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2 Impresum

Текстура у овом, као и у претходним бројевима, доноси
текстове којима је циљ да проблематизују и преиспитају по -
зицију и праксу наставе књижевности у средњој школи. На -
мера нам је да укажемо на раскорак између званично по -
стављених циљева и онога што се практично дешава. Уве ре -
ни смо да се настава књижевности мора мењати и да се о
томе мора говорити, а да у овом тренутку за то нема до вољ -
но места ни иницијативе у јавном простору. Напра вили 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 мења -
ти. Запис са часа историје одржаног у оквиру књижевног фе -
стивала “На пола пута“ јасно показује да је промена односа
према историји неопходна једнако као и нов, друга чији и од -
говорнији приступ књижевности у школама.
Фести вал једног писца посвећен Крлежи, одржан маја ове
године у Културном центру Београда, изазвао је у делу јав -
но сти мању расправу о значају Крлеже данас. У среди шту
расправе било је питање зашто данас треба читати Крлежу.
Текстура у овом броју доноси један од могућих одговора.
Текст прате илустрације преузете из Мирослав љевог јeван -
ђеља, књиге о Крлежином односу према Бео граду, коју су на
основу текста Боре Ћосића направила чети ри 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 одговор ност
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 Му зе -
ју историје Југославије, стр. 15).

Ружица Марјановић
У корак 
са раскораком

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

10 Komšijska književnost: Priklješteni između tri
zida 
Tako je u makedonskoj književnosti nastupio svojevrstan imagološki preokret i iza-
zov − pri čemu je čitav niz (prvenstveno) romana počeo kritički (pre)ispitivati pre-
thodnu, 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 proklet-
stvo. 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 inter-
nacionalne 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 nec ́e 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 entu-
zijastični nastavnici nadmudruju sa loše sastavljenim čitankama. Ako računamo iskl-
jučivo na to, onda imamo ozbiljan problem sa nedarovitim i nezainteresovanim
nastavnicima, da ne spominjem one sklone autoritativnom ponašanju ili one koji
imaju problem sa vec ́ marginalizovanim grupama. 
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Dragana Maldenović
KANADA

Uskoro 26
Zuba 27
2 izgubio u tuči
Ostale povadio
Cipele kožne 42
Zaljubljen bio
Sam 
S vremena na vreme
Šema
Apetit nemam
Samo uz TV
Tamo su ljubazni
Želimo vam prijatno veče
Do viđenja 
Laku noć
Fakultet ostavio
Prijatelja 2
Ostali se poženili
Obožavam fudbal
Pratim
U pošti 2 godine
Šalter 8
Vraćam se u 3
Mama bolesna
Ručak
U video klubu 346
O Kanadi 
Sve znam
Sestra tamo
Muž Kanađanin
I David
Napunio 5
U biblioteci 2563
Sanjam 
Automobile 
Gradove 
Ni ružan ni lep
Registarske tablice 
Nemam
Pešak
Autobusom 43

I svašta želim

A ništa

U Kanadi je sunčan dan
Celzijusovih 30
I sve devojke 
Mirišu 

Uskoro 
Više neću biti tu
Svega 26

DEOBA

vivijen je dobila naš stan
u gradu uređaje
nameštaj kola i
garažu

meni su pripale uspomene
pola ušteđevine i
zbunjeni laptop

vivijen je dobila novog muža

meni je ostala sloboda
izbora

deca su bila velika
pripala su sama sebi

na kraju

deca uvek
pripadnu samo sebi

Lamija Begagić
PUT U OUT

− 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, raz -
mišljam, 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, ganjaju-

ći novo žuto. 
Mrzim njeno ahakanje. Radi to

kad me mrzi. Mržnja je jaka riječ, ga -
đenje je možda ona prava. Ona jedno-
stavno ne razumije kako neko može ne
znati da li je bacio prljav uložak u sme -
će. Ona ne razumije kako stvari po put
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 raspra-
ve. 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 poja -

čava radio. Zaustavlja se na semaforu,
ovaj put crveno kao kuća. Stupska pet -
lja. Trup smo gusjenice koja napušta
grad. Mirno čekamo da se glava pokre-
ne. 

− Baš bi bilo super da znam udarat
ritam po volanu − kaže odjednom pot-
puno 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, nesno-
san i neuprativ ritam. Nervozni šoferi
podsjećaju je da je zeleno i da se po -
krene. S koliko li je samo usana sada
potekla psovka na račun njenog spola,
ne smijemo ni pomisliti. Ubacuje u
brzi nu, kreće, ali nema više onog ushi-
ćenja, 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 po -
čet nica, još izlazi sva znojna iz auta,
još joj je sjedište previše primaknuto
šajbi i još obje ruke drži čvrsto na vola-
nu čak i kad je cesta savršeno čista i
ravna. 

Trudim se zapaliti opet tu nepra-
vedno ugašenu energiju i pojačavam
mu ziku, 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 Visoko-
Kakanj, vozi obilaznicom. Na radiju ne
spominju da je danas nedjelja i da je na
Stupu auto-pijaca − podatak koji nas

dvije, uputivši se na put baš u ovo vri-
jeme 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 utiša-
vam radio. 

− Jebem ti selo, progunđam, po -
tom se opet okrenem tamo iza i gotovo
da se izvinem paketu na stražnjem sje -
dištu. 

Opalim još koju psovku i počnem
nervozno tapšati prstima po vlasitom
golom koljenu. 

Cijela je petlja blokirana, auta
pri  la ze sa raznih strana, vruće je, u ne -
dostatku trotoara, krajem ulice kora ča -
ju gomile pješaka, izvana, i kroz zatvo -
re ne prozore dopiru žamor i vika. Auto-
pijaca je neizostavno mjesto okupljan-
ja 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
oču vana. 

− 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 po -
gađao. 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 lije-
po 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 kraji-
čkom oka. Obje su joj ruke još na vola-
nu, iako se već par minuta ne pomiče-
mo 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 uvri-
jeđeno.

− Neću. Samo kažem.
− Onda nemoj ni govorit. Opušte -

na 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 razgova-
ra sa nepoznatima, neprestano češkaju-
ći leđa i stražnji dio vrata. No, nisu to
situacije u kojima joj smiješ prigovara-
ti. Bilo bi moguće pričati o tome s njom
u krevetu, u šetnji, na kafi, ali nipošto
u trenucima dok je takva. Ne voli da
mi sle da je kruta i napeta. To je čini
krutom i napetom. Sad još jače stišće
volan, a on sve više klizi iz znojnih ša -
ka. Ljuta je što sam uništila tako lijep
trenutak. Ne može da ne misli na to ka -
ko 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 pija-
ca... 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 nedje -
lja. 

− Znala si, al ja vodim. Mislim,
mojima idemo.

− Pa? 
− Pa ništa.
− Ne pokušavaj uvijek bit tako...
Kolona se lagano pokrenula i uči -

nilo nam se da ćemo u ovoj turi zaista
probiti obruč i izaći na čistinu. No, za -
pele smo opet. 

− Pa dokle više? − pita me, kao di -
jete. 

− 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 uvi-
jek 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 pokre-
nuti. Pravi razlog za takvo brujanje,
zapravo, nije ljenost mašine da nastavi
putovanje, već Irinin šoferski junf.
Njene oči nisu na cesti već na kontrol-
noj tabli. Tek kad vidi broj obrtaja, pre-
bacuje u veću brzinu. Motor moraš slu-
šati, 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 ro -
đen dana 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. Ma -
ma i tata bi se razveli da nije nje. I ho -
će, tačnije, čim ona ode od njih. Bit će
to kraj njihovog kompromisa što su ga
zvali brakom. Iako tim simboličnim od -
laskom 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 mo -
menta kad im okrene leđa. Misli da sam
je pitala je li je strah ovog putovanja i
ove naše odluke da im napokon kaže-
mo, da im, na proslavi pedesetog ro -
đen dana moje mame, da im svima, ma -
mi, tati, dedi, Aidi i Adnanu, svima, ka -
žemo... 

− 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 pedese-
toj čekajući povod da ode od mene.

− Hajde stani na prvoj pumpi,
pliz... − jedva progovaram. 

− Zašto?
− Malo mi je muka.

4 Mala Kutija



Zaustavlja auto i ja izlazim. Udi -
šem 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 od -
bijam 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 po -
zvanom 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 me -
ne, neću da ti bude žao, neću da za pet
godina kažeš da sam ti sjebala pet godi-
na života, neću da kažeš da si sve žrtvo-
vala jer si me voljela i da si mogla sa
svima, sa bilo kim, sa muškarcima, fra-
jerima, jebenim frajerčinama, a ti si,
eto, odlučila sa mnom i otjerala si sve
od sebe i porodicu, koja se raspala, na -
ravno, čim su čuli, i sve opet zbog me -
ne! Zbog mene!

Kao i obično nakon ovakvih erup-
cija, 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 vož -
nje, od treme, od straha. Očekujem da
će izgovoriti gomilu uvreda. Očekujem
da će me, ako već ne želi da me vrije-
đa, barem prezrivo pogledati i ostaviti
me tu, na pumpi, vratiti se dok još mo -
že, 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 dodi-
ra i više od svega, volim da je gledam i
da na njenom tijelu pronalazim svoje
ne dostatke: okrutne oštre dlačice na
nogama, crvena zadebljanja oko kuko-
va, ranice od dlake čiji je korijen ostao
zatočen u tijelu... 

− Hoće − odgovaram spremna da
po drugi put krenemo na isto putova -
nje.

Ljuljeta Lešanaku

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.

Румена Бужаровска
НЕ ПЛАЧИ, ТАТА

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 ход -
ник и дневну собу и излетех на тера -
су. 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 су -
дарих с супругом Филипом, који је
изгледа касније од мене чуо плач де -
тета. Бацивши само један поглед пре -
ко мог рамена, видео је Марка који је
изгледао као мала бубица што по лако
пуже средином огромне улице. Фили -
пове очи су биле панично раши рене и
у трену га видех како нестаје кроз
вра та која је за собом оставио отво ре -
на. Његово трчање низ степе ни це
зву чало је као котрљање тупог пред -
мета. 

Поново сам се вратила на тера -
су. Комшија из куће преко пута на
трен престаде да поткресује ограду
док се Марко вукао поред њега. Не -
колико жена из околних кућица и
згра да 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 слепооч -
ницу. 

Нисам могла више да гледам. На
брзину сам изгрицкала два нокта
десне руке. Од Филипове главе иона -
ко 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 изгриц -
кала још два нокта док сам слушала
Филипове кораке и Марков плач како
се приближавају улазу у зграду. За -
тим је плач постао шупаљ и дубок и
почео је да долази из правца улазних
врата. Чинило ми се да Филипов рав -
но мерни корак уз степенице траје
бес коначно. Коначно су  улазна врата
шкљоцнула и појавише се обојица,
Марко у Филиповим рукама, још увек
са дланом залепљеним за слепооч -
ницу. 

“Ударио ме је ма-маааааа“, ви -
као 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, ре -
ци татино“, настојао је Филип, сада
већ чучећи испред Марка.

“Ааа-ааа-ааа, ма-маааа, бо-ли и -
ии“, непрестано је пиштао Марко из -
влачећи знојаву ручицу из мојих
прстију. У том тренутку сам успела да
му је одлепим од слепоочнице и прву
ствар коју смо видели била је разма -
зана крв на од зноја смежураном
длану, а затим мала посекотина изнад
леве обрве, замазана крвљу и пра ши -
ном. 

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 Мар -
ко во вриштање; он је још увек по -
кушавао 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 поку -
шавала да му очистим посекотину.
“Још мало мамино, још мало, знам да
боли али ево одмах ће проћи“, теши -
ла сам га док сам дувала у рану и чи -
стила је ватом. Посекотина није била
толико дубока и дуга као што је из -
гле дало на први поглед. У међу вре -
ме ну, Филип је шетао напред-назад
кроз собу, као лавић у кавезу, теа -
трал но забацујући мала стопала на -
пред 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 неж -
но 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 ру -
ком 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 заје -
цао и гурао би лице у мој врат. Филип
се врати у дневну соби видно смире -
нији, али још увек блед у лицу.

“Хоћеш ли нам сад рећи шта ти
се десило?“, полако упитах Марка. 

“Ударио ме је Боби“, рече ис -
пре киданим гласом. “Ударио ме је
ка-ка-каа-меее-нооом“, рече и поно -
во зарида. 
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“Зашто те ударио, татино? Како
тако − ударио те каменом?“ Филип је
седео на ивици фотеље и разгора че -
но гледао дете. 

“Не знам.“ Марко направи пау -
зу, 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 бицик -
ло?“

“Код Бо-бијаа“, поче Марко опет
тужно да цвили.

“Тако значи“, рече Филип, уста -
де 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 љуља -
шкама иза суседних зграда или на
клу пама 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 че -
тири 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 бици -
кло, 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 Бо -
бија 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 Бо -
бију и да не иде код његових родите -
ља јер ми се чини да сам му видела
оца и да је стварно страшан. Има не -
колико набора коже на потиљку, на
месту где се спајају врат и глава. Ра -
ди као чувар у градској болници. Пре -
касно сам се тога сетила, па сам узе -
ла мобилни да му се јавим и бар га
упозорим, али када сам чула његов
те лефон, заборављен на трпезариј -
ском столу, као да сам осетила како
ми нешто хладно пролази кроз сто -
мак. 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 појав -
љује 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 Го -
лијат стајао испред њега. Замишљам
како му очи светлуцају од беса и како
вена на његовом танком врату по -
чиње да пулсира од љутње. 

Лице Бобијевог оца ми се меша
с лицем Горазда, крупног комшије из
другог улаза, који  је замало убио Фи -
ли па када му је он рекао да пре стане
“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 гла -
ве нижег од огромног Горазда, како
се залеће да га гурне, с носем дигну -
тим високо у ваздух и раменцима за -
баченим уназад. Видех како Горазд
удара песницом Филипа у леви образ,
и како Филип пада на земљу и затим
опет устаје. Док сам силазила са дру -
гог спрата, прескакајућу по три сте -
пе нице у кућним папучама, Филип је
добио још две-три песнице од Гораз -
да. Нос му је крварио и лице му је би -
ло црвено када сам истрчала на пар -
кинг 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 спа вао
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. Раскрвари -
ла сам два прста јер сам откинула за -
ноктице. Неко из горњих станова иза -
ђе из стана, закључа врата и поче да
силази низ степенице. Да ме не би
ви део како седим поред ограде, ско -
чих и уђох опет у кућу, тачно у часу
када се Марко пробудио, жедан. Оки -
це 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“, одгово -

рих. “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 кора -
ке по степеницама и обоје окренусмо
поглед ка улазним вратима. Када су
се она коначно отворила, прво смо
ви дели пластично бицикло, наран џас -
тих и плавих боја, цело изломљено,
искривљено и прљаво. А затим виде -
смо 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 но -
во бицикло“, рече Марко и стави сво -
ју ручицу на зајапурени образ свог
оца, а ја устадох и одох да се за кљу -
чам 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 vrpo lji
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

6 Mala Kutija
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Što je veća Srbija 
to je manji svet
Is tra ži va nje: či ta la čke na vi ke sre dnjo škol ca i ulo ga bi bli ote ka u nji ho vom for mi ra nju

49,0%
đa ka čla no vi su bi li ote ke od prvog ra -
zre da osno vne ško le.

17,4%
pis ci i de la svet ske knji že vnos ti.

4,0%
hrvat ska knji že vnost, 

0,4%
knji že vnost Ju žne Ame ri ke

18,3%
te orij ski tek sto vi, od to ga vi še od po la
odno si se na srpsku knji že vnost i pri -
me re iz srpske knji že vnos ti

54,0%
srpska ume tni čka knji že vnost

7,5%
re gi onal ne knji že vnos ti ima na stra ni -
ca ma na ših či tan ki

0,86%
knji že vnost Se ver ne Ame ri ke

0,0%
knji že vnost Afri ke i Aus tra li je

0,86%
Azi ja (4 stra ne Ta go re, 4 stra ne Epa o
Gil ga me šu)

5,51%
po ezi ja dru ge po lo vi ne 20. ve ka

0,0%
ma ke don ske knji iže vnos ti.

0,5%
slo ve na čke knji že vnos ti os ta lo je u na -
šim či tan ka ma za hva lju ju ći či nje ni ci
da je Pre šer nov so ne tni ve nac naj po -
zna ti ji pri mer te pe sni čke for me.

1,2%
knji že vnost nas ta la u BIH ima u sve
če ti ri či tan ke. Je di no je Isak Sa mo ko -
vi lja pri čom Ra fina avli ja os tao kao
pred sta vnik knji že vnos ti Bo sne i Her -
ce go vi ne. Svi os ta li pis ci iz BIH ja sno
su i di rek tno pred stav lje ni kao srpski
pis ci.

U nas ta vi knji že vnos ti za sre dnje
ško le pre dvi đe no je da 30% pro -
gra ma bu de po sve će no pro uča va -
nju svet ske knji že vnos ti, a ve ći
deo nas ta ve odno si se na do ma ću
knji že vnost. Tek stu ra pro ve ra va
da li se taj odnos do ma će i svet -
ske knji že vnos ti ču va u či tan ka -
ma ko je se ko ris te u na šim ško la -
ma. Bro ja li smo ko li ko je stra ni ca
tek sta i in ter pre ta ci ja po sve će no
do ma ćoj, svet skoj i re gi onal noj
knji že vnos ti. 926 stra ni ca tek sto -
va i in ter pre ta ci ja na la zi se u sve
če ti ri či tan ke za sre dnju ško lu.
Na jo bi mni ja je či tan ka za III ra -
zred (280 stra ni ca tek sta i in ter -
pre ta ci ja), a naj ma nje stra ni ca
ima či tan ka za IV ra zred, ko ja se
ba vi knji že vnoš ću 20. ve ka (214)

1,7%
du bro va čke knji že vnos ti, ko ja se u na -
šim či tan ka ma ne sma tra de lom hrvat -
ske knj iže vnos ti

3,5%
hrvat ske po ezi je a od to ga je dve pe -
ti ne po ema Ja ma Iva na Go ra na Ko va -
či ća.

