
редовних организаторки књижевног
фестивала На пола пута у Ужицу.
Живи и читањем се бави у Ужицу.
Љиљана Дирјан (Скопље, 1953), песникиња, дипломирала на Филолошком факултету на групи Југословенска књижевност и језик. Објавила је
бројне збирке поезије и добитник је
многих награда; 2008. године била је
номинована за награду “Балканика“.
Превођена је на више страних језика
и заступљена у бројним антологијама
савремене македонске поезије. Живи
и ради у Скопљу. Уредница је у часопису Сарајевске свеске и једна од оснивача и чланова Независних писаца
Македоније.

Андреј Ђерковић (Сарајево, 1971).
Завршио Школу Примијењених умјетности у Сарајеву.
Самостално
излагао широм света. Сарађивао са
бројним познатим часописима (British
Journal of Photography, Le Monde,
Feral Tribune, Република и многи други). Урадио је фотографске портрете
уметника као што су Марина Абрамовић, David Byrne, Jean-Luc Godard. За
достигнућа
на
пољу
културе,
награђен са “The Certificate of Appreciation” Америчке Агенције за информисање (USIA). У поводу 100 година
Швицарске асоцијације фотографске
умјетности уврштен је у монографију
“PHOTO SUISSE 1906-2006“. Уврштен
је у “Лексикон Сарајева”. Живи у Женеви и Сарајеву.
Јовица Ивановски (Скопље, 1961),
писац. Објавио књиге: Зашто мени
оваква џигерица (1995), Град је тебе
пун (1997), Чудан неки сунчан дан
(1999), Три напред, три назад (2004),
Двоструки албум (2005), Стремљење ка дремању (2007), Ветар и магла (2009), Са сламчицом у устима
(2011), Изабране песме (на македонском и енглеском, 2002), Ових дана,
ако не и сутра, избор на македонском и енглеском (2009). Један је од
песника увршћених у избор Шест македонских песника (2011) објављен у
Енглеској. Његова дела преведена су
на неколико страних језика и могу се
наћи у многим антологијама македонске поезије. Тренутно живи и ради у
Скопљу.
Игор Исаковски (Скопље, 1970), писац, песник и преводилац. Завршио
студије Светске и компаративне књижевности на Скопском универзитету,
где је сада на докторским студијама.
Објавио је велики број књига прозе и
поезије и један роман (Писма, 1991).
Превео је више од 40 књига есеја,
поезије и прозе. Његова дела објављена су у двадесетак земаља и могу
се наћи у великом броју антологија,
књижевних часописа и избора у Македонији и иностранству. Оснивач је
првог македонског е-часописа Блесок
− књижевност и друге уметности.
Живи и ради у Скопљу као главни
уредник у својој издавачкој кући
Блесок.
Владимир Јанковски (Скопље, 1977),
преводилац, књижевни критичар,
уредник у издавачкој кући. Дипломирао на Одсеку за Општу и компаративну књижевност на Скопском универзитету. Активно се бави књижевним
преводима и преводи текстове са енглеског и БХС језика. Радио као књижевни критичар за дневне новине
Дневник, а тренутно ради као уредник у издавачкој кући Темплум. Објавио је неколико књига: Огледало за
загонетку (2003); Скопље широм отворених очију (2008) и Лица невидљивог рата (2010) − коауторске књиге, као и роман Вечно садашње време. Превео је књиге Гилберта Кида
Честертона, Маргарет Артвуд, Светлане Слапшак, Дубравке Угрешић,
као и кратке текстове и песме Ненада
Величковића, Далибора Симпрага,
Давида Албахарија и Александра Хемона. Живи и ради у Скопљу.
Ана Коларић, асистент на катедри за
Општу књижевност и теорију књижевности на Филолошком факултету у
Београду. Чланица редакције књижевног часописа Књиженство.