78,0%
srpska knji že vnost (170 stra ni ca) u či -
tan ci za IV ra zred

3,6%
uku pnog bro ja stra na otpa da na autor -
ke (De san ka Ma ksi mo vić 18 stra na, Isi -
do ra Se ku lić 13 stra na, Je fi mi ja 2
stra ne)

0,0%
sa vre me ne svet ske po ezi je



8 Reportaža

Za mo lje na da nam ukrat ko pred sta vi
kro no lo gi ju, sta tis ti ku, te dru ge bi tne
opće ka ra kte ris ti ke i po se bnos ti svo je
ško le, ra vna te lji ca brčan ske gi mna zi je
prof. Mir ja na Kne že vić na pi sa la nam je
slje de će (mejl je ov dje po ne što skra -
ćen):

U šez de set dvi je go di ne pos to ja -
nja gi mna zi je u Brčkom ško la je pro la -
zi la kroz ra zno vrsne fa ze ra zvo ja, u ko -
ji ma je op sta ja la i tra ja la odo li je va ju -
ći svim druš tve nim pro mje na ma ko je su
je ne mi no vno do ti ca le. Ko ri je ni gi mna -
zi je da ti ra ju još iz 1885. go di ne, tj. od
osni va nja Trgo va čke ško le, ko ja dva de -
se tih go di na pro šlog sto lje ća pre ras ta u
Ni žu gi mna zi ju, pa za tim u Gra đan sku
ško lu, pa po no vno u Ni žu gi mna zi ju, da
bi se ko na čno škol ske 1950/1951. go di -
ne for mi ra lo prvo odje lje nje Vi še re al -
ne gi mna zi je. Na ini ci ja ti vu škol skog
ko le kti va, po sli je pre se lje nja u no vu,
na mjen ski iz gra đe nu zgra du, ško la do -
bi va na ziv Gi mna zi ja “Va so Pe la gić“,
ko ji s po no som no si i da nas. To je bio
naj bo lji na čin za oda va nje po čas ti pros -
vje ti te lju, re for ma to ru i na ro dnom
uči te lju ko ji je tri go di ne uči te lje vao u
Brčkom i kod trgo va ca ini ci rao osni va -
nje “re al ke“ u gra du.

Tra di ci onal no, u na šu ško lu se
upi su ju uče ni ci iz grad skih i se os kih
ško la sa po dru čja Brčko dis tri kta BiH,
ali i iz su sje dnih opći na: Če lić, Ša mac,
Sre bre nik, Pe la gi će vo, Bi je lji na, i iz su -
sje dne drža ve, Re pu bli ke Hrvat ske. Po -
slje dnjih de set go di na gi mna zi ja je lo -
ci ra na u obje kti ma biv še grad ske vo jar -
ne ko ji su adap ti ra ni za po tre be ško le i
uz njih je iz gra đe na te opre mlje na
spor tska dvo ra na. Nas ta va se re ali zi ra
u 15 uči oni ca općeg ti pa i 12 spe ci ja li -
zi ra nih uči oni ca − ka bi ne ta. Opre mlje -
nost in for ma ti čkom te hno lo gi jom, za -
hva lju ju ći ve li ko du šnoj do na ci ji ja pan -
ske vla de, na so li dnoj je ra zi ni. Škol ska
knji žni ca po sje du je oko 10.000 pri mje -
ra ka knji žne i ne knji žne gra đe. U to ku
je pos tu pak ja vne na ba ve ne ko li ko sto -
ti na no vih na slo va za le kti re hrvat skog,
srpskog i bo san skog je zi ka i knji že vnos -
ti.

Ove škol ske go di ne ško lu po ha đa
727 uče ni ka od I do IV ra zre da, po di je -
lje nih u 30 odje lje nja. Nas ta vu izvo di
53 nas ta vni ka, stru čno ospo so blje nih za
nas ta vne pre dme te iz Nas ta vnog pla na
i pro gra ma opće gi mna zi je sa izbor nom
nas ta vom. Osim nas ta vnog oso blja u
ško li je za po sle no još de vet dje la tni ka
na po zi ci ja ma upra ve, stru čnih su ra dni -
ka u nas ta vi i te hni čkog oso blja. Po red
oba ve znih i izbor nih nas ta vnih pre dme -
ta uče ni ci ima ju mo gu ćnost po ha đa nja
fa kul ta ti vne nas ta ve iz fran cus kog je zi -
ka i iz kul tu re re li gi ja. In te res uče ni ka

za oba fa kul ta ti vna pre dme ta je ve li ki
i re zul ta ti ra da iz vrsni. Već če ti ri go di -
ne u ško li se re ali zi ra pro gram nje ma -
čkog je zi ka za stje ca nje nje ma čke je zi -
čne di plo me (DSD). Po la zni ci ovog pro -
gra ma na drža vnim i me đu na ro dnim na -
tje ca nji ma osva ja ju prva mjes ta, či me
pro mo vi ra ju ško lu, grad i naš sus tav
obra zo va nja.

U ško li akti vno dje lu je ve li ki broj
se kci ja [...], izme đu os ta lih i de ba tni
klub (ko ji je u ne ko li ko na vra ta pred -
stav ljao BiH na me đu na ro dnim na tje ca -
nji ma). Vrlo smo akti vni i pri su tni u
me đu na ro dnim pro je kti ma sa uče ni ci -
ma i nas ta vni ci ma iz su sje dnih ze ma lja
i re gi je. Škol ski list “Gi mna zi ja lac“ je
gla si lo na še ško le, ko je pri pre ma no vi -
nar ska se kci ja i ko je izla zi dva pu ta go -
diš nje, u ti ra žu od 1000 pri mje ra ka.
Po red ra da u van nas ta vnim akti vnos ti -
ma, spor tskim i kul tur no-umje tni čkim
udru že nji ma, uče ni ci na še ško le re do vi -
to os tva ru ju izu ze tne re zul ta te u uče -
nju, ta ko da je sva ke go di ne sre dnja
ocje na vrlo vi so ka, te se pre ko 80 % na -
ših svrše nih ma tu ra na ta upi su je na fa -
kul te te (u BiH, ali i u Srbi ji, Hrvat skoj,
Aus tri ji, Če škoj). Ško li je 2010. go di ne
do di je lje na go diš nja na gra da “Va sa Pe -
la gić“ Pe da go škog po kre ta Srbi je za
vrhun ska os tva re nja u obra zo va nju. 

Me đu biv šim uče ni ci ma gi mna zi je
ko ji su pos ti gli ši re za pa že ne re zul ta te
u zna nos ti, umje tnos ti, spor tu, pa i po -
li ti ci, spo me nu la bih sa mo ne ka ime na:
kar di olog dr. Mu ha rem Me rić, knji že -
vnik Zej ćir Ha sić, pro fe sor Asim Muj kić,
fo to re por ter Zo ran Fi li po vić, odboj ka -
ški re pre zen ta ti vac SFRJ Ni ko la Ma ti je -
vić, ko man dant Ar mi je BiH Ra sim De lić,
es tra dna umje tni ca Fa hre ta Ja hić (Le -
pa Bre na), biv ši gra do na čel ni ci Brčko
dis tri kta BiH, Si ni ša Ki sić i Mir sad Đa po
...

Uče ni ci, nas ta vni ci i ro di te lji, sa
upra vom ško le na če lu, ula žu ve li ke na -
po re da JU Gi mna zi ja “Va so Pe la gić“ na
ra vno pra vnoj osno vi ko mu ni ci ra sa ško -
la ma iz bli žeg i da ljeg okru že nja i da
bu de or ga ni za tor naj za ni mlji vi jih de ša -
va nja u gra du. U okvi ru obi lje ža va nja
Da na ško le, u trav nju ove go di ne, po -
tpi san je ugo vor o po slo vnoj su ra dnji sa
Dru gom gi mna zi jom iz Va ra ždi na.

Prem da ova in for ma ti vna i sa -
držaj na bi lje ška do bro pred stav lja ško -
lu, mo žda vam ne će sa svim ot kri ti (ili
bar ne će u prvi plan is ta knu ti) ko ji su
klju čni i ini ci jal ni ra zlo zi na šeg za ni ma -
nja za brčan sku gi mna zi ju i ot kud se
ona na šla u kon tek stu se ri je re por ta ža o
vi še je zi čnim gi mna zi ja ma u re gi ji. 

Tri je zi ka ho ću ja. 
(Ne ću je dan, ne ću dva.)
A brčan ska se ško la u ta kvom kon tek stu
na šla, do ne kle, i pa ra do ksal no. Na ime,
iako le gi sla ti va svih admi nis tra ti vnih je -
di ni ca u Bo sni i Her ce go vi ni (Brčko dis -
trikt, Fe de ra ci ja BiH i Re pu bli ka Srpska)
pro pi su je ra vno pra vnu upo tre bu je zi ka
svih tri ju kon sti tu ti vnih na ro da u nas ta -
vi, sa mo je u Dis tri ktu taj pro kla mi ra ni
cilj u ozbi ljni joj mje ri os tva ren u pra ksi
pa se u sre dnjim ško la ma do is ta, u pu -
nom op se gu, pre da ju sva tri ma ter nja
je zi ka − i bo san ski i hrvat ski i srpski. Ta -
ko se (i tu do la zi mo do spo me nu tog pa -
ra do ksa) ono što je, za pra vo, naj bli že
de kla ri ra nom stan dar du po če lo do živ -
lja va ti kao bi zar no, izu ze tno i nes tan -
dar dno, a re al nim stan dar dom pos ta lo
ono što se u os tat ku ze mlje, bi lo iz
obje kti vnih, bi lo iz ne kih dru gih ra zlo -
ga, za drža lo da le ko (isp)od de kla ri ra -
nog. Bi lo ka ko bi lo, tek − brčan ska je gi -
mna zi ja je di na gi mna zi ja u BiH s ta kvim
mo de lom nas ta ve ma ter njeg/ma ter njih
je zi ka. 

O ne kim aspe kti ma to ga mo de la
raz go va ra li smo s nje go vim gla vnim
akte ri ma: pro fe so ri ca ma bo san skog je -
zi ka i knji že vnos ti Sa ne lom Fej zić i
Ame lom Se li mo vić, pro fe so ri com
srpskog je zi ka i knji že vnos ti Bran kom
Ku kić, pro fe so rom hrvat skog je zi ka i
knji že vnos ti Vi da nom Ja nji ćem i, ra zu -
mi je se, sa sa mim uče ni ci ma.

− Što bis te mo gli iz dvo ji ti kao gla -
vne pra kti čne pre dnos ti, a što kao even -
tu al ne ne dos tat ke ova kvog mo de la nas -
ta ve (sva tri je zi ka, odvo je no), u odno -
su na “stan dar dnu“ nas ta vu ma ter njeg
je zi ka i knji že vnos ti (je dan je zik, za je -
dno)? − upi ta li smo pro fe so ri cu Fej zić.

− Ma nje sku pi ne uče ni ka su ola -
kša va ju ća okol nost za rad. U odje lje nju
s pe tna es tak uče ni ka mo že se ra di ti i
la kše i kva li te tni je ne go u onom s tri -
de set. Tu “pro fi ti ra mo“ i mi pre da va či

i, što je još va žni je, sa mi uče ni ci. Do -
du še, is ta se stvar mo že po ka za ti i kao
ne dos ta tak u slu ča je vi ma ka da je broj
uče ni ka u odje lje nju pre ma len, pa se
ne mo že ču ti do vo ljan broj (ra zli či tih)
miš lje nja. Tu ne mi slim sa mo na to da
izos ta ju miš lje nja ra zli či tog na ci onal -
nog/kul tur nog šti ha, ne go ih je, na -
pros to, pre ma lo. Ko li ko znam, u po je -
di nim odje lje nji ma ima sve ga tri-če ti ri
uče ni ka ko ji slu ša ju hrvat ski je zik kao
ma ter nji. 

Po sve mu dru gom, nas ta va ma ter -
njeg je zi ka u na šoj ško li is ta je kao i u
bi lo ko joj dru goj, “je dno je zi čnoj“, gi -
mna zi ji u Bo sni i Her ce go vi ni. Ne ma ra -
zli ke u nas ta vnim pro gra mi ma, osim
što se even tu al no ne što strik tni je vo di
ra ču na o tzv. za je dni čkim jez gri ma,
odno sno onom pro pi sa nom fon du ča so -
va ko ji je, u nas ta vi sva kog ma ter njeg
je zi ka i knji že vnos ti, pre dvi đen za
obra du knji že vos ti pre os ta la dva na ro -
da. Evo, ja baš ovih da na ra dim Ce sa ri -
ća, Nu ši ća, Uje vi ća... Is ti je slu čaj, na -
ra vno, i u nas ta vi na srpskom i hrvat -
skom. Tim za je dni čkim jez gri ma po sve -
će na je, ot pri li ke, tre ći na nas ta vnog
pro gra ma. Osim to ga, mi ima mo uis ti -
nu sjaj nu sa ra dnju sa svim ko le ga ma i
ko le gi ca ma, uvi jek će mo bez pro ble ma
spo ji ti dje cu kad tre ba po gle da ti film,
od slu ša ti pre da va nje... Dje ca to vi de i
ra zu mi ju, ti me im ka že mo što im je za -
je dni čko, u če mu su ra zli ke, če mu mo -
gu slu ži ti te ra zli ke. Tu ni kad ni je bi lo
ni ka kvih po te ško ća. 

− Re kli ste ka ko ne ma ra zli ke u
pro gra mi ma. Ima li ra zli ka u udžbe ni ci -
ma? Po ko jim udžbe ni ci ma/či tan ka ma
ra di te? 

− Ko ris tim se či tan ka ma u iz da nju
Sa ra je vo Pu blis hin ga, auto ra Zden ka
Le ši ća. Po nji ma sam ra di la i u Tu zlan -
skom kan to nu i mi slim da ima ju dos ta
ura vno te žen pris tup i tzv. za je dni čkim
jez gri ma i os tat ku ma te ri je.

Slavko Sušilović
Zna te l’ pri ču 
o “Va si“ u Brčkom? 
(I ja sam je tek ono mad čuo.)

Jedan razred, s Teksturom na stolu



Pro fe so ri ca Ku kić, na is to pi ta nje,
od go va ra:

− Mi ra di mo po či tan ka ma ko je su
u upo tre bi i u Re pu bli ci Srpskoj; ko ris -
ti mo i iz da nja Za vo da za udžbe ni ke Is -
to čno Sa ra je vo i srbi jan ska iz da nja, jer
je pro gram za srpski je zik u gi mna zi ja -
ma, u prin ci pu, je dnak. Za pis ce obu -
hva će ne za je dni čkim jez gri ma, a ko jih
ne ma u či tan ka ma, sna la zi mo se i ispo -
ma že mo in ter ne tom. Baš ju če smo ra -
di li Zi ju Diz da re vi ća, pa sam s in ter ne -
ta ski nu la dvi je pri po vi jet ke. Da nas ra -
di mo Ti na Uje vi ća, ali to pro gram za gi -
mna zi je i u Srbi ji “po drža va“, ta ko da
ima mo nje go ve tek sto ve u či tan ka ma.
Dje ca ima ju ili je dnu ili dru gu knji gu,
ali, što se me ne li čno ti če, ja či tan ku
ko ris tim vi še kao hres to ma ti ju, a ne
kao ne što što bi me oba ve zi va lo i čvrsto
us mje ra va lo u in ter pre ta ci ji. Po ku ša la
sam je dnom, ali mi slim da ne ka pi ta nja
ni su na ni vou na ko jem su na ša dje ca,
ta ko da nam či tan ka vi še slu ži za to da
ima mo sve tek sto ve na je dnom mjes tu.
Osim to ga, ri jet ko ra dim odlom ke knji -
že vnih dje la; nas to jim obra di ti kom -
ple tno dje lo, jer odlom ci odra ža va ju
sa mo ne či ju per spe kti vu.

Pro fe sor Ja njić ka že:
− Uče ni ci mo gu bi ra ti izme đu vi še

po nu đe nih udžbe ni ka, ali na kra ju se
obi čno odlu če za ono što pro fe so ri pre -
dlo že. Mi smo ov dje ima li pri li čnu, go -
to vo ma ksi mal nu, slo bo du pri kre ira nju
nas ta vnih pla no va i pro gra ma. Ali i ja
sam, kao i dru ge ko le ge, re spe kti rao či -
nje ni cu da se tre ba mo pri la go di ti os ta -
lim pro gra mi ma i imao na umu da će
mno gi mo ji uče ni ci ško lo va nje nas ta vi ti
u Hrvat skoj, pa mi je pro gram po sve
iden ti čan pro gra mu po ko jem se hrvat -
ski je zik i knji že vnost pre da ju u npr.
Ora šju, Ši ro kom Bri je gu, Mos ta ru... Ko -
ris tim udžbe nik Škol ske na kla de Mos -
tar, ko ji je po de šen pre ma tom pro gra -
mu i obo ga ćen ime ni ma iz Bo sne i Her -
ce go vi ne, u smi slu za je dni čkih jez gri.

Uz pi ta nja o nas ta vnim pro gra mi -
ma i udžbe ni ci ma, svi ma pos tav ljam i
pi ta nje “lo gis ti ke“ za nas ta vu knji že -
vnos ti, odno sno ko li ko ih grad ska i škol -
ska bi bli ote ka uspi je va ju pra ti ti u nji -
ho vim po tre ba ma.

Pro fe so ri ca Fej zić ka že: 
− Ima mo ve li ki pro blem s ne dos -

tat kom knji ga. Grad ska bi bli ote ka se
tru di i nas to ji ići uko rak s na šim po tre -
ba ma, ali bo jim se da nas ne sus ti že,
na ro či to ne s bro jem pri mje ra ka. Škol -
ska bi bli ote ka je, na ža lost, još lo ši je
opre mlje na. 

Pro fe so ri ca Ku kić kao upe ča tlji vu
ilus tra ci ju to ga pro ble ma na vo di po da -
tak da u brčan skim bi bli ote ka ma, ko li ko
ona zna, pos to ji sa mo je dan pri mje rak

“Ha zar skog re čni ka“ na vi še od sto ti nu
(sa mo) gi mna zi ja la ca ko ji bi ga u re la ti -
vno krat kom ro ku tre ba li pro či ta ti. Pro -
fe so ri ca Se li mo vić is ti če su sre tlji vost i
pri la go dlji vost ko le ga u ne ri jet ko nu -
žnim pro mje na ma re do sli je da či ta nja
le kti re, ka ko bi se iz bje gao is to vre me ni
“pri ti sak“ svih odje lje nja na iona ko ma -
li broj knji ga. Pro fe sor Ja njić sla že se s
na vo di ma ko le gi ca i do da je:

− A još ako na to gle dam iz uže
per spe kti ve pre da va ča hrvat skog je zi ka
i knji že vnos ti, si tu aci ja je go to vo tra gi -
čna. Ne sa mo za to što je ma lo knji ga
hrvat skih auto ra, ne go su i ma lo broj ni
pos to je ći kla si čni na slo vi iz svjet ske
knji že vnos ti ugla vnom pri je vo di na
srpski, ne ri jet ko tis ka ni ći ri li com ...

Gla vni ju nak je dne knji ge. 
(Do šao mi da se ža li.)
Raz go vor s uče ni ci ma, u po je dnom
odje lje nju na sva kom ma ter njem je zi -
ku, po nu dio je dos ta uje dna če nu sli ku:
nji ho vi se sta vo vi, po gle di i pris tu pi ni
je dnoj od spo me nu tih te ma ni u če mu
bi tno ne ra zli ku ju i ne nu de mno go
“ma te ri ja la“ iz ko jeg bi se mo gle iš či ta -
va ti bi lo ka kve uoč lji vi je spe ci fi čnos ti i
za atra kti vnost re por ta že po ti caj ni de -
ta lji. Za raz go vor po ka zu ju na gla šen in -
te res, otvo re ni su i ko mu ni ka ti vni, ali
na kon raz go vo ra os ta je mi sna žan do -
jam ka ko je taj elan po naj vi še mo ti vi -
ran (sa svim le gi ti mnom i vje či tom, uos -
ta lom) uče ni čkom spre mnoš ću da se,
kad god se uka že zgo dna pri li ka, ot ki ne
ko ja mi nu ta od re do vne nas ta ve, a
mno go ma nje ti me što bi se po nu đe ne
te me raz go vo ra po kla pa le s nji ho vim
pre oku pa ci ja ma i što bi ih oni sma tra li
oso bi to atra kti vnim i bi tnim. An ke ta o
nji ho vim či ta telj skim na vi ka ma u sva tri
odje lje nja tra je (ne)oče ki va no krat ko.
Či ta ju ko li ko i nji ho vi vršnja ci di ljem
re gi je i svi je ta: ono što se baš mo ra,
izvan to ga − go to vo ni šta. Ri jet ki ko ji
“pri ja ve“ po ne što pro či ta no i mi mo
nas ta vnog pro gra ma, ugla vnom su sti -
ca jem okol nos ti “na ba sa li“ na ne što iz
tzv. po pu lar ne li te ra tu re, a od auto ra iz
re gi je spo me nu ti su sa mo Pa vao Pa vli čić
i iz vje sna Si mo ni da Stan ko vić. Ne ko li ci -
na njih (upa dlji vo češ će dje voj ke) na -
vo de na slo ve i auto re ko ji me ni, prem -
da se sma tram nat pro sje čno oba vi je -
šte nim, ne go vo re ni šta pa, ču va ju ći
po lju lja ni auto ri tet, ne in zis ti ram na
spe ci fi ka ci ji. Ka da ja njih pi tam go vo re
li im išta ime na po naj pro du kti vni jih i
me dij ski na jek spo ni ra ni jih knji že vnih
ime na iz re gi je (M. Jer go vić, S. Ba sa ra)
ili Brča ka (B. Sej ra no vić), uz vra ća ju mi
is tom ko li či nom ne pre po zna va nja.

Na đe mo se tek na Edi Ma aj ki; (za)
nje ga smo, oči to, svi ču li.

Shva ćam ka ko su to ga da na odje -
lje nja ko ja vi še či ta ju bi la u su pro tnoj
smje ni, a svo jim sim pa ti čnim su go vor -
ni ci ma ne že lim stva ra ti (ne za slu že ni,
uos ta lom) osje ćaj kri vi ce, pa mi je njam
te mu. Pi tam ih ko li ko i u ko je svrhe ko -
ris te in ter net. Go to vo svi su na “fej su“,
ali na gla ša va ju (a nji ho vi pro fe so ri to
pot vrđu ju) ka ko im in ter net čes to slu ži
i u kon stru kti vni je svrhe i po ma že u
nas ta vi, na ro či to kao kom pen za ci ja za
već spo mi nja ni ne dos ta tak po tre bne li -
te ra tu re u knji žni ca ma. 

Sel ma pu tu je. (Na fa kul tet.)
Pi tam ih, za kraj, ima ju li već ja snu pre -
do džbu o to me gdje će nas ta vi ti ško lo -
va nje. To je je di na te ma u ko joj od go -
vo ri uoč lji vo di ver gi ra ju. U odje lje nju
ko je slu ša srpski je zik i knji že vnost u
prvi mah go to vo je dno gla sno od go va ra -
ju: “U Srbi ji!“, ali ka da do da tno upi tam
ho će li it ko os ta ti u Bo sni, ispos tav lja se
ka ko će ih, od uku pno dva de set i dvo je-
tro je, os ta ti “čak“ pet ili šest. U odje -
lje nju ko je slu ša bo san ski je zik i knji že -
vnost ne ki još ni su si gur ni (ri ječ je o tre -
ćem ra zre du), a oni ko ji se izjaš nja va ju
re dom će os ta ti u Bo sni, po ne ko li ko
njih u Tu zli i Sa ra je vu, te je dan u Mos -
ta ru. U sku pi ni ko ja slu ša hrvat ski ta ko -
đer ima ne ko li ko neo dlu čnih, dvo je će u
Hrvat sku, je dan u Nje ma čku, a os ta li os -
ta ju u Bo sni. Ka ko bih pro vje rio ko li ko
je ovaj uzo rak re pre zen ta ti van, pi tam i
nji ho ve pro fe so re o is kus tvi ma s po slje -
dnjih ne ko li ko ge ne ra ci ja u tom po gle -
du. Pot vrđu je se ka ko je sli ka dos ta
vjer na vi še go diš njem pro sje ku, uz izu -
ze tak sa mog Brčkog (ko je uče ni ci u an -
ke ti ra nim odje lje nji ma ni su na ve li, a
ina če je re do vi to je dna od op ci ja), a
pro fe sor Ja njić uoča va pro mje nu tren da
ka da su u pi ta nju nje go vi uče ni ci:

− Do una trag dvi je-tri go di ne go -
to vo je bi lo pra vi lo da mo ji uče ni ci upi -
su ju fa kul te te u Hrvat skoj, a sa da se to
u zna čaj noj mje ri pro mi je ni lo i sve vi -
še kao da pos ta je iznim ka. Ne znam
ima li i ne kih dru gih ra zlo ga, ali vje ru -
jem ka ko je to po ve za no s uvo đe njem
drža vne ma tu re u Hrvat skoj. 

Ka žu da je bio ču dna sor ta
Sus tav škol stva i obra zo va nja u Bo sni i
Her ce go vi ni ni ka ko ne spa da me đu stva -
ri za hval ne za brzo i je dnos ta vno objaš -
nja va nje i pre do ča va nje, i autor ovih
re da ka sa za do volj stvom će se suz drža -
ti od ta kvih am bi ci ja. Ipak, za po tre be
ove re por ta že, pri bje ći će mo naj gru -
bljoj sim pli fi ka ci ji (i naj me kšim eufe -
mi zmi ma) i, bez upu šta nja u ni jan se,
sa mo kon sta ti ra ti ka ko u fun kci oni ra nju
to ga sus ta va ima evi den tnih po te ško ća,
a po ne gdje i ozbi ljni jih ano ma li ja. Tu

kon sta ta ci ju ov dje ne do no si mo ka ko
bi smo ne ko ga de nun ci ra li, ne go sa mo
kao po dlo gu i fon na ko jem će mo bo lje
i ja sni je uoči ti “brčan ski mo del“. Ne ke
di men zi je i obri si to ga mo de la pri to me
će se vi dje ti u oš tri jem kon tras tu, a ne -
ke će se, re ci mo i to otvo re no, sto pi ti s
po za di nom. 

S je dne stra ne, taj se mo del po ka -
zu je kao uis ti nu no va kva li te ta u osi gu ra -
va nju ra vno pra vnog pris tu pa nas ta vi ma -
ter njeg je zi ka i eli mi ni ra nju mo gu ćnos ti
da se ma te ma ti čke ma nji ne kroz nas ta -
vu tran sfor mi ra ju i u for mal ne ma nji ne,
što ni ka ko ni je ma lo. S dru ge stra ne, u
ne kim se gmen ti ma kao da se sta lo na
po la pu ta: re afir ma ci ja pos to je ćih nas -
ta vnih pro gra ma iz dru gih en ti te ta os -
tav lja do jam sta no vi te ne do re če nos ti.
Ali, ne ke su stva ri na pros to obje kti vno
li mi ti ra ne (i u neu spo re di vo ure đe ni jim i
bo ga ti jim sre di na ma), pa bi bi lo pre tje -
ra no od Brča ka oče ki va ti ču da. Či nje ni ca
da Dis trikt za obra zo va nje iz dva ja pre ko
11% svo ga pro ra ču na sa ma po se bi svje -
do či o to me da škol stvo ov dje de fi ni ti -
vno ni je te ma o ko joj se ne ra zmiš lja.
Ko na čno, i uz ide al na rje še nja u nas ta vi
je zi ka, uvi jek os ta je ši ro ko po lje os tat ka
nas ta ve na je zi ku pre da va ča, a tu vi še
mo gu ura di ti ko rek tni su di oni ci u nas ta -
vi ne go bi lo ka kve in sti tu ci je i su per vi zo -
ri. U tom smi slu, ohra bru ju ća je i ilus tra -
ti vna izja va je dne uče ni ce: 

− Sva ki se pro fe sor, bez ob zi ra ko -
jim je zi kom pre da vao, uis ti nu po tru di
da na gla si i obja sni poj mo ve i izra ze
ko ji se zna tni je ra zli ku ju od je zi ka do
je zi ka. Evo, kon kre tno, na ma te ma ti ci:
uz obim i za pre mi nu, ni smo us kra će ni
ni za op seg i obu jam. 

U ne for mal nom raz go vo ru s mla -
dim i agil nim ko le gom Al mi rom De ni -
ćem, pro fe so rom bo san skog je zi ka i
knji že vnos ti u Eko nom skoj ško li (ko jem
du gu jem za hval nost za pri pre mu la go -
dnih i ne ome ta nih kon ta ka ta sa svim os -
ta lim su go vor ni ci ma) do zna jem za ni -
mljiv po da tak:

− U Brčkom ti osno vne ško le no se
na zi ve: Prva osno vna ško la, Dru ga osno -
vna ... i ta ko do Osa mna es te!

Ne što ka sni je, taj mi po da tak po -
nav lja i pro fe sor Vi dan Ja njić, uz na do -
pu nu ka ko su i ne ke sre dnje ško le ra ni -
je ima le oso bna ime na u svo jim na zi vi -
ma, ali su, u do go vo ri ma na kon osni va -
nja dis tri kta, sva ta ime na izba če na iz
na zi va ško la, a za drža no je sa mo ime
Va se Pe la gi ća u na zi vu gi mna zi je:

− Ne ka ko je ispa lo da je od svih
tih ime na i oso ba je di no Va so Pe la gić
svi ma na ma od go va rao, ili, bar, da ni je
ni ko me sme tao.

Pa, da, kad je čo vjek bio na go dan
i ne kon fli ktan − mi slim se ja u se bi.
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1. Ne ra do (i ve oma te ško) pi šem na -
mjen ske pre gle de i, uop šte, ge ne ral ne
os vrte na ma ke don sku (sa vre me nu)
knji že vnost. Pi sac je kao umje tnik, kao
stva ra lac, uvi jek po zi ci oni ran u prvom
li cu je dni ne: sam je pred bje li nom lis -
ta, sam pred lju bav lju i smrću, pred is -
to ri jom − ta ko đe.

Kao što i sam En cen sber ger u već
na ve de nom ci ta tu is ti če: “Pi sa nje je
car stvo izu ze ta ka.“ A ne za hval no je i
ve oma te ško smje šta ti i ura mlji va ti izu -
zet ke u već una pri jed odre đe ne i oče ki -
va ne knji že vno-kri ti čke “for ma te“.

Ne za vi sno od to ga da li je ne ko pi -
sac, sli kar, mu zi čar, fil ma dži ja − je di no
što je va žno je: no si ti se s iza zo vi ma,
bi ti u ne mi ru, bi ti u po tra zi za no vim,
bi ti auten ti čan.

Umje tnik ni je sa mo pred sta vnik
na ci onal ne art-re pre zen ta ci je, ko ji trči
na 50, 100, 200 ili na ne znam ko li ko već
“me ta ra“, s aspe kta svo je etni čke, žan -
rov ske (čak) i ro dne pri pa dnos ti.

Osim to ga, moj pris tup knji že v -
nos ti ni je ni is klju či vo fi lo lo škog ka ra -
kte ra, jer me u ovoj oblas ti, li čno, za -
ni ma ju i nje ni ši ri kul tu ro lo ški aspe kti i
na zna ke (uvi jek) no vog vre me na, da kle
nje na du ho vna ra do zna lost, ko ja se,
sva ka ko, ne mo že sves ti na stro go fi lo -
lo ške okvi re.

S dru ge stra ne, ovom pri li kom tre -
ba da se os vrnem na je dan izu ze tno
kom pli ko van, još uvi jek aktu elan i nad
na šim gla va ma (i su dbi na ma) aku tno
na dni jet is to rij ski pe ri od u tra ja nju od
dva de se tak go di na una zad, po pu lar no
na zvan i po slo vi čno po znat kao tran zi -
ci ja.

Tran zi ci ja je pe ri od ko ji bih htje -
la da za bo ra vim, ka mo sre će da ga ni -
kad ni je bi lo. Pe ri od bez izbo ra, bez
pra va na izbor. Pe ri od otvo re no po vam -
pi re nog druš tve no-eko nom skog dar vi ni -
zma (bes kru pu lo znog za ko na ja čeg, ko -
ji se vi še i ne kri je iza bi lo ka kve ide olo -
gi je, već op sta je u vi du svo je vrsnog go -
log i pra gma ti čnog trži šnog fun da men -
ta li zma). Za nas, sta no vni ke ne ka daš -
nje Ju go sla vi je, ovaj pe ri od do da tno je
obi lje žen i res tri kci jom ili re du kci jom
(stješ nja va njem) pret ho dno po li va len -
tne etno-kul tur ne iden ti fi ka ci je.

Ri ječ je o pe ri odu ko ji ne su mnji vo
spa da u ka te go ri ju “in te re san tnog vre -
me na“ − vre me na du bo kih preo kre ta,
kri za, prei spi ti va nja vri je dnos ti − uspo -
na ma lih (ovo ga pu ta dis to pij skih i mi -
kro) is to ri ja, ko je su za uze le mjes to ne -
ka daš njih uto pij skih na ra ti va.

Mo žda i pro du kti van kao hro no -
top, ovaj pe ri od je umje tnost os ta vio
bez plo dnog tla, bez mi si je, bez po -
vra tnog od go vo ra! Oče ku ju ći pri tom
od nje, od umje tnos ti, da bu de sa mo

za ba va, de kor, spe ktakl, scen sko po kri -
će za vlas ti tu (epo hal nu) pra zni nu.

2. U to ku po slje dnjih 20 go di na
(1991-2011) ma ke don ski kul tur ni ži vot,
a na ro či to knji že vnost kao umje tnost,
sve se ne mi lo srdni je i ne mi lo srdni je
stješ nja vao i po tis ki vao se u stra nu u
odno su na ja vni me dij ski in te res.

Go to vo je izu mrla, ne pos to ji,
knji že vna kri ti ka/re cen zi ja u dne vnim
no vi na ma, dok u spe ci ja li zo va nim ča so -
pi si ma o knji že vnos ti i kul tu ri ona os ta je
in ci den tna, ne kom ple tna, umjes to sis te -
mat ski osmiš lje na i pos tav lje na. Još ve -
ći pro blem pred stav lja ne od go va ra ju ća
dis tri bu ci ja knji že vnih ča so pi sa, zbog
če ga je u još ve ćoj mje ri ote žan pris tup
(pa i sa ma ko mu ni ka ci ja u ovom smi slu)
knji že vne kri ti ke nje nim či ta oci ma, ko ji
ima ju na su šnu po tre bu za njom.

Re cen zi ja knji že vnos ti svo di se
ugla vnom na pra će nje (na bav ku i či ta -
nje) knji že vnih hi to va, ko ji se tre ti ra -
ju kao pra va trži šna ro ba i pro mo vi šu se
agre si vnim re kla mnim kam pa nja ma,
ogla ša va ju se na bil bor di ma, uz izvi ka -
ne po pus te i sen za ci ona li zam − kao što
ja sno po ka zu je i in di ka ti vni na slov je -
dnog tek sta o ne da vno održa noj an ke ti,
objav lje nog u ja nu aru 2012. go di ne, u
lis tu “Dne vnik“: “Knji ge po ko ji ma su
sni mlje ni fil mo vi naj broj ni je su na do -
ma ćim po li ca ma.“

Na ža lost, si tu aci ja ni je ni šta ru ži -
čas ti ja ni na aka dem skom pla nu. Na
je di noj ma ti čnoj ka te dri, ko ja je kom -
po zi tno na zva na Ka te dra za ma ke don -
sku knji že vnost s ju žno slo ven skim knji -
že vnos ti ma, ni je for mi ran spe ci ja li zo -
van pre dmet/kurs či ji bi za da tak bio da
pra ti i pro uča va sa vre me nu do ma ću
knji že vnost; kao što, na ža lost, ne ma ni
pro fe so ra ko ji bi se sis te mat ski i spe ci -
ja li zo va no ba vio da tom pro ble ma ti kom;
a, u sa gla snos ti sa svim ovim, ne ma ni
od go va ra ju ćih pu bli ka ci ja (kao što bi,
na pri mjer, bi li pre gle di sa vre me ne ma -
ke don ske knji že vnos ti ili pre gle di ma -
ke don ske knji že vnos ti u pe ri odu tran zi -
ci je) iz ko jih bi se či ta oci (bi lo iz ma ti -
čne, bi lo iz ne ke dru ge kul tur ne sre di -
ne) mo gli in for mi sa ti o aktu el nim stva -
ra la čkim de ša va nji ma i o no vim knji že -
vnim os tva re nji ma u Ma ke do ni ji na pre -
gle dan i sis te ma ti zo van na čin.

3. S ob zi rom na sve ovo, tek st ko -
ji je pred va ma pred stav lja sa mo je dan
po gled iz li čnog ugla u po ku ša ju da, ma -
kar i su mar no, bu de pred stav ljen pro te -
kli dvo de ce nij ski pe ri od na, uslo vno re -
če no, ma ke don skoj knji že vnoj sce ni
(bu du ći da je i sa ma ri ječ sce na mo žda
isu vi še ja ka da bi mo gla ade kva tno
ozna či ti pos to je ći − he te ro ge ni, te vri -

je dno sno ras cjep ka ni i de ni ve li ra ni −
knji že vni mo za ik).

Za ma ke don ske pis ce iz ovog pe ri -
oda mo glo bi se upo tre bi ti slje de će po -
ma lo po eti zo va no odre đe nje, ko je mi
se uči ni lo nji ho vim svo je vrsnim za je -
dni čkim ime ni te ljem: “pri klje šte ni/za -
glav lje ni izme đu tri zi da“. Je dan od
tih zi do va bio bi, sva ka ko, ne ka daš nji
Ber lin ski zid (či jim je ru še njem 1989.
go di ne i po čeo sa mi pro ces tran zi ci je),
dru gi zid bio bi, do ne da vno aktu el ni,
Šen gen ski zid, ko ji je u vi du ne ka kve
svi le ne za vje se ma ksi mal no ote ža vao i
sa mo pu to va nje (izla zak) iz (sa) ovih
pros to ra u Za pa dnu Evro pu. Oba ova zi -
da bi la su, do du še, ka ra kte ris ti čna i za
eks-ju knji že vne i kul tur ne pros to re −
dok je tre ći idi osin kra ti čan, odno sno i
da lje va že ći, ali sa mo za ma ke don ski
kul tur ni pros tor. Taj ću zid ov dje na zva -
ti zi dom Ime na, odno sno ma ke don skog
iden ti te ta, ko ji je ospo ra van s vi še ra -
zli či tih aspe ka ta: je zi čkog, re li gio znog,
te ri to ri jal nog, ono mas ti čkog.

Ta ko je u ma ke don skoj knji že vnos -
ti nas tu pio svo je vrstan ima go lo ški
preo kret i iza zov − pri če mu je či tav niz
(prven stve no) ro ma na po čeo kri ti čki
(pre)ispi ti va ti pret ho dnu, ne pri ko sno ve -
no po zi ti vnu sli ku Evro pe, sli ku Za pa da
− iz per spe kti ve Ma ke do ni je, je dne (po -
dru glji vo re če no) bal kan ske Dis kan tri je
− ze mlje bez pra va na svo je ime ili ze -
mlje či je ime sa mo po se bi pred stav lja
nje no ap sur dno pro klet stvo. Is to rij ski
na dre ali zam bez pre se da na.

U gru pu pi sa ca ko ji se do slje dno
ba ve ovom iza zo vnom, op šte uzev ši
ima go lo škom pro ble ma ti kom spa da
Dra gi Mi haj lov ski sa svo jim ro ma nom
“Pro rok iz Dis kan tri je“, u ko jem, uz
upo tre bu sfiv tov ski ino ni ra ne sa ti re i
bez pa te ti čnog obre me nji va nja sa vre -
me nom is to ri jom, ek spli ci tno pi še o ze -
mlji bez ime na: Dis kan tri ja je, na ime,
ko va ni ca i (uje dno) an gli ci zam, ko ji bu -
kval no zna či “ze mlja bez ze mlje“. U
red pi sa ca ovog pro fi la mo že se svrsta ti
i Er mis La fa za nov ski, ko ji u ro ma nu
“Hra pe ško“, kroz pos tu pak kar ne va li za -
ci je, ra zra đu je uvi jek pro vo ka ti vnu i
pit ku te mu o vri je dnom bal kan skom
maj sto ru, ko ji se za gli bio u ne po go da -
ma evrop ske kul tu re. Ki ca Bar dži je va-
Kol be (ina če fi lo zof po vo ka ci ji) u svo -
jem prvom ro ma nu “Sni jeg u Ka za blan -
ki“ ba vi se du ho vnim ne spo koj stvi ma
je dne tran zi ci one i post-ju go slo ven ske
in te le ktu al ke, ko ja je u mla dos ti svo je -
vo ljno oda bra la da ži vi u evrop skom
kul tur nom pros to ru, upra vo u nje mu sa -
gle dav ši svo ju pra vu du ho vnu po ro di cu.
Ka za blan ka je, u stva ri, me ta fo ra za sa -
mu Ma ke do ni ju, kao ze mlju ras krsni cu
pu te va, po ko joj su odu vi jek ra to va le

tu đe voj ske i u ko ju će se ona, na kra -
ju, ipak vra ti ti. U mno go ve ćoj mje ri
akti vna i po zna ta kao pje sni ki nja, Li di -
ja Dim kov ska obja vi la je i “Skri ve nu
ka me ru“, ma li lu ci dni ro man o iza zo vi -
ma i is ku še nji ma (ne)udo mlje nos ti i vi -
šes tru ke pri pa dnos ti s ko ji ma se su oča -
va ju lju di ko ji ži ve u tu đim ze mlja ma,
to jest u ne koj vrsti do bro vo ljne di ja -
spo re. Tu spa da i Di mi tri je Du ra cov ski
sa svo jim izvan re dnim ek spe ri men tal -
nim ro ma nom “In so mnia“, vi so ko kul ti -
vi ra nim šti vom o epo hal noj “ne sa ni ci“
ili ne mi ru, ko ji obu zi ma ju gla vnog li ka
usljed na do la ze ćeg ra ta i li ce mjer nog
po na ša nja Evro pe pre ma Bal ka nu. U po -
dje dna koj mje ri − kri ti čki i ci ni čno −
pre ma sa vre me noj i izvi ka noj li be ral no-
de mo krat skoj epo hi nas tro jen je i Aco
Stan kov ski (prven stve no po znat kao
emi nen tan sli kar, vi deo umje tnik, strip
crtač), ko ji u svo jim knji ga ma pri po vje -
da ka “Van ze malj ske pri če“ i “Maz ge“
do no si je dnu sa svim apar tnu po eti ku
an der gra un da, obi lje že nu pa ro di čnim
pod smi je hom u odno su na is to ri ju, te
ko lo kvi jal nim i in ven ti vnim (an ti)je zi -
kom “no ve be ze mo ti vnos ti“.

Ma ke don ski pis ci odre da se ba ve
aktu el nom fri kci jom i de-fra gmen ta ci -
jom iden ti te ta, ko ji se pre la ma ju na
lo kal noj (etno-na ci onal noj), kul tur noj
(re gi onal noj), ali i glo bal noj (epo hal -
noj) ra vni i pri tom se po ka zu ju kao uvi -
jek pro ble ma ti čni, ne iz vje sni, ipak,
ovog pu ta (na sre ću) bez oče ki va nih (is -
to rij skih) fa tal nih pre mi sa.

Pi ta nje ko je se sad pos tav lja dru -
ge je vrste: Ka ko da se (pre)ži vi i da se
kre ati vno im ple men ti ra sa vre me na (po -
li)iden ti te tnost − ko ja se pot vrđu je kao
uni ver zal ni (a ne izri či to bal kan ski) fe -
no men − i kad ona pos ta je egzis ten ci -
jal ni to pos sa vre me nog čo vje ka?

U ve zi s tim tre ba spo me nu ti bar
dvo ji cu od mo men tal no na jek spo ni ra ni -
jih ma ke don skih pi sa ca u svi je tu. Je dan
od njih, De jan Du kov ski, na pi sao je na -
ju ti caj ni je (i ši rom svi je ta na ji zvo đe ni -
je) dra me u okvi ru sa vre me ne ma ke don -
ske dra ma tur gi je (dio njih je do bio i us -
pje šne fil mske ver zi je). Je dna od tih
dra ma, “Bu re ba ru ta“, pre do ča va nam
ra di kal nu de mon stra ci ju bru tal ne kon -
flik tnos ti me đu tim no vim de fra gmen ti -
ra nim lju di ma, ko ji ma obi lu je da naš nji
svi jet. Oni su opi sa ni s lu ci dnom iro ni -
jom, su pe ri or nom du ho vi toš ću, a da pri
tom ne os ta ju za bo rav lje ni su ro vi za kon
uli ce i go lo na si lje, kao osno vni po ka za -
te lji sa vre me nog ego cen tri čnog čo vje ka.

Pje snik Ni ko la Ma dži rov u “Pre -
mje šte nom ka me nu“, s dru ge stra ne, u
du hu je dnog sa svim su pro tnog neoin ti -
mis ti čkog opre dje lje nja i u okvi ru svo je
šte dlji ve, ali i uni ver zal no pri je mči ve re -
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Elizabeta Šeleva
Prikliješteni između tri zida
“Stva ra laš tvo uvi jek izno va uspi je va da izi gra po ku ša je da bu de de fi ni sa no, bal za mo va no, op štim ter mi ni ma i sis te mi ma miš lje -
nja. Pi sa nje je car stvo izu ze ta ka. Sa mo je dan nov stih mo že se na ru ga ti či ta voj na uci o knji že vnos ti.“ 

Hans Ma gnus En cen sber ger



to ri čnos ti − upra vo na sa mo ću, (ne)udo -
mlje nost ili ne udo mlji vost sa vre me nog
“ma log“ čo vje ka gle da kao na spa se nje,
uto či šte, bla go slov − čak i kao na kre ati -
vni i du ho vni aksi om.

I u okvi ru ma ke don ske kri ti ke (kao
zbir nog na zi va za te ori ju, ese jis ti ku i
dru ge sro dne žan ro ve) nas tu pio je in te -
re san tan epis te mo lo ški preo kret, po ve -
zan s preo smiš lja va njem ma ke don skog
kul tur nog iden ti te ta.

Pri mar no fi lo zof (po svo joj vo ka ci -
ji), Bran ko Sar ka njac obja vio je pro -
gram sku knji gu “Ma ke don ski ka ta hre -
zis“, u ko joj aktu eli zu je te orij ske pro -
ble me ve za ne za ar ti ku la ci ju ma ke don -
skog iden ti te ta, pre dla žu ći pri tom “ka -
ta hres ti čku“ (kon kre tno ma ke don skim
spe ci fi čnos ti ma pri la go đe nu) pri mje nu
alat ki iz post-ko lo ni jal ne kri ti ke.

Ja sna Ko tes ka u “Sa ni tar noj eni -
gmi“ i, na ro či to, u “Ko mu nis ti čkoj in ti -
mi“ (obi je knji ge su već pre ve de ne na
ne ko li ko stra nih je zi ka) pre do ča va in te -
le ktu al no uzbu dljiv i na da sve aktu elan
(po svo joj te ma ti ci i me to do lo gi ji) in -
ter dis kurs, u okvi ru ko jeg se pre pli ću
po lit čka fi lo zo fi ja, te orij ska psi ho ana li -
za, is to rij ska ane gdo tal nost i (na mo -
men te ispo vi je dna) auto bio gra fi čnost.

4. Auto ri ko ji su iza bra ni i pred -
stav lje ni odlom ci ma iz svo jih dje la u
“Tek stu ri“, iako pri pa da ju tri ma ra zli či -
tim ge ne ra ci ja ma, ima ju ne ko li ko za je -
dni čkih kva li te ta: ne su mnji vu do zu pit -
kos ti, pri je mči vos ti, iza zo va za svo jeg
či ta oca, vi tal nu otvo re nost (i spre mnost)
u odno su na pro mje ne, sa vre me nu te -
ma ti ku i di kci ju. Nji ho ve knji ge su knji -
ge-sa ve zni ce, ko je či ta lac sa za do volj -
sto vom no si u dže pu kao li čno iza bra nu,
na su šnu le kti ru. One zna ju da oša ma re,
da bu du ran lji vo ispo vi je dne, da os ta ve
upi tni ke i za ču dnost u gla vi, da uči ne da
se na je ži te od uzbu đe nja − ali vas ni ka -
ko ne će os ta vi ti ra vno du šnim...

Ale ksan dar Pro ko pi jev − je dan
od ro do na čel ni ka ma ke don skog pos tmo -
der ni zma, autor je ve ćeg bro ja pro znih
dje la, me đu ko ji ma je i uni ka tni po eti -
čki ispo vi je dni dne vnik s iro ni čnim na -
slo vom “An ti-uput stva za li čnu upo tre -
bu“. Nje go va pro za je lu ci dna, fra -
gmen tar no izlo mlje na, s broj nim ese jis -
ti čkim pa sa ži ma i aso ci ja ti vnim pu to va -
nji ma kroz ra zli či te kul tu re i vre me na;
ali, is to ta ko, i na to plje na svje žim hu -
mo rom i in te re so va njem za “ma log čo -
vje ka“ iz gra da. Za svo ju po slje dnju
knji gu “Čo vje ču ljak“ on je ove go di ne
do bio i ugle dnu na gra du “Bal ka ni ka“.
Ri ječ je o ko he ren tnom i do slje dno
izve de nom dje lu, sas tav lje nom od 16
umje tni čkih baj ki, u ko ji ma autor na
slo bo dan i kre ati van na čin obra đu je po -

zna te baj ko li ke si žee i da je im sa svim
no vu se man ti čku ra zrje šni cu u du hu sa -
vre me nog do ba i na osno vu sen zi bi li te -
ta da naš njeg čo vje ka pot vrđu ju ći na taj
na čin sve vre men sku te ži nu i uni ver zal -
nu vri je dnost, odno sno umje tni čki ra -
spon baj ke kao žan ra ko ji je ka dar da
ap sor bu je ne sa mo izra žaj nost ne go i
naj tra uma ti čnij ja i uzne mi ru ju ća is kus -
tva da naš nji ce.

Lji lja na Dir jan − pri mar no pje sni -
ki nja, autor ka ve ćeg bro ja na gra đi va nih
knji ga, po slje dnjih go di na prven stvo
da je žan rov skoj di slo ka ci ji i ek spe ri -
men tal noj pro zi, ko ja pred stav lja me -
lanž ele me na ta iz po ezi je, ese jis ti ke,
ro ma nes kne i pri po vje da čke fi kci je.
Umjes to da nas uobi ča je nog “tro še nja
po je din ca“, Dir jan se upu šta u smje lu
re ha bi li ta ci ju upra vo ma lih “pri va tnih
svje to va“ (ka ko gla si i na slov nje ne
pret ho dne knji ge, u ko joj autor ka po -
ku ša va da, u okvi ru je dnog go to vo ne -
mo gu ćeg za hva ta, res tar tu je/res ta uri ra
pri va tnost, ili pra vo na pri va tnost, u
vri je me kad je je di na pri va tnost ko ja se
sma tra le gi ti mnom upra vo ona “ko le kti -
vna“ ili be zli čna). Ona pri zna je: “ra do -
zna lost je mo ja na ci onal nost“ − gle da -
ju ći u pu to va nji ma, no ma di zmu, Ori -
jen tu svo je vrstan li jek i izlaz iz lo kal ne
učma los ti. “Sni jeg za dvo je“ obli ko van
je kao dvo djel ni dne vnik ko ji vo de dva
li ka, ko ji su ne kad bi li u lju ba vnoj ve zi.
Dvi je cje li ne, dva pa ra lel na sje ća nja:
Od su tni i Pri su tna. Iz ovih sje ća nja sa -
zna je mo da je mu ški lik, La zar, iz vršio
sa mo ubis tvo, ali da je nje go vo pri sus tvo
u du ši, u mi sli ma, u sno vi ma i u pi smu
žen skog li ka, Li el i da lje os ta lo gla sno i
ne ome ta no. Is kus tvo nei zre če nog. In ti -
mna geo gra fi ja sa mo ubi ce. Rez u ži vu
ra nu svo je (i nje go ve) oso bnos ti. Glas s
one stra ne fi zi čke smrti i iš če za va nja.

Oli ve ra Ćor ve zi ros ka − pro za is -
tki nja, po zna ta i na ro či to ci je nje na
zbog svo je li čne po sve će nos ti i re spe ktu
pre ma Pi smu. Ona nje gu je je zi čko-stil -
ski pro du hov lje nu pro zu, u ko joj se pri -
mje ću ju sup til ne igre s tka njem i tek -
sto vnoš ću, dok is to vre me no, iznu tra,
su ve re no vla da “gra đom“ tek sta, ali i
svi ješ ću o tu đim autor skim pro se de ima
i po eti ka ma. “Dva jas tu ka“ je zbir ka od
19 pri ča, vje što i dir lji vo “is ple te na“
na ra ti vna ar ti ku la ci ja, sas tav lje na od
na jin ti mni jih de ta lja, od su šte pri va -
tnos ti li ko va: od nji ho ve lju ba vi, bo les -
ti, sa mo će i, na ro či to, smrti − sta nja u
ko jem li ko vi bi va ju za te če ni pred ti ši -
nom Dru gog. Naj češ će pi sa ne u prvom
li cu je dni ne, ove sto ri je ot kri va ju ne su -
mnji vu hra brost autor ke, nje nu žes to ku
i be spo šte dnu is kre nost i spre mnost na
to da os ta ne po tpu no ogo lje na u ime
(sa svim si gur no, bol ne) is ti ne − li čne,

ko li ko i po ro di čne − ži vo tne, ko li ko i
stva ra la čke. U nje nom dje lu Le đa su,
na pri mjer, pos ta la po ra ža va ju ća me ta -
fo ra ni za raz go vo ra. Le đa po put re pli -
ke, ko reo gra fi je ne mo ći, sim bo la eti -
čkog de fi ci ta ili stra ha pred Dru gim
(odno sno pred po gle dom Dru gog). Le đa
kao se man ti ka ras to ja nja, ko jim ra spo -
la že sa mo onaj što Le đa ek spo ni ra (a ne
i onaj ko ji u njih gle da).

Jo vi ca Iva nov ski − za je dno s Igo -
rom Isa kov skim, Li di jom Dim kov skom −
pri pa dnik je “ur ba nog egzis ten ci ja li -
zma“ u sa vre me noj ma ke don skoj po ezi -
ji. Upor no ide olo ško (a ne sa mo to po lo -
ško) po en ti ra nje ur ba ne kom po nen te,
je zi čko-stil ski ko lo kvi ja li zam i res ki go -
vor uli ce, pre po zna tlji vi i na gla še ni ne -
kon for mi zam u nas tu pu i u na či nu pi sa -
nja − obi lje ža va ju stva ra laš tvo ovih
auto ra. Oni su di rek tno na svo joj ko ži
osje ti li sva “pel co va nja“ tran zi ci je, ko -
ja je te me ljno pro mi je ni la na čin ži vo ta,
a i sa mi iz gled gra do va − svo jom bil bor -
di za ci jom, kva zi ur ba ni za ci jom, na ki će -
nom es tra dnoš ću.

Za to Sko plje, kao pje sni čki to po -
nim ka kvog vi di tran zi ci ona ge ne ra ci ja,
kroz lir ski glas Iva nov skog dje lu je pri li -
čno otu đe no u odno su na je dno di men zi -
onal ni lo kal-pa tri oti zam: ra spar ča no,
kon ta mi ni ra no, iri ti ra ju će, ne-svo je.
Ka fić pre ras ta u pje sni čki hro no top, azil
za on to lo ške psov ke, se mi oti čka are na
za mu zi čku ge ri lu. Žes to ko su na pa dnu -
ti svi bas ti oni ma lo gra đan šti ne, si mu li -
ra ni li ce mjer ni iden ti te ti − sa ma na ci ja,
drža va, odno sno brak i po ro di ca kao pa -
tri jar hal ne in sti tu ci je, ko je gu še ra do -
zna li duh umje tni ka.

Igor Isa kov ski − pri pa da kon tra -
kul tur nom, al ter na ti vnom, ur ba nom re -
gis tru, ko ji ka ra kte ri še in di vi du al ni ra -
di ka li zam. Etos bun to vni čkog li be ra li -
zma ve oma čes to bo ji nje go vo pi smo
ide olo škim i re to ri čkim psov ka ma. Es -
ka pi zam “se ksa i fla še“ pred stav lja po -
la znu ba zu an ti lir skog su bje kta i nje go -
vih ra zno li kih ur ba nih is kus ta va, ko je
on ka sni je aso ci ja ti vno po ve zu je s me -
ta knji že vnim is kus tvom, kao i s mra -
čnim ri tmom blu za, svog su štin skog li bi -
di nal nog oslon ca.

U svo jim po slje dnjim knji ga ma,
na ro či to u onoj ko ja je na slov lje na kao
“Lju ba vna“, pje snik is ka zu je svo je go -
to vo ek splo zi vno lju ba vno osje ća nje,
ko je ga sa svim obu zi ma i do krvi na ta pa
či tav svi jet lir skog su bje kta, iza zi va ju ći
vrlo in ten zi vno, du bo ko, va tre no-ot kri -
va ju će “kršte nje“ nje go ve, iona ko žes -
to ke, re to ri ke. U ovom slu ča ju, pje snik
je sa mo žrtvo va ni žrec, po da nik lju ba vi,
sa pu tnik Ero sa-Ta na to sa. 

Vla di mir Jan kov ski − je dno od
naj pri ja tni jih autor skih izne na đe nja u

no vi joj ma ke don skoj pro znoj pro du kci -
ji, već je svo jim ma lim prvim ro ma nom,
in ven ti vno na slov lje nim “Vje čno sa daš -
nje vri je me“, uspio da pri vu če paž nju i
naj pro bir lji vi jih knji že vnih sla do ku sa -
ca, a ne sa mo svo jih ge ne ra cij skih
vršnja ka. Ri ječ je o di na mi čnoj, za ni -
mlji voj pri či o slu čaj nom su sre tu, a za -
tim i ve zi, dvo je mla dih Sko plja na ca Vi -
kto ra i An ge le. Nji ho vi sas tan ci i akti -
vnos ti se ba zi ra ju na prin ci pu koc ke,
za go net ke i slu čaj nos ti, što nji ho vu lju -
bav či ni pri mar no lu dis ti čkom (igro -
vnom) i stva ra la čki ne pre dvi di vom, jer
Dru gi os ta je traj na za go net ka, ko ja se
mo že vo lje ti “na taj ni i po ja vni na čin“,
kao što to Vi ktor či ni s An ge lom. Na sce -
ni je ov dje kor ta sa rov ski prin cip kre ati -
vnog lu ta nja (i po no vnog ot kri va nja)
po ma lo za bo rav lje nim grad skim pros to -
ri ma ili sa vre me ne “fla ne urie“ (igri vog,
proi zvo ljnog be spo sli ča re nja), ko ja se
okon ča va ta ko što dje voj ka-pje šak gi ne
u sao bra ćaj noj ne sre ći.

5. Na kra ju bi smo se, za je dno s
Đor đom Agam be nom, mo gli upi ta ti: što
to zna či bi ti “sa vre men“; ko me smo mi
to i če mu, u stva ri, sa vre me ni ci; ali i ko
je onaj ko je uis ti nu sa vre men?

“Is tin ski sa vre men je“, ka že
Agam ben, “onaj što ne ko in ci di ra sa -
vrše no sa svo jim vre me nom.“ Bi ti sa -
vre men zna či bi ti “ta čan, kad je ri ječ o
do las ku na za ka za ni sas ta nak ko ji je
mo gu će je di no pro ma ši ti“, jer je sa vre -
me nost ne mi no vno “dis hro ni ja“ (ne po -
du da ra nje s vre me nom). Sa vre me nost,
po Agam be nu, pred stav lja “sin gu lar ni
odnos, ko ji is to vre me no po dra zu mi je va
pri klju či va nje i dis tan cu (ne us kla đe -
nost, ana hro ni zam)“.

Ta ko su se i auto ri ko ji su pre zen -
to va ni u ovom, sa svim pre gle dnom
(otud i kraj nje ne za hval nom) tek stu −
baš kao i ja sa ma u ulo zi nji ho vog kri ti -
čkog pre zen te ra − na šli pri kli je šte ni u
je dnoj ču dnoj na pra vi ka kva je “mi šo -
lov ka“ stvar nos ti. Sva ko od nas je, s je -
dne stra ne, do grla, go to vo fa tal no, za -
ko pčan/usi dren u ma gmu sva ko dne vi -
ce; dok, s dru ge stra ne, ipak, pu nih us -
ti ju/ru ku/pri če/pje sme/bi lo če ga (kre -
ati vno) dru gog − uvi jek kas ka kad je ri -
ječ o vlas ti tom ne po du da ra nju s da naš -
nji com.

I da lje, na ra vno, sva ko sa svo jim
sin gu lar nim, je din stve nim, li čnim prt -
lja  gom Sa vre me nos ti, sve je dno da li je
ri ječ o u ži vo tu ili o knji že vnos ti.

Pre veo s ma ke don skog
Ne nad Vu ja di no vić
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Без да ту ма
Ти сад гледаш, сатима гледаш − у во-
ду! А ја сам ту, можеш да ме дохва-
тиш. 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 оба-
лу и ваде мреже са живим грунцима и
кленовима. Ти си на тераси. Изнена-
да 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 став-
љаш на страну. Као и ово мало дијете
које баца камење, док му његова мај-
ка виче да не скваси патике. Сад је,
без разлога, заплакало. Спава му се,
каже његова баба, док се сунце изне-
нада скрива. Примичем се кришом и
нагињем се над Тобом, хоћу да про-
вирим иза твојих леђа: што ли пи-
шеш?

Хајде, сад стави тачку и учини
овај дјелић недовршеним...

А ти нас тав љаш
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 зара-
зно свој очај унаоколо, зато сам и ри-
јешио да буде овако. Ја немам цјели-
ну; мене − исто тако − нема. Још ми
се бјежи, кроз зидове, таване, прозо-
ре... 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 зеле-
не, шумске ледине, али нисам сигу-
ран видиш ли ме. А ти − гледаш како
се пењем, како вијорим бијелом зас-
тавом 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 ка-

ко.

На пар кин гу
Имаш ли јутрос мало времена за ме-
не? Силазим с Матке и фијучем кроз
себе самог, ништа ме не ограничава,
слободан сам, лакши од пера, кона-
чно 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 по-
јављујем, кад само долазим и одла-
зим, стално некако промијењен. Или
сам само тијело од вјетра које јурца
између двије празнине? Да, само вје-
тар. И добро ми је овако тренутном,
преображеном, нестатичном, без
обавеза. Лијеп привид, ничим неи-
зморен, бестјелесан.

Ево, одлучио сам ти прићи овог
јутра мало ближе, па ти улазим у ко-
су, ти је склањаш с очију. Што се раз-
дувало овако, одједном, ниоткуд, ка-
жеш себи, откуд је дошао? Зар мене
питаш?

На паркингу код Holiday Inna”
покушаваш откључати браву кућним
кључем. Не иде ти, окрећеш се уна-
около, 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 ка-
жем: не овим кључем, ма другим,
оним што ти је у десној прегради та-
шне, ма тим кључем отвори, тим што
ти још увијек виси на истом привјес-

ку, с великим црвеним коралом и ма-
гнетом.

Остани још мало овдје. Иста.
Дозволи ми, да те с времена на ври-
јеме узнемирим. Немам никога на
овом твом свијету. Осим тебе. А ти
добро знаш, ја никад не пишем пи-
сма.

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 сло-
јеве, полако, дијелиш меке влажне
опне од бијелих пластова, до срца му
скоро долазиш и плачеш, плачеш. Мо-
гао бих сада устати избрисати ти су-
зе, склонити тај нож за који се зали-
јепила 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 ни-
шта 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 па-
пира, слој по слој, љуску по љуску,
до срца − да, до заметка мојег, још
зеленкастог, стигнеш.

И злобно да се наслађујем, зло-
бно, што ћеш тек имати пуно посла,

ово је велика главица, и ти ћеш пла-
кати, плакати...

А да не знаш зашто.

Стид
Мокре руже на рубу реалности. Црве-
но небо. Магија мириса. Све је дјело
Сунца. Да ли су и оне некадашње
принцезе, сад претворене у ове ра-
збарушене, раскикотане дјевојчуре −
његово дјело? Не гледају у мене, у
моје сиво лице, из чијих се очију то-
пе леденице, пуне стаклених упитни-
ка. Гдје је то све Моје? Коме је дата
радост? Па, зна се, ономе ко је во-
љен. 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, ода-
брао бензин...

Празнина је ровац, у олуку хуји
киша, јечи, сан пада на мене.

Како то на мене? Па, ја себе ви-
ше немам. Ненасељен сам и празан.

Празно небо испуњено вјетром.
Лишћем од вјетра.

И, изненада, мој пуцањ.
И јато птица, много птица − ри-

јечи.
Снене, па уплашене, изгнане из

меморије, емигранткиње без гнијез-
да, сасвим слободне.

Ох, најзад, усред свога ватроме-
та...

Превео са македонског Ненад Вуја-
диновић; избор Љиљана Дирјан из
књиге “Снег за двоје” (2011, Незави-
сни писци Македоније, Скопје)
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НИСАМ ТАМО
(очи моје)

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.

ЗАЈЕДНО СМО САМИ
Мизар, Градот е нем (2004)

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.

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.

* * *

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 тру-
пло
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. ди-
ши,
чујеш ли ме, диши! Диши над свим запамћеним
сликама догађајима њежностима угризима, диши
над свим
ријечима пјесмама музикама гутљајима, диши! ди-
ши
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

Игор Исаковски



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

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.

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.

ГРАД-СВИЈЕТ
(Са сламчицом у устима)

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.

*
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)

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

Ведрану

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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Кад би нам у госте долазила тетка
Љуба, обично четвртком, веома ри-
јетко − скоро никад − неким другим
даном, с гомилом згужваних папирна-
тих новчаница по џеповима свог вуне-
ног јелека (ако је било хладно) или
своје цицане прегаче (током љета) −
татина постељина с десне стране бра-
чног кревета сама би пролазила ма-
лим ходником и намјештала се на ка-
учу 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. Заје-
дно с мојом мајком, наравно. Брат и
ја смо спавали у сусједној соби и на-
редног 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. Разми-
лиле би се свуд по кући ријечи из њи-
ховог 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 дје-
ловима 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 ку-
ће, велики брачни кревет увијек би
уредно био намјештен, прекривен
огромним плавим покривачем са свје-
тлуцавим шарама и свиленим ресама,
а на њему би спокојно сједала велика
лутка из Венеције с неприродним ко-
врџама 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 дјели-
мично упознала, а тетка Љуба ни то-
лико − послије било каквог дугог раз-
говора, пред очи ми се обично стро-
вали та италијалијанска лутка с ко-
врџама, а руке ми саме од себе крену
ка пластичним прекидачима за стру-
ју, ка шалтерима тетка Љубе.

Никад нисам сазнала о чему су
то толико, годинама и годинама, при-
чале... 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 ни-
сам успјела да сазнам ништа ни о је-
дној јединој ноћној теми из наше ве-
лике спаваће собе, чији прозори нису
гледали у наше него у сусједно дво-
риште. Нисам прочитала ни једно по-
главље њихових ноћних жанровски
хибридних романа. Сестре су плака-
ле, смијале се, разговарале повише-
ним тоном, мрмљале нешто, шапута-
ле − 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 та-
му из собе у бескрајно ведро таме
под нашим прозором.

Кад бисмо се вратили из школе,
осим лутке, дочекивала нас је поне-
кад и тетка Љуба у кухињи, тетка Љу-
ба на тераси, тетка Љуба у ходнику,
тетка Љуба на било којем мјесту у на-
шој пространој кући − само што она,
за разлику од лутке, никад не би сје-
дала. Моја мајка би била или не би
била код куће, али ручак би био го-
тов, шалтери би се цаклили, а згу-
жване папирнате новчанице биле би
уредно изравнате и сложене у снопо-
ве на исполираном столу. Ако бисмо и
сами нашли неку изгубљену новчани-
цу на степеницама, изравнали бисмо
је и ставили на врх одговарајуће го-
милице, а тетка би, без иједне рије-
чи, само снажно притиснула ту обога-
ћену 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 сес-
тре можда и мртве једна с другом
разговарају, само што ја не могу чути
ни шапат, ни пригушен плач, ни сми-
јех. У неко доба падне ми на памет,
па кажем: “Устани, тетка Љубо, да
попричамо”, а мермерна плоча на
гробу само одбије мој глас под ужа-
реним 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 шалте-
ре по кући, јер “нема чисте куће без
чистих шалтера”, редовно је у наш
дом уносила и нове ријечи, попут не-
каквих грубих и чудних столица које
се не могу уклопити уз скромни испо-
лирани сто. Знала је да их удјене не-
како украј приче, али нисмо, ипак,

тек тако лако крај њих могли и да
прођемо. Наравно да су биле непра-
вилне, изокренуте, изневјерене и
обешчашћене негдје у њеној мемори-
ји. Годинама касније откривала бих
праву форму ријечи које је она већ
одавно била унијела у нашу свакодне-
вицу; али, без обзира на то, прекида-
чи за струју, чак и сви штекери по ку-
ћи, 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 би-
ли и остали полтеји.

Ријеч шалтер дошла је из Њема-
чке заједно с њеним старијим сином
који је, заправо, још и најкраће тамо
боравио, за разлику од њене преоста-
ле 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 “пре-
кидаче” са собом и са својим матер-
њим језиком приде, остављајући нам
заувијек ту ријеч шалтер, као да је у
питању био некакав поклон из Њема-
чке за све нас. Једном давно, кад сам
неколико дана морала да проведем
код наших сусједа Турака, јер су мај-
ка и тетка Љуба морале да буду у бол-
ници с мојим братом, забезекнула
сам се кад сам нашу ријеч препозна-
ла и у њиховим устима. И они су пре-
кидач називали шалтером! Рекла сам
то тетка Љуби чим су се вратиле ку-
ћи, али њу то баш и није претјерано
заинтересовало, јер је већ била за-
узета брисањем шалтера у нашој ку-
хињи. Најчешће је брисала онај који
се налазио изнад нафтене пећи.

Ослободила се мог бескрајног доса-
ђивања у вези с тим како се наша ри-
јеч 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 не-
обичан модерни ружичасти огртач с
бијелим линијама, који је тетка Љуба
једног четвртка почела да плете бу-
квално док је улазила у нашу кућу,
памтила је чак и плет који је видјела
на пијаци, у амбуланти, или на при-
градској жељезничкој станици “Перо
Чичо”... Не сјећам се тачно што је би-
ла 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 посље-
дње у качици биле нестварно исте и
по укусу, и по величини. У амбуланту
је ишла сваког четвртка не би ли на-
шла лијека за свој проблематични же-
лудац, а на станицу “Перо Чичо” је
пристизала шинобусом, па потом и
одлазила с ње.

Једног далеког снијежног чет-
вртка банула је промрзла у нашу
крцату дневну собу без пребијене па-
ре у џепу, јер “госпође се, забога, ни-
су удостојиле да дођу на пијацу” и ос-
тала је неколико дана, и то не зато
што су жељезнички путеви били сни-
јегом завијани, ни због свог пробле-
матичног желуца, већ зато што ја ни-
сам 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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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 ан-
гину 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 на-
љутила, посјела ме на кауч и, уперив-
ши прст у мене, запријетила:

− Да те још једном нисам чула
да кажеш “вашке”! Ако то већ мораш
да споменеш, кажи: “Имам стипата-
лозу!”

− Имам... што?
− Стипаталозу! Сти-па-та-ло-

зу! 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 ам-
буланти каже стипаталоза, нико не
каже “вашке”! Вашке, вашљивци!
Глупости!

− Добро, тетка Љубо, говорићу:
сти... по...

− Сти-па-та-ло-за! Сти-па-та-
ло-за! Сти-па-та-ло-за!

Истог поподнева, док сам чека-
ла да ми се мајка врати с посла, напи-
сала сам модерну ријеч стипаталоза
у дневник, који смо морали да води-
мо јер је то наставница македонског
језика тражила од нас. И, чудно, ни-
сам осјетила да ми нешто пузи по гла-
ви, 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, ави-
оном 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 бе-
шефтикт са својом ћерком недјељу
дана, али ћу се онда, неког четвртка,
одвући до гробља. Ево већ неколико
година како нисам била. Упалићу сви-
јећу 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 попри-

чамо.”

1.

− Ако буде први у мјесецу, онда иде-
мо до графита “Дозволите хиљадама
антена да процвјетају”; други и трећи
остављамо за кров трговачког центра;
ако буде четврти, никад се више не-
ћемо срести; а ако буду пети и шести,
идемо пред Католичку цркву да по-
чнемо да снимамо дисање околних
уличица.

Почели су од Улице 29. новем-
бар. Укључили су диктафон, шетали
су и снимали, без ријечи. Прикупља-
ли су градске звуке.

Прије него што су се растали,
испричала му је да има колекцију са
звуцима из шездесетак свјетских гра-
дова. Кад год би неки њен познаник
одлазио некуд из Скопља, добијао би
задатак да бар један сат снима звуко-
ве 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, чека-
оница 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 про-
вођењу времена.

Јели су уз звуке Токија, а звуци
које су производила њихова гола ти-
јела мијешали су се на тепиху с гала-
мом с техеранске пијаце. Гледали су
једно у друго док би женски глас на-
јављивао 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 зву-
ке зоолошког врта у Лиону. Открива-
ли су младеже на својим тијелима у
мирном и једноличном ритму жеље-
зничке 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. Посли-
је неког времена, могли су да једу са-
мо у тишини непознатог парка у Токи-
ју. Било им је незамисливо да буду
обучени док се из звучника шире зву-
ци Будимпеште. Уживали су у удаље-

ности својих тијела док су слушали
како око њих гракће Каиро. Звуци су
уобличавали њихове покрете − на је-
дан начин су се додиривали у хаосу
пијаце у Есвахану, а на сасвим други
у хаосу загребачке тржнице. Тушира-
ли 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 при-
родна у толикој мјери да би свака из-
говорена ријеч, у стану или ван њега,
личила на учење нове азбуке. Њихо-
во памћење те је дане уписало као се-
рију фотографија.

Фотографије, мјеста на којима
ријечи бивају поражене од слика.

Он сједи на осакаћеној клупи у
празном парку, њене ножне прсте ос-
вјетљава мјесечина. Додирује јој ли-
це, између њих пада чаша с наранџас-
том течношћу. Једна жена се двоуми
да закорачи на пјешачки прелаз, ули-
ца је пуста, сунце снажно, жена отва-
ра велики кишобран, Ангела и Виктор
провирују из улаза зграде са супротне
стране улице. Окрњена клупа, Ангела
прича док сједи на њој, иза њих вели-
ка жалосна врба са стаблом обојеним
у црвено. Соба, укључен телевизор,
кажипрст шета његовим леђима, ши-
ром 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 ко-
чи. Планина Водно, гледају град, с
руба металне канте роза пластична
чаша гледа њих. Турска чаршија, ње-
на рука се, попут каквог човјечуљка,
одмара на његовом рамену; пред њи-
ма једна неприродно наборана стари-
ца с раширеним кишобраном у руци
скаче насред калдрме тридесетак
центиметара увис. Рузвелтова улица,
њихова стопала газе преко мушке и
женске силуете, које су нацртане љу-
бичастом бојом на асфалту. Упаљач,
пепељара, згужвана аутобуска карта,
рука која ће ускоро зграбити надла-
ктицу оног другог. Она лежи на поду
у положају фетуса, он стоји над ње-
ном 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 Ви-
ктора. Кухиња, он је гледа у очи, она
је поређала мрвице хљеба да би заје-
дно написали двије ријечи. Гола пред
огледалом, на лијевој дојци истиску-
је сок из труле наранџе. Рекламни па-

но за минералну воду, бициклиста
пред семафором, на тротоару дикта-
фон с притиснутим дугметом play;
поставила је кажипрст на капак де-
сног ока. Галерија, велика стрјелица
насликана је на поду, пред платном
стоји човјек обучен у костим шарга-
репе, Ангела се озбиљно обраћа Ви-
ктору. Собу освјетљава телевизор,
она је залијепила своје усне за аква-
ријум, радознала црвена рибица по-
кушава да уђе у њена уста. Телевизор
освјетљава собу, она говори, он по-
сматра 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 Анге-
ла купује кифлу, крај сендвичаре
црвене рукавице, мали прст показује
ка небу, Виктор гледа у супротном
правцу − ка храпавом асфалту. Разго-
варају пред излогом продавнице, ра-
зливени одрази у стаклу имитирају
њихове реакције; само око које паж-
љиво посматра сцену може да уочи да
је његово лице незнатно напрсло. Ве-
че, сједе у колима и слушају кишу. У
ресторану су, Ангела ставља со у сво-
ју храну; на столу крај њиховог, једна
старачка рука држи фотографију дје-
тета; Виктор се спрема за дуго ћута-
ње. Собу освјетљава телевизор, рука
се одмара на голом стомаку, унаоко-
ло разбацана одјећа уобличује људ-
ски лик.

Дуго послије тога Виктор је вје-
ровао да се њихова прича дешава у
неком вјечном садашњем времену.

Превод с македонског: 
Ненад Вујадиновић
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Владимир Јанковски
Вјечно садашње вријеме
(одло мак)



Jasmina Ahmetagić
KAKO PREŽIVETI ŠKOLSKU LEKTIRU?

Nas ta vno-obra zo vni pro gram bi tre ba lo
da bu de tran spa ren tan na ta kav na čin
da se u pro miš lja nju nje go ve svrho vi -
tos ti mo že pre ći dvo sme ran put − od ci -
lje va ka sred stvi ma i obrnu to − a da za -
klju čci bu du je dna ki. To zna či da bi, u
oblas ti je zi ka i knji že vnos ti, iz ana li ze
spis ka le kti re tre ba lo da se pro vi de nas -
ta vni ci lje vi u ime ko jih su kao naj bo lja
za nji ho vo os tva ri va nje, iza bra na odre -
đe na knji že vna de la. Ako do to ga ne do -
la zi, on da je ra zlog taj da se ili la že o
ci lje vi ma, ili la že o sred stvi ma. Na ime,
ili ci lje vi ni su ti ko ji se na vo de, ili ni su
pre vas ho dno ti, ili su pak sa mo slu ča jan
nus proi zvod ne kog dru gog, uzvi še ni jeg
ci lja ko ji ni je di rek tno is ka zan u pro je -
kto va nju nas ta vnog pro gra ma, ali se
upra vo taj ne ime no va ni, mis te rio zni
cilj ne ka ko po jav lju je ka da tra ži mo za -
je dni čki ime ni telj pro gra mu ko ji ta ko
sla bo po ga đa me tu, ime no va nu kao: ra -
zvoj je zi čkih ve šti na uče ni ka, po di za -
nje nji ho vog es tet sko-do živ ljaj nog ni -
voa u ra zu me va nju knji že vnih de la, i
sho dno to me u per ci pi ra nju sve ta ko ji
ih okru žu je, po ve ća nju nji ho ve lju ba vi
pre ma knji že vnos ti kao op štem do bru
čo ve čan stva, ra zvoj hu ma nis ti čke li -
čnos ti, te nje nih spo so bnos ti ra su đi va -
nja i to me sli čno. Cilj je to li ko uzvi šen
da ni je ni ime no van, on se po dra zu me -
va, ima oprav da nje u sa mo me se bi i što
je mo žda i naj go re, ne do vo di se u pi ta -
nje, ali se ta kav uti sak sti če sto ga što
se cilj oči gle dno ne os tva ru je ili ta ko
sla bo os tva ru je (sro za va nje je zi čkih ve -
šti na, sveo šte osi pa nje vre dnos ti, i je zi -
čkih, i hu ma nis ti čkih, i ka pa ci te ta za
do živ ljaj ume tni čkog de la). S dru ge
stra ne, do zvo li mo da ni je reč o mis te -
rio znim ci lje vi ma nas ta ve knji že vnos ti
− ali on da je u pi ta nju pu ka du ho vna le -
njost, u ko joj se to li ko ogre zlo da se
ne fle ksi bil no i ne zre lo nas tav lja kla đe -
nje na ko nja ko ji ne do bi ja. Mo žda su,
da kle, ci lje vi ne spor ni, ali su sred stva
za nji ho vo os tva ri va nje lo ša, što se zbi -
va u je dnom od dva slu ča ja: 1. iza bra -
na de la su bez vre dna po se bi, pa se nji -
ho vim po sred stvom ni šta od na ve de nih
vre dnos ti ne mo že ra zvi ti, ili 2. iza bra -
na de la su ne pri la go đe na uče sni ci ma u
nas ta vnom pro ce su, tj. de la su vre dna,
ali ne do no se plo da. A da ne do ne se, ja -
sno go vo ri sve ve ća ne pi sme nost na še
škol ske omla di ne.

U ta kvim uslo vi ma, ra zu mno je
pos ta vi ti pi ta nje ka kvim se sred stvi ma
ovi po zi ti vni i ja sno na ve de ni ci lje vi
nas ta ve knji že vnos ti mo gu pos ti ći sa
ve ćim iz gle di ma na uspeh. Ne ra zu mno
je drža ti se ono ga što re zul ta te ne da -

je, ili da je sa mo kod onih uče ni ka ko ji
su već okre nu ti knji že vnos ti, a zna mo
da je je dan ra zred, a ka mo li či ta va ge -
ne ra ci ja, skup ra zno ro dnih je din ki, dok
je nas ta va, ili bi to bar tre ba lo da bu -
de, je dan de mo krat ski pro ces. U nas ta -
vnom pro ce su ko ji ima na me ru da bu de
tran spa ren tan i svrho vit, ova kva se pi -
ta nja ne sme ju pre vi de ti. Upra vo bi oni
ko ji su od go vor ni za pi sa nje nas ta vnih
pro gra ma mo ra li pos tav lja ti ova kva pi -
ta nja, bu du ći da je to za htev zre los ti,
pa i pri mer uče ni ci ma ka ko tre ba či ni ti:
sao bra ža va ti sred stva ci lje vi ma, prei -
spi ti va ti i je dno i dru go, me nja ti ono
što plo da ne da je.

Pro gram nas ta ve knji že vnos ti sa -
drži ne ko li ko, po mom miš lje nju, ozbi -
ljnih i su štin skih pro pus ta:

1. Pra ti hro no lo ško na če lo knji že -
vne is to ri je, što zna či da je or ga ni zo van
na is ti na čin kao stu dij ski pro gram na
fa kul te tu onih ko ji su iza bra li da knji že -
vnost bu de nji hov ži vo tni po ziv. To je
me ha ni čki pris tup i kao ta kav, na ra vno,
naj la kši za ono ga ko pro gram pra vi, a
naj te ži za ono ga ko tre ba da ga usva ja.
Po sle di ca ta kvog pris tu pa je da se uče -
ni ci prve go di ne sre dnjih ško la na ča so -
vi ma knji že vnos ti ba ve na ro dnom, sre -
dnjo ve ko vnom i knji že vnoš ću hu ma ni -
zma i re ne san se. U pra ksi to zna či da
uče ni ci ne do bi ja ju ni je dno knji že vno
de lo ko je se obra ća nji ho vom uzras tu,
po tre ba ma, pro ble mi ma, pi ta nji ma ko -
ja su tom uzras tu ima nen tna, ta ko da je
ono či me bi knji že vnost mo gla da ih pri -
vu če vi še no i je dan dru gi škol ski pre -
dmet, od uče ni ka do slo vno sa kri ve no.
Kroz knji že vna de la im se obra ća ju ne -
ki da le ki, odra sli dru gi, a što ne ve že
srce, ne ve že ni mi sao, odno sno ve zu je
je na ta kav na čin da uče nik mo že da
upa mću je in for ma ci je ko je mu pru ža
pro gram nas ta ve je zi ka i knji že vnos ti,
is to kao kad uči bi olo gi ju ili is to ri ju,
uko li ko mu je sta lo da ima do bru oce nu.
Ta ko umes to hu ma nis ti čke ra zvi ja mo li -
čnost usred sre đe nu na pos ti gnu će, što
se os tva ru je vo ljom, i traj no raz dva ja -
mo ra dost i uče nje. Odli ka ši pos ta ju
štre be ri u trci za po ene, a lo ši đa ci se s
pre zi rom odno se pre ma sve mu što im
nu di ško la. Pra vi pro blem se, me đu tim,
vi di u onoj gru pi uče ni ka, a ta kvih je bi -
lo još u na še vre me, a ima ih, ne što re -
đe, i da nas, ko ji ne či ta ju le kti ru, ali
uop šte uzev či ta ju, mo žda i vi še od tzv.
odli ka ša. A upra vo nas ta va knji že vnos ti
ima moć ko ju ne ma ni je dan dru gi škol -
ski pre dmet: s ra doš ću se uči on da ka da
ose ća mo da se ne što za nas za is ta bi tno
de ša va izme đu ko ri ca knji ge. Objaš nje -
nje da je knji že vno is to rij ski pris tup nu -
žan za to što uče ni ci ne mo gu usva ja ti
sa vre me ne knji že vne po eti ke bez od go -

va ra ju ćeg pred zna nja, mo gu da ti sa mo
oni ko ji ce lom po slu pri la ze me ha ni čki:
fo kus nas ta ve knji že vnos ti mo ra bi ti na
knji že vnim de li ma, a sve knji že vno is to -
rij ske či nje ni ce i in for ma ci je o po eti ci
ko je su nu žne za ra zu me va nje, mo gu se
i mo ra ju do bi ti od nas ta vni ka. U su pro -
tnom, a nas ta vni pro gram je zi ka i knji -
že vnos ti upra vo to i do ka zu je, uče ni ci
se fo ku si ra ju na knji že vnu is to ri ju ko ja
ih os tav lja pra znim, a ne na knji že vna
de la ko ja ima ju moć da ap sor bu ju nji -
ho vu ma štu, emo ci je i mi sli.

2. Pro gram nas ta ve knji že vnos ti
je smrtno ozbi ljan, go to vo sve čar ski, ali
se ta ozbi ljnost ne izvo di iz či nje ni ce da
se i uče ni ci na la ze u ozbi ljnim go di na -
ma, pre su dnim go di na ma nji ho vog uo -
bli ča va nja, već iz ne čeg što je smrtno
ozbi ljno i va žno oni ma ko ji u ime ne kih
ci lje va ko ji ni su ek sli pi ci ra ni pra ve ta -
kav nas ta vni pro gram. U sre dnjoj ško li
su smrtno ozbi ljna pi ta nja ona ko ja
uče ni ci do bi ja ju u van škol skim akti -
vnos ti ma: to je do ba ek spe ri men ti sa nja
sa so bom i sve tom, te je i u do slo vnom
smi slu smrtno ozbi ljno pi ta nje odnos
uče ni ka pre ma nar ko ma ni ji. U kon ta ktu
sa svom pe tna es to go diš njom de com ni -
sam pro pu šta la pri li ku da im su ge ri šem
či ta nje knji ge Mi de ca s ko lo dvo ra ZOO
Kris ti ja ne F. Ta je knji ga ko ri sni ja od ni -
za pre da va nja na te mu nar ko ma ni je i
svih re či ko je iz go va ra ju ro di te lji i nas -
ta vni ci. No umes to te knji ge, de ca na
nas ta vi knji že vnos ti či ta ju o bla že no po -
čiv šem sve tom Si me onu. U ta kvom pro -
gra mu knji že vnos ti ne ma ni ma lo ži vo ta,
a na ro či to ne aktu el nog đa čkog, pu ber -
tet skog, ado les cen tskog ži vo ta i nji ho -
vih pro ble ma. Uče ni ci ma ni je la ko: ka -
ko pre ži ve ti sre dnju ško lu u ko joj ti se
ni ko i ni šta ne obra ća (ili ti se obra ća
ret ko ko i ma lo šta), u ko joj te u tvo je
ime, i sa naj bo ljim na me ra ma do sle dno
ne vi de? Uče ni ci ma tre ba nu di ti ona de -
la pre ma ko ji ma mo gu da ra zvi ju li čni
odnos. Neu tral nost je ne po že ljna, a
naj go ri je ras cep izme đu nas ta ve knji -
že vnos ti i ži vo ta, te ve ro va nje da su de -
la, pre ma ko ji ma uče ni ci ni ka ko ne mo -
gu (što zbog ana li ze odlo ma ka, što zbog
is to vrsnih pri me ra − npr. či tav blok sre -
dnjo ve ko vne ili du bro va čke knji že vnos -
ti − ili ne pri la go đe nos ti de la uzras tu) da
ra zvi ju li čni odnos, ali ve ru ju da je to
vre dnost, jer su im ta ko re kli oni ko ji
zna ju. Umes to da ra zvi ja mo spo so bnost
ra su đi va nja i opre ma mo uče ni ke zna -
njem iz ko jeg će izvo di ti ar gu men te,
proi zvo di mo je dna ke ljud ske odliv ke.

3. Le kti ra sve do či o stra šnoj na ci -
onal noj sa mou sred sre đe nos ti, kao da
knji že vnost ne tre ba i da pro ši ri vi di ke i
po nu di od go vo re na aktu el na pu ber tet -
ska i ado les cen tska pi ta nja: ka ko ži ve -

ti, ka ko ži ve dru gi u sve tu, ka ko se dru -
gi no se sa pro ble mom ko ji je i moj, u
če mu tu đi pro ble mi na di la ze mo je.
Knji že vnost je tu da nam, izme đu os ta -
log, po ka že da u sve mu što se de ša va
ni smo sa mi i ni smo je di ni. Le kti ra pak
po ka zu je da se de ša va ju bor be s Tur ci -
ma, po sve će nja ne ma nji ćke di nas ti je,
svet ski ra to vi. Sre dnjo škol ski pro gram,
uzet u ce li ni, nu di uče ni ci ma od go vor
na pi ta nje ka ko umre ti: u bo ju, za krst
ča sni i slo bo du zla tnu, ili po sve će no i
mi ro to či vo; ka ko sre dnjo škol ci ta kva
zna nja ne mo gu da is ko ris te u ne po sre -
dnom ži vo tu, umi ru od do sa de. Nu žno
je usva ja ti vre dnos ti sop stve ne na ci je,
ali ne sa mo njih, ne u to li kom bro ju is -
to vrsnih pri me ra (da se pre tva ra ju u
gro tes ku) i uvek u ši rem kon tek stu, ka -
ko bi smo do zvo li li tim vre dnos ti ma da
pu nim sja jem za blis ta ju, ako po re đe nja
iz drže, ili da ih even tu al no re va lo ri zu -
je mo. Sa mo ta kav pris tup do zvo lja va
for mi ra nje in di vi du al nog odno sa pre ma
vre dnos ti ma, a ne ko le kti vnog i pu nog
pre dra su da. Su de ći po pro gra mu nas ta -
ve knji že vnos ti, po sle Dru gog svet skog
ra ta se ni šta vi še ni je do go di lo. Svrše -
nom sre dnjo škol cu se, ta ko đe, mo že
do go di ti, kao me ni što se do go di lo, da
pri prvom su sre tu sa No vim Pa za rom
ima uti sak da je u egzo ti čnoj stra noj
ze mlji. Ra zlog je u je dnos tra nom pre -
do ča va nju kul tur nih vre dnos ti, jer, ve -
ro va li ili ne, svi mo ji stu den ti u No vom
Pa za ru su zna li za Bo žić, Us krs, us kršnji
post, a mno gi mo ji stu den ti u Beo gra du
ni su zna li šta je ra ma zan. Ti me, pa ra -
do ksal no, nas ta vni pro gram sam se be
po ri če: pro je ktu je nam bu du će gra ni ce
Srbi je, jer nas su ža va iznu tra.

4. Pro gram nas ta ve knji že vnos ti
tre ba oslo bo di ti na me ta da se u nje mu
na la ze sa mo de la či ji si auto ri mrtvi, ili
bli zu kra ja svo ga ži vo tnog ve ka. U stra -
hu da uče ni ci ma ne po nu di mo ne što što
ni je iz drža lo sud vre me na, čes to im ne
nu di mo ni šta: odlo mak re mek-de la,
umes to dis ku si je po vo dom knji ge ko ja i
ne mo ra bi ti re mek de lo, ali je va lja no
de lo, do brog je zi ka i sti la, a te ra uče ni -
ke na miš lje nje i an ga žman. Kod nas
vla da po gre šno uve re nje da je de lo izo-
s tav lje no iz nas ta vnog pro gra ma auto -
mat ski pro gla še no bez vre dnim, kao da
nas ta va je zi ka i knji že vnos ti tre ba da
sa drži kom ple tan bi lans mi nu log vre me -
na (u odlom ci ma!), mu zej sku vre dnost.
Umes to da se oti ma mo za srca uče ni ka
(i ta ko ih ne po vra tno te ra mo od knji že -
vnos ti), pro baj mo da ih osvo ji mo i uči -
ni mo ver nim či ta nju.

5. U nas ta vi knji že vnos ti tre ba se
drža ti na če la: ma nje je vi še. Bo lje je
po mno ana li zi ra ti ma nji broj de la, ras -
te re ti ti pro gram ta ko da pos to je i oni

Tekstura je zamolila urednike, prevodioce, književne kritičare, profesore književnosti, bibliotekare i druge profesionalce da pro-
komentarišu aktuelnu srednjoškolsku lektiru, da se prisete odnosa prema sopstvenoj školskoj lektiri, da srednjoškolcima preporu-
če knjige iz savremene svetske književnosti, književnosti bez prevoda (u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori), kao i knjige pisane
na jezicima iz okruženja
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ča so vi u ko ji ma bi uče ni ci, na ra vno vo -
đe ni kre ati vnim (!) nas ta vni kom, ra zvi -
ja li sve nas ta vom je zi ka i knji že vnos ti
pro je kti va ne ci lje ve, ni zom mo gu ćih
akti vnos ti na kon za vrše ne nas ta vne je -
di ni ce, no po vršno ana li zi ra ti ve li ki broj
de la, a na ro či to ve li ka de la pred stav lja -
ti pu tem odlo ma ka.

6. Još je dnom: odlom ci ubi ja ju
knji   že vni tek st, de mo ti vi šu nas ta vni ke,
ubi ja ju paž nju uče ni ka! Ma lo je knji že -
vnih de la ko ji ma bi ana li za odlom ka bi -
la oprav da na i pro gram nas ta ve knji že -
vnos ti ta kve ana li ze tre ba oslo bo di ti.

7. Nas to ja nje da se pre đe što vi še
pe sni ka u što kra ćem ro ku do vo di do to -
ga da se uče ni ci ubrzo po za vršet ku sre -
dnje ško le ne se ća ju ni je dnog sti ha;
Blok, Apo li ner, Ahma to va, Cve ta je va,
Brod ski, Pas ter nak, Sen gor i Saj gert −
os ta ju sa mo ime na, ne ka čak ni to. Ako
pak nas ta vni pro gram bu de na či njen ta -
kvim da omo gu ći uče ni ci ma da za vo le
po ezi ju, mno ge će pe sni ke i sa mi u ži -
vo tu ot kri ti, ali bar ne će na kon sre dnje
ško le bi ti u gru pi onih ko ji za tva ra ju ko -
ri ce čim na iđu na sti ho ve.

8. Od to li kih Go go lje vih pri ča iza -
bra na je dra ma Re vi zor (za vi je ki vje -
kov), od Če hov lje vih pri ča, va ljda u
skla du sa po ru kom da je ži vot ozbi ljan,
smrto no san (ali smrti odo le va) iza bra na
je Tu ga (za što ne Sre ća?), iz No vog za -
ve ta od to li kih pa ra bo la (što bi mo glo
bi ti po dlo ga za uče nje o žan ru i ve za sa
Kaf kom na pri mer) Stra da nje i va srkse -
nje Hris to vo (in di ka ti vno je da je uče -
nik je dne sre dnje ško le pi tao nas ta vni -
cu da li je Hrist bio Srbin?). Dan te ovoj
Bo žan stve noj ko me di ji ni je mes to u
prvoj go di ni sre dnje ško le, osim ako ni -
je cilj da se uče ni ci traj no odbi ju od
Dan tea, Vi ktor Igo je, su de ći po nas ta -
vnom pro gra mu, pi sac Pred go vo ra
Kron ve lu, du bro va čka knji že vnost je tu
da do tu če one ko ji su pre ži ve li do sa du

sre dnjo ve ko vne, a sa vre me na da nas
uve ri da je Pe kić, bu du ći da je zna ča jan
pi sac, za slu žio da se na đe u pro gra mu,
pa je zas tu pljen je dnom krat kom pri -
čom − za što ne i ro ma ni ma Od bra na i
po sle dnji da ni ili Vre me nom ču da, ko ji
su i po obi mu po go dni za sre dnju ško lu,
pa i Be sni lom, ako je već Ćo sić zas tu -
pljen i Ko re ni ma i Vre me nom smrti.

9. Na veš ću, uz već po me nu ta, sa -
mo ne ka de la ko ja mi u ovom tre nut ku
pa da ju na pa met, i ni su ni ka kva nor ma,
već pros to pre dlo zi za ra zmiš lja nje
(izu ze tak od ovog pra vi la je Se lin dže rov
Lo vac u ra ži, bez ko jeg mi je sre dnjo -
škol ski pro gram ne za mi sliv): Kun de ra:
Ša la, Šće pa no vić: Us ta pu na ze mlje,
Fo kner: Sve tlost u av gus tu (a ne, po
mom miš lje nju, ka tas tro fal no na či njen
izbor: Krik i bes), Ju Hua: Ži ve ti (je -
dnos ta vno pi sa na, uni ver zal na pri ča,
po go dna i za pro gram prvog ra zre da
sre dnje ško le, u ko joj se vi di ko li ko je
ki nes ka kul tu ra i tu đa i na ša), Arun da ti
Roj: Bog ma lih stva ri, Or vel: Ži vo tinj -
ska far ma, 1984, Dž. Bar ns: Flo be rov
pa pa gaj, Ku ci: Iš če ku ju ći var va re, Sa ra -
ma go: Sle pi lo, Mel vil: Mo bi Dik, Gol -
ding: Go spo dar mu va, Aj tma tov: Dža -
mi la; I du že od ve ka tra je dan, Pe kić:
Od bra na i po sle dnji da ni, Vre me ču da,
Sa ba to: Tu nel, Mar kes: Sto go di na sa -
mo će, Ća mil Si ja rić: Na ša sna ha i mi
mom ci; Ha san, sin Hu se inov; Vo da pro -
mu kli ca, ili ro ma ni Ko nak, Bi hor ci (in di -
ka ti vno je da Si ja rić uop šte ni je zas tu -
pljen u nas ta vnom pro gra mu!).

Vladimir Arsenijević
HUMOR I SMEH SU OPASNA ORUĐA

Ne pos to ji lo ša le kti ra, pos to ji loš nas -
ta vnik. Sva ka knji ga, ma kar bi la i naj -
go re sme će na sve tu, ma kar spa da la i u
onu vrstu za ko ju je Kun de ra re kao da
bi je tre ba lo sme si ti u ka vez i izla ga ti
sa mo odre đe nim lju di ma, da kle sve što
je na pi sa no, objav lje no i dos tu pno mla -
dim či ta oci ma mo že i tre ba da bu de po -
vod za ras pra vu, za ve žba nje vi ju ga, iz -
gra dnju li čnos ti i “li čnos ti”. Pro blem je
u to me što ma hom u ško la ma lju di ko ji
su i sklo ni ra zmiš lja nju ne ma ju vre me -
na za to, a ka ko nas, na ža lost, is kus tvo
uči, pre ma lo je onih ko ji to uop šte či -
ne. Ne pre ki dno va đe nje na ogra ni če nja
ove ili one vrste, na lo ša me to do lo ška
uput stva, na pre ma lo ča so va ko je mo gu
ili tre ba da po sve te ne kom iz mo ra na -
slo va škol ske le kti re sa mo su po kri će
upra vo za ono od sus tvo vo lje da se stva -
ri izlo že kri ti čkom ra du ra zu ma, da se
prei spi ta ju i da im se do da ju no va zna -
če nja.

Da se ne la že mo, spi sak le kti re je
ogro man, ne mo gu će ga je pre gle da ti, a
ka mo li smes ti ti u če tvo ro go diš nje ško -
lo va nje je dnog pro se čnog srbi jan skog
uče ni ka/uče ni ce. Sto ga bi ga naj bo lje
bi lo ozbi ljno pro drma ti, is tres ti ko vo -
ćku da sa nje ga otpa dnu oni gnji li plo -
do vi, a na nji ho vo mes to tre ba sta vi ti
ne što mno go uku sni je. Gle da ju ći le ti -
mi čno na ovaj im po zan tan spi sak od 146
auto ra i de la ko ja se na la ze u le kti ri
ono što odmah pa da u oči jes te ne dos -
ta tak, odno sno ne do vo ljan broj ko mi -
čnih de la, kao i onih ko ja bi ne opo zi vo
po zi va la na kri ti čko ra zmiš lja nje o po -
ret ku, o odno si ma mo ći u druš tvu. Ta -
ko đe ono što de fi ni ti vno ne dos ta je ka -
no nu sre dnjo škol ske le kti re su pro bra na
de la žan rov ske knji že vnos ti ko ja bi mo -
gla da po slu že kao do bar me đu čin, ne -
što što pre moš ću je onaj va ku um izme -
đu osno vno škol skog či ta nja i ovog ozbi -
ljnog sre dnjo škol skog.

Či ni se da se us ta ja le pros to ri je
naj bo lje ve tre stru ja njem vaz du ha, a
nje ga bez sva ke su mnje naj bo lje iza zi -
va smeh. Da kle, u le kti ru bi tre ba lo uvr-
sti ti što vi še de la ko ja ima ju ko mi čno-
sa ti ri čne ele men te. Pri mer ko ji mi
odmah pa da na pa met su Aris to fa no ve
Ža be u sjaj nom pre vo du Ra dmi le Ša la -
ba lić. Ne sa mo da je u pi ta nju ur ne be -
sno sme šna ko me di ja, pre ve de na kao
da se ra di o naj sa vre me ni jem tek stu,
ne go se u njoj pos tav lja ju ozbi ljna pi ta -
nja ulo ge knji že vnos ti u druš tvu. Ne -
pre ki dno prei spi ti va nje po zi ci ja je dno
je od naj va žni jih zna nja ko je mla di tre -
ba da ste knu o se bi i sve tu, a ako se to

či ni kroz za ba vu i smeh, to sa mo mo že
da ola kša ozbi ljna su oče nja.

Tu su za tim sjaj ni Vi na ve ro vi pre -
vo di Gar gan tue i Pan ta gru ela, Ster no -
vog Tris tra ma Šen di ja i Ha še ko vog Švej -
ka. Svi ovi na slo vi za is ta iza zi va ju sal ve
sme ha, ali vrše i onaj pro ces ko ji je Ba -
htin na zvao de tro ni za ci ja − odno sno
ozbi ljne stva ri či ne neo zbi ljnim, uki da -
ju im auru te ži ne i po ka zu ju da se o ži -
vo tu mo že sa svim ozbi ljno ra zmiš lja ti
na ve dar na čin. S dru ge stra ne, de tro ni -
zu ju i sa mu knji že vnost jer či ta nje či ne
za ba vnim. Za što Dos to jev skog ne tu ma -
či ti kao na sle dni ka sre dnje ve ko vnih di -
ja lo ških for mi umes to što mu pri da je mo
mis ti čku pra vo sla vnu crtu − na ra vno da
se od go vor vi di iz me to do lo ških upus ta -
va ko ja in sis ti ra ju na “mo ral nos ti”
odlu ke, a ne na či nje ni ci da je mo gu će
stva ri pro či ta ti na mno go za ba vni ji i
sub ver zi vni ji na čin. Hu mor i smeh su
opa sna oru đa, se ti mo se sa mo Eko vog
Ime na ru že, još je dne knji ge ko ja bi
bez ob zi ra na svo ju mo nu men tal nost i
en ci klo pe dij sku am bi ci ju mo gla da na -
đe mes to u le kti ri. 

Ne dos ta tak sa vre me nih du ho vi tih,
a opet ozbi ljnih auto ra i autor ki bi se
mo gao na do mes ti ti de li ma Sve ti sla va
Ba sa re, Mir ja ne Đur đe vić, Ne na da Ve li -
čko vi ća, eki pe po ni kle oko Fe ral Tri bju -
na i/ili Be to na. Na ra vno da bi či ta nje
ova kvih tek sto va po ta klo i ne ka dru ga
pi ta nja iz sa vre me ne is to ri je, ali na čin
na ko ji Bo ris De žu lo vić ili To mi slav Mar -
ko vić pi šu o to me či ni se pris tu pa čni jim
od ne kih dru gih, ozbi ljnih auto ra po put
Sa še Ili ća, Dra ga ne Mla de no vić, Mar ka
Po ga ča ra, Fa ru ka Še hi ća ili Dra ga na Ra -
du lo vi ća.

Ko na čno pi ta nje pri hva tlji vos ti je -
dnog tek sta u le kti ri tre ba lo bi pro ve ra -
va ti em pi rij ski ko li ko je god to mo gu će.
To pros to zna či da se uče ni ci ma i uče ni -
ca ma os ta vi ne ko vre me da se su oče sa
tek stom i da se vi di šta će im naj vi še
pri ja ti, pa na osno vu tih zna nja sas ta vi -
ti ne ku lis tu knji ga. A gla vni me tod bi
tre ba lo da bu de onaj ko ji pre dla že pe -
vač gru pe The Smit hs u sti ho vi ma:
Burn down the dis co
Hang the bles sed DJ
Be ca use the mu sic that they con stan tly
play
IT SAYS NOT HING TO ME ABO UT MY LI FE

U slo bo dnom pre vo du:
Spa li mo dis ko te ku
Obe si mo bla go slo ve nog di dže ja
Jer mu zi ka ko ju ne pres ta no pu šta
Ne go vo ri ni šta o mom ži vo tu

Tre ba da kle na ći tek sto ve ko ji će
go vo ri ti ne što o ži vo tu onih ko ji te tek -
sto ve či ta ju i sto ga je va žno, ako ne baš
da spa li mo dis ko te ku, ono bar da je do -
bro pro ve tri mo.
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22 Esej

Krle ža se u li te ra tu ri ja vio ra no, kao dva -
de se to go diš njak, i otpo čet ka on je pi sac
ko ji sna žno osje ća ra zli ke, raz do re, ne -
sraz mje re, ras ko le, ras te re ko ji se otva -
ra ju oko nje ga. Krle ža ni je shva tao
umje tnost odvo je no od ži vo ta, on je vi -
dio ka ko se stvar noš ću ži vih ljud skih po -
da ta ka ta umje tnost na da hnju je sto lje -
ći ma, ka ko je upra vo ljud ski ži vot pra po -
dlo ga umje tnos ti, ka ko je taj ži vot us -
tva ri lje po ta ko ja − mo de li ra na sti lom −
izbi ja iz umje tni čke ima gi na ci je u vi du
ja kih sen za ci ja i obes hra bre nja. Krle ža
ni je dnog tre nut ka ne uži va u ti ši ni i har -
mo ni ji za tvo re ne so be in te le ktu al ca, on
ra zvi ja svoj smi sao za žes to ka pro ti vrje -
čja po li ti čke stvar nos ti. Upra vo za to što
vi di da je ljud ski ži vot u vre me nu ka da
pi še ras ki dan na ko plji ma tih pro ti vrje -
čja! A te ži vo tne is ti ne i ti in ten zi te ti su,
pre ma Krle ži, je di na lje po ta.

Ho te ći bi ti pje sni kom je dnog tra -
gi čnog his to rij skog raz do blja, on je
odbio stra ho va ti pred žes to kim su da ri -
ma ra zli či tih ide olo ških kon ce pa ta; on
se u to ime mo rao pri klju či ti bor bi. On
je za pa zio da je umje tnost u dva de se -
tom sto lje ću raz drta me đu ru še vi na ma
či ta vih ci vi li za ci ja, ko je nes ta ju sa sce -
ne pred oči ma, i on ni je mo gao os ta ti
ra vno du šan. Eto je dnog pis ca či je je
dje lo otpo čet ka pa do kra ja uvjer lji vo
pro že to tem pe ra men tom, ner vom, zna -
njem, uvje re njem, do živ lja ji ma, an ga -
žma nom, i mo žda je to prvi ra zlog za što
bi smo ga tre ba li či ta ti. Da ne za bo ra vi -
mo ko li ko je zna či la knji že vnost u dva -
de se tom vi je ku, ko li ko su ra ču na li na
nju, ka ko ju je Krle ža shva ćao, da sa -
gle da mo ši ri nu ulo ge ko ja joj je bi la do -
di je lje na; da je od mje ri mo nas pram li -
te ra tu re da nas, da sa gle da mo sa mi se -
be, ka ko ra di mo i gdje se kre će mo. 

No Krle ža ni je sa mo to. On ni je
sa mo an ga žo van pi sac, iako je taj an ga -
žman is ta knuo ši ro ko i ra no, iako je ti -
me po naj pri je ozna čio se be i svo je dje -
lo, zbog če ga je go di na ma ka sni je kri vo
shva ćan, pa čak i na pa dan kad bi se ne -
ko me uči ni lo da je taj an ga žman izne -
vje rio. Za bo ra vi li su da je on pri je sve -
ga bio pje sni kom; to što je se bi do di je -
lio ulo gu pje sni ka je dne stra vi čne epo -
he, to je bi la sa svim dru ga stvar. Ne tre -
ba sme tnu ti s uma da je Krle ža ni je va -
žan i za ni mljiv sa mo za to što se u je -
dnom pre su dnom his to rij skom raz do -
blju odlu čio za lo ži ti za odre đe ne vri je -
dnos ti, to su ura di li i mno gi dru gi: i Ti -
to, i Kar delj, i Đi las, itd. Krle ža je za ni -
mlji vi ji od njih za to što se an ga ži rao na
po se ban na čin, na svoj stven − or gi na lan
na čin. To se ka sni je odra zi lo i na spe ci -
fi kum nje go vog po li ti čkog sta va, u
odno su na ko mu nis ti čke ju go slo ven ske
in te li gen te, u odno su na stav ko mu nis -

ti čke par ti je izme đu dva svjet ska ra ta.
Va le ri nje go vog po li ti čkog sta va va pi li
su za slo že ni jom stil skom kom bi na to ri -
kom u ime svog ta čnog izra ža va nja, is -
to kao što je pje sni čka upo tre ba ra zve -
de nih stil skih pos tu pa ka uvje to va la is -
tan ča ni ju i di fe ren ci ra ni ju she mu nje -
go va ide olo škog sta va. 

Krle ža je pje snik ko ji pro miš lja
po li ti ku. To je je dan spoj ko ji će u dva -
de se tom sto lje ću ima ti svi je tlu i ra zvi -
je nu bu du ćnost. U tre nut ku u ko me se
Krle ža opre dje lju je za ta kav izbor to
zna či no vi nu, bu đe nje − jer lar pur lar tis -
ti čka knji že vnost ko ja je ta da do mi nan -
ta ni je pru ža la pros to ra ra tnom na si lju,
pro go ni ma, re vo lu ci ja ma, itd. 

Ka ko se pra vi umje tnost od tog ra -
su tog ma te ri ja la ko ji os tav lja je dan
rat, vi dlji vo je na pri mje ru Krle ži nog
Hrvat skog bo ga Mar sa. Tu ni su do vo ljno
pri zo ri ne vi đe ne pa tnje i ka sa plje nja
ko je li ko vi do živ lja va ju. To ni je obi čno
sku plja nje po da ta ka za ana li zu je dne
no ve epo he druš tva u ko me je dje lo
nas ta lo! Ni je dos ta tan ni Krle žin an ga -
žo va ni pri po vje dač ko ji us traj no ra zjaš -
nja va sva ku sce nu, su ge ri ra ju ći ko li ko
pa tnje su obi čnom čo vje ku iz na ro da
na mri je li po li ti čki ci lje vi ve li kih si la. Ne
či ni, da kle, umje tni čkim Krle ži nu zbir -
ku taj pri po vje dač ko ji mon ti ra ju ći i ko -
men ta ri šu ći sar kas ti čno pro ka zu je ce -
re mo ni ju svi je tle mi se ko ja oza ru je do -
mo bra ne na me ću ći se kao je di na čis to -
ća u pa non skom bla tu ra ta. Ono što tu
zbir ku či ni knji že vnim dje lom jes te, na -
pri mjer, pos tu pak hi per bo li za ci je do ga -
đa ja u fa bu li ko ja spa ja pro ti vrje čnos ti,
s ja kom po li ti čkom ten den ci jom. Ne ki
ras ki da ni za gor ski dje čak ko jeg na sa -
mrtni čkoj pos te lji zlos tav lja per ver zna
aus trij ska aris to krat ki nja, pod krin kom
sa ma ri tan skog nje go va nja! Uo bli če na
epo ha ra to va raz go li ću je se sim bo li -
čkim zna če njem li ko va; tu ne na ila zi mo
na di rek tne − ne po sre dne osu de sis te -
ma ko je iz go va ra ju li ko vi. Krle ža obje -
kti vi ra li ko ve u lan cu fa bu le ko ja ne što
sim bo li čki su ge ri ra, i ta ko da tu emo ci ju
i spo zna ju uz di že na na din di vi du al nom
pla nu; su dbi nu je dnog za gor skog do mo -
bra na tre ti ra kao su dbi nu ci je le pro le -
ter ske Evro pe.

I po red to ga Hrvat ski bog Mars je
na jan ga žo va ni je Krle ži no dje lo; nje go -
vo naj ri gi dni je i na jo tvo re ni je dje lo, s
naj ja čom ten den ci jom, mo no fo no! Dje -
lo ko je je na ma nje umje tni čko, me đu
svim nje go vim dje li ma! U Hrvat skom
bo gu Mar su je mo žda i naj vi še os ta lo od
sti la i je zi ka ko jim je Krle ža ula zio u
po le mi ku s knji že vnom ja vnoš ću ko ja ga
je do če ka la s ve li kom aver zi jom. Oni su
ga op tu ži va li za pre tje ri va nje, oni su is -
ti ca li da stva ri ni su ta ko crne ka ko to

ho će g. Krle ža, oni su pi sa li da je nje -
go vo dje lo na tra gu psi ho pa to lo gi je, oni
su spo či ta va li ka ko mu ne dos ta je ple -
me ni tost i do bro ta, ka ko tru je ži vo te,
oni su mu di ja gnos ti ci ra li me ga lo ma ni ju
i ni hi li zam. − Oni za pra vo ni su pri mi je -
ti li da je to pre tje ri va nje. − Ta hi per bo -
li za ci ja i na gla ša va nje nes kla da kao do -
mi nan te svi je ta ko ji uo bli ča va − gla vni
su pos tup ci ko jim se Krle ža slu ži u svo -
jim dje li ma. Ko jim svo ja dje la uz di že
do su ges ti vne umje tni čke kon stru kci je!

Prva op tu žba na ra čun Glem ba je -
vih − bi lo je ta ko đer to da je Krle ža te
agra mer ske aris to kra te izma štao, da se
ni ka da me đu nji ma ne bi mo gao do go di -
ti to li ki su kob oca i si na, da je sve to je -
dna zlo na mjer na laž. Krle ža već u
prvom či nu se obru ša va na sno bi zam i
bi ro kra ti zam vi ših slo je va druš tva, ko -
ris te ći lik Le ona Glem baya, ne uras te ni -
ka i umje tni ka. Ka da se bu de u sa lo nu
Glem ba je vih ko men ta ri sa la smrt Ca nje -
go ve, u ko ju je umi je ša na ba ru ni ca Cas -
tel li, Le on će se sta vo vi ma os ta lih gos -
ti ju po sve će nih do dvor ni čkom prav da -
nju i re la ti zo va nju ba ru ni ci nih zlo či na,
us pro ti vi ti ri je či ma da se, uprkos sve ko -
li kim miš lje nji ma, ra di sa mo o to me da
se sa tre ćeg spra ta ku će Glem ba je vih,
po što joj ni su uka za li nov ča nu po moć,
ba ci la je dna že na s dje te tom, te su,
sto ga, dva ži vo ta oti šla u ne po vrat. Le -
on Glem bay je no si lac i je dnog kraj nje
iro nij sko-ni hi lis ti čkog sta va, zbog ko jeg
ga je Sil ber bran dt, te olog Glem -
bayevih, op tu žio da je po nu kao že ni no
sa mo uboj stvo. Le on je, po ri je či ma Sil -
ber bran dta, svo jim re zo lu tnim izjav lji -
va njem ka ko ne ma Bo ga, sa mi los ti ni
do bro te, pre kra tio po koj ni ci sva ku na -
du i os ta vio joj je dnu je di nu mo gu -
ćnost: sa mo uboj stvo. Šta vi še, Le ono -
vom sa uče sniš tvu Sil ber bran dt stav lja u
pri log nje go vu iro ni čnu re pli ku ko jom
je po koj ni ci pre po ru čio skok kroz pro -
zor pri je ne go be smi sle no iš če ki va nje
ne mo gu će po mo ći od Glem bayevih. Le -
on je pro mi ca telj je dne ide je o be spo -
tre bnos ti sa mo uni že nja, te pri hva tlji -
vos ti je dnog ve he men tnog po na ša nja
pre ma na dre đe nim, ko je se sas to ji u ri -
je či ma “plju ni i plju sni”, jer je, pre ma
Le ono vom miš lje nju, za is ta ap sur dno
po kor no umri je ti “pod ko pi tom ba ru ni -
či nog če tve ro pre ga s vje rom u me ta fi zi -
čki auto ri tet i druš tve nu hi je rar hi ju”.
Na ra vno, u ta kvim is ka zi ma se kri je
Krle žin so ci jal ni stav, ko ji je kul mi ni rao
u sna žnoj Le ono voj osu di aris to kra ta
ka da na po mi nje da bi se pro da jom hal -
te ra, kor ze ta i ko zme ti ke ba ru ni či ne,
mo gli na hra ni ti svi si ro ma si u do bro -
tvor nom druš tvu. Ka ko vi di mo, Krle ža u
ovom di je lu dra me po no vo pi še s ja kom
ten den ci jom, uspos tav lja ju ći kon tras -

te. Nje go ve dra me na po zor ni ca ma ši -
rom Ju go sla vi je izme đu dva ra ta ni su
pri ma ne sa mo kao umje tni čko-po zo ri -
šna dje la, ne go i kao druš tve no-psi ho lo -
ški do ga đa ji za omla di nu. Nje go vo dje -
lo čes to ima sar kas ti čnu gri ma su otpo -
ra. Ta ko u svom ro ma nu Na ru bu pa me -
ti otpo čet ka pa do kra ja pra ti ju na ka
ko ji je u grču ras krin ka va nja je dnog ci -
lin dra škog druš tva ko je ga pro go ni i uni -
šta va; taj gla vni lik s ko jim se va lja po -
is to vje ti ti u tom ugle dnom gra đan stvu,
u tim si ne ku ra ma i do kto ra ti ma sve je -
dna ko vi di da je sve to kri mi nal no,
krva vo, mo ral no bo le sno! Krle ža su ge ri -
ra da se ti na ju gle dni ji gra đa ni tre ba li
sa gle da ti iz dru gog ugla, nje go vom ju -
na ku to uspi je va, i za to je on na ru bu
pa me ti! U ese ju Evro pa da nas u ubrza -
nom ri tmu na bra ja nja i po pi si va nja
dran gu li ja je dnog vre me na, sta jav ši na
uli ci je dnog od naj ve ćih evrop skih gra -
do va, tri de se tih go di na pro šlog sto lje -
ća, izme đu pro sja ka i izlo ga u ko me
sto ji zla tna krlet ka op to če na dra gu lji -
ma, pri mje ću je da se ri be i že ne, knji -
ge i gla zbe, vje re i za ko ni, po gle di na
svi jet i pje sniš tvo, da se sve u Evro pi
pro da je za no vac, da je mo ne ta je di na
mje ra, je di na va ga i svje do džba. To je
bi la je dna umje tnost ra di ko je će mno -
gi ka sni je bi ti stri je lja ni!

No u nas tav ku Glem ba je vih stva ri
se uslož nja va ju, umje tni čka kon stru kci -
ja se kom pli ku je. Ta ko je uos ta lom i s
ci je lim Krle ži nim dje lom, ono će se kre -
ta ti, uslož nja va ti, ka ko vri je me bu de
odmi ca lo. Pro go njen mo ral nom bi je -
dom, zdru že nom sa ne uras te ni čkim bo -
lom, u tre nut ku ra spo lu će nos ti, mo ral -
ne uni znos ti, te ške klo nu los ti, Le on će
se fa na ti čno po is to vje ti ti sa Glem ba je -
vi ma, neo sno va no pri hva tiv ši svo ju od -
go vor nost za nji ho ve zlo či ne. − Psi ho lo -
ški, osje tit će tad ja či nu svo je glem ba -
jev ske krvi. An ge li ki će izre ći svo ju ko -
bnu po mi sao: “Ili žde ra ti kao ša kal, ili..
ili se ubi ti!” Od ovog dvo ga, Le on će
iza bra ti prvo. Ba ru ni cu će za kla ti ma ka -
za ma. Ta kav pad u eti čko lu di lo, u zlo -
čin, fan tas ti čni je obrat u dra mi, u tre -
nut ku Le ono ve vol še bnog pre po zna va -
nja, ne vje ro va tne spo zna je, ko ja je si -
je vnu la u žes to koj pa ra do ksal nos ti.
Gla vni ju nak ni je uzor ni lik re vo lu ci -
onar, ne go umje tnik i de fe tist, ni hi list!
On je pre slab da bi bio uzo rom re vo lu -
ci onar noj mla de ži. Ta dra ma vi še ni je
pla kat, ne go je dna kon stru kci ja ko ju
mo ra mo shva ti ti, de ši fri ra ti, pro tu ma -
či ti. Izves ti ra zne di men zi je knji že vne
stru ktu re: psi ho lo ške, na tu ra lis ti čke,
eti čke, so ci jal ne! Da bi smo ra zja sni li
se bi ra zlo ge obra ta. Na kon Dru gog
svjet skog ra ta Đi las će, na pri mjer, oslo -
bo di ti se be tog na po ra: Glem ba je ve će

Mirnes Sokolović
Pjesnik i politika



ski da ti s re per to ara ju go slo ven skih po -
zo ri šta, pro gla ša va ju ći ih gra đan skom
de fe tis ti čkom dra mom. 

Krle ža se ja ko ra no opre di je lio za
je dan mo del mo ra la, za mar ksis ti čki
mo ral, i ni je mno go od stu pao od nje ga
do kra ja. On ni je vje ro vao u dje lo tvor -
nost Mo ra la kao is pra zne pro fe sor ke ap -
stra kci je, on ni je re pro du ci rao pred sta -
vu o uni ver zal nos ti eti čkih prin ci pa, on
ni je po drža vao hu ma ni zam kao mo ral nu
pro po vi jed šar la tan skih fi lan tro pa. Re -
ali za ci ja mo ral nih prin ci pa, ka ko na gla -
ša va La sić, ni ka da ne mo že bi ti os tva re -
na ne po sre dno; mo ral ni prin ci pi su uni -
ver zal ni i sa mo su for mal no odre đe ni, a
nji ho va po ve zi va nje i us kla đi va nje na zi -
va mo po li ti čkom dje la tnoš ću. Ta ko mo -
ral ni im pe ra tiv stva ra po li ti ku u ko joj
se uni ver zal ni sa držaj pre ci zi ra i re ali -
zi ra. A šta se ta mo de ša va; uni ver zal ni
mo ral ni pro pis ko ji ka že “ne ubij” pos -
ta je “ubij he re ti ke”, ili “ubij Ži do ve
ka ko vi še ne bi bi lo ubi ja nja”, ili “ubij
da bi na po kon bio os tva ren ko mu ni zam
pa čo vjek pos tao čo vje kom”. U Izle tu u
Ru si ju Krle ža pi še o čo vje ku ko ji će u
dva de set i prvom sto lje ću pos ta je slo -
bo dan, a ze mlja ži vi i svi je tli kao ure -
đen pe ri voj, sa vo do pa di ma, s mo ri ma i
šu ma ma. Čo vjek pos ta je čo vje ku čo -
vjek! Te za da čo vjek tre ba da izmi je ni
svi jet − do bi va os tva re nje! U to me zbi -
va nju Le njin zna či svje tlost ko ja oba -
sja va tmi nu evrop skih ho ri zo na ta! Sa mo
de se tak go di na ka sni je Krle ža će se su -
oči ti sa po da ci ma o mi li oni ma ubi je nih
u So vjet skom sa ve zu u ime tog svi je tlog
čo vje čan stva! O to me ne će pro go vo ri ti
u svo jim dje li ma, i to ni je bi lo ču dno.

Mo ral kao uni ver zal no pra vi lo jes -
te be sa drža jan, neo drživ, ne efi ka san −
a u to ku svo je re ali za ci je (u po li ti ci) on
bi va ra zo ren. Mi ro slav Krle ža je još kao
mla dić, is ti če La sić, do šao do re alis ti -
čkog ar he ti pa kao do svo je so lu ci je. On

je ta ko na šao ra vno te žu izme đu ek stre -
mnih im pe ra ti va pra gma ti zma (upo ran
knji že vni rad), esen ci ja li zma (ko mu ni -
zam) i egzis ten ci ja li zma (li be ral ni in di -
vi du ali zam). On se opre di je lio za kon -
kre tnu po li ti ku. Ta ko je bi lo ilu zor no
oče ki va ti da se Krle ža čak i oko 1978.
po na ša sa mo kao li be ral, da bra ni slo -
bo du uo pće, kao pro ti vnik sva ke auto -
kra ci je. “Po na ša nje od 1945. do nje go -
ve smrti lo gi čan je nas ta vak ono ga što
je bio u dva de se tim go di na ma, a po go -
to vo u tri de se tim go di na ma ka da je do -
šao do pu ne svi jes ti da je re alist i opor -
tu nist, ka ko je to 1940. Ris ti ću i pri -
znao. Za me ne Krle ža ni je mo ral na li -
čnost jer je iza brao re alis ti čki ar he tip
umjes to pra gma ti čkog, esen ci ja lis ti -
čkog i egzis ten ci ja lis ti čkog, ne go nje go -
vu mo ral nost vi dim u nje go vom tu žnom
bje sni lu ko jim je že lio se bi do ka za ti da
je nje gov izbor je di ni is pra van izbor
osje ća ju ći, is to do bno, vrlo tjes ko bno
da je i nje gov izbor ne što re la ti vno i da
su svi izbo ri ekvi va len tni u mo ral nom
pa ra le lo gra mu u ko jem ne ma rje še nja
nad rje še nji ma ne go sa mo tjes ko be ko -
ja na jin ten zi vni je ži vi upra vo u mo ral -
noj sa mo spo zna ji ili me tas tru ktu ri.”

Re alis ti čki esen ci ja list uvi jek sto ji
na iz vje snoj dis tan ci: i ta ko tre ba po -
sma tra ti i Krle žu. On se u po jav lju je u
svje tlu kon tem pla ci je − jer va lja spo ji -
ti kraj nje su pro tnos ti: ra di kal nu kri ti ku
i čis to ću i vri je dnost ide je; tu mo žda
po ma že umje tnost. To je sin te za ko ja
li či oksi mo ro nu a zo ve se skep ti čna na -
da. Re alis ti čki esen ci ja list sva ki re zul -
tat pri ma sa su mnjom ne gu be ći na du.
Re alis ti čki esen ci ja li zam je po pri šte
gdje se bo re na da i skep sa; ne ma tri -
jum fa, ne go sa mo pre li je va nje na de u
skep su i obrnu to. To je mo ral po li ti čkog
pje sniš tva, ka ko smo re kli.

Ta tjes ko ba se uspos tav lja i u nje -
go vom dje lu, tu je ona za pra vo na pra -

vom te re nu. Pro ti vrje čnos ti svog an ga -
žma na, svo ju grče vi tost nad tim pro ti v -
rje čnos ti ma, Krle ža je u pra vom svje tlu
uspio izra zi ti je di no u knji že vnos ti. Te -
ško je na bro ja ti sve an ti te ti čnos ti u
nje go vom dje lu. U Po vrat ku Fi li pa La ti -
no vic za, u tre nut ku ka da gla vni lik do -
se že ve li čan stve nu spo zna ju o čis to ći
umje tni čke spo zna je, kao je di ne čis to -
će ko ja nam je os ta la u ži vo tinj stvu oko
nas, va ni će nas ta ti uzru ja na gra ja, is -
pred gos ti one je ne ko me ra spo re na
utro ba, i taj čo vjek će umri je ti na Fi li -
po vim ru ka ma. I uop šte: taj ro man o
ču de si ma opa ža nja za vrši će se pri zo -
rom Bo bo čki nih ši rom otvo re nih mrtvih
oči ju! U dra mi Mic ha ne ge lo Bu ona rot ti
umje tnik se uka zu je kao pro me tej ska
po ja va, ko ju obu zi ma ju bje so vi stva ra -
laš tva, pa po bu nu i pre vra tniš tvo is ka -
zu je ur la ju ći na ske la ma u Sik stin skoj
ka pe li, pje ne ći i šte kću ći, is tiš ću ći svo -
ju umje tni čku “crnu kle tvu” iz moz ga,
sli ka ju ći “svom sna gom svog mi ši čja i
mo žda nih braz da” po zi do vi ma, pro li je -
va ju ći bo je iz kan te. Či ta va je ta ide ja
ospo re na već u slje de ćem mo men tu,
ka da se Mic han ge lo na la zi pred Pa pom,
ko ji ga je do šao po sje ti ti i ospo ri ti nje -
gov ide al, jer će Mic ha ne ge lo, za rad
no va ca i nas tav ka ra da, za bo rav lja ju ći
svo ju ti ta nis ti čku di men zi ju, po bu nu i
bi jes, kle knu ti pred Pa pu i po lju bi ti mu
no gu. Ta ko, izbo riv ši se ču do vi štem svo -
je du še, Mic han ge lo se na la zi oči u oči
sa stvar nim ču do vi štem ko je do la zi
izva na (i na zi va se His to ri jom ili Po li ti -
kom). No ta kva svi jest ni je do vo ljna!

Krle ža ni je do zvo lio da lje po ta
pos ta ne re vo lu ci onar na pos ko či ca, on
ni je htio od nje pra vi ti pla kat. On je
znao da za umje tnost ni je dos ta tna sa -
mo po li ti čka svi jest ne go i maj stor stvo
ru ke i ži va fan ta zi ja. Krle ža će vi dje ti
da lar pur lart knji