Љуљета Лешанаку (Елбасан, 1968),
књижевница и преводитељка. Одрастала у периоду стаљинистичке диктатуре у Албанији. Њени родитељи
били су противници тадашње власти
због чега све до коначног пада режима 1990. године ауторка није имала право на високо образовање или
објављивање својих дела. Након тога
дипломирала је на Универзитету у
Тирани на Одсеку за албански језик и
књижевност. Предавала је у школи,
радила као новинар у књижевном
часопису Drita и била главни уредник
недељног магазина Zëri i rinisë (Глас
младих). Добитница је међународне
литерарне награде “Виленица“ (2009)
као и многих других. Ауторка је више
збирки поезије. Неколико избора из
њене поезије преведено је и објављено у Америци, Ирској и више европских земаља.
Ружица Марјановић (Ужице, 1968),
професорка књижевности у Ужичкој
гимназији. Једна је од покретачица и
редовних организаторки књижевног
фестивала На пола пута у Ужицу.
Уређује едицију Мала кутија. Живи и
ради у Ужицу.
Драгана Младеновић (Франкемберг,
1977), песникиња. Дипломирала и магистрирала на Филолошком факултету у Београду на катедри за Српску
књижевност и језик са општом књижевношћу. Добитница низа награда
за прозу и поезију. Њене песме могу
се наћи у многим домаћим антологијама. Објавила је збирке поезије
Нема у томе нимало поезије, Златна
струна (2003), Нема у томе нимало
поезије, друго, допуњено издање
(2004), Распад система (2005), Творница (2006), Асоцијални програм
(2007), Омот списа (2008), Родбина
(2010), Магда (2012). Збирка песама
Родбина преведена је на немачки
језик (Verwandschaft, Edition Korrespondenzen, 2011). Уредница је књижевног интернет портала Мале новине. Живи и ради у Панчеву као новинарка недељника Панчевац.
Мирнес Соколовић (Сарајево, 1986),
студент на Одсеку за књижевности
народа БиХ на Филозофском факултету у Сарајеву. Објављивао огледе у
Новом изразу и Сарајевским свескама. Главни уредник у часопису (sic!) −
časopis za po-etička istraživanja i djelovanja, који се бави књижевном критиком и редован је дописник на порталу е-новине.
Мирјана Стефановић (Ниш, 1939),
књижевница, радијска новинарка,
преводитељка и драматуршкиња.
Школовала се у Новом Саду, Београду
и Делхију. Магистрирала је енглески
језик и књижевност. Радила је као
новинар у Радио Београду и као уредница књига за децу и омладину у издавачкој кући Нолит; основала и уређивала библиотеку Распуст. Објавила је велики број збирки прозе и поезије за децу и одрасле и неколико телевизијских, радио и позоришних
драма. Добитница је многих награда
и признања за књижевност, а 2010.
године добила је награду “Десанка
Максимовић“ за целокупно песничко
дело и допринос српској поезији. Њена дела превођена су на словеначки,
македонски, мађарски, турски, бугарски, руски, француски и енглески
језик. Живи и ради у Београду.

Дубравка Стојановић (Београд,
1963), историчарка. Магистрирала и
докторирала на Филозофском факултету у Београду. Примљена у звање
ванредног професора на одељењу за
историју, на катедри за Општу савремену историју. Уредница је Годишњака за савремену историју. Бави се
питањима демократије у Србији и на
Балкану крајем 19. и почетком 20.
века, интерпретацијом историје у новим српским уџбеницима, процесом
модернизације и питањима друштвене историје и историје жена у Србији.
Објавила је књиге Искушавање начела. Српска социјалдемократска партија и ратни програм Србије (1994),
Србија и демократија: 1903-1914
(2003), Калдрма и асфалт: Урбанизација и европеизација Београда 18901914 (2008), Уље на води: Огледи из
историје садашњости Србије (2010),
Нога у вратима: Прилози за политичку биографију библиотеке XX век
(2011), као и велики број студија. За
књигу Србија и демократија: 19031914 добила је Награду града Београда за друштвене и хуманистичке
науке за 2003. годину. Добитница је
Награде за мир коју додељује Центар
за мир и развој демократије. Живи,
предаје и пише у Београду.
Славко Сушиловић или Лав Афрички, блогер, истраживач-практичар
на пољу књижевности на интернету и
неговатељ блога као књижевне форме. Објављује на блогу mufasa.majblog.rs. Живи и блогује у Осијеку.
Оливера Ћорвезировска (Куманово,
1965), књижевница, дипломирала на
Филолошком факултету у Скопљу, где
и данас живи. Објавила романе за децу Мирне кифле и Мој брат са тринаестог спрата, сликовницу за децу
предшколског узраста Деда Миле,
збирке приповедака Страдања младог лектора и (С)плетене приче.
Њена дела превођена су на словеначки, турски, енглески, мађарски и чешки језик и могу се наћи у многим домаћим и страним антологијама. Добитница је награда “Струшки клавир“
за најбољу кратку причу 2001. године
и “Стале Попов“ за најбољу збирку
кратке прозе 2003. године.
Елизабета Шелева (Охрид, 1961),
књижевна критичарка, теоретичарка
и преводитељка. Дипломирла на Одсеку за општу и компаративну књижевност на Филолошком факултету у
Скопљу, где је и докторирала. Магистрирала је на Филолошком факултету у Београду. Радила као секретар
пројекта Македонске академије уметности и науке Компаративна студија
македонске књижевности и културе
у 20. веку. Предаје феминистичку литерарну теорију на Евро-Балкан школи Род и политика и уредница је часописа Наше писмо. Објавила је преко стотину текстова и шест књига:
Компаративна поетика. Постмодернизам у македонској прози (1996),
Књижевнотеоријске студије (1997),
Културолошки огледи (2000), Од
дијалогизма до интертекстуалности (2000), Затвореници дана
(2001) и Отворено писмо. Студије о
македонској књижевности и култури (2003). Живи и ради у Скопљу
као професорка методологије и шефица Одсека за компаративну књижевност на Скопском универзитету.
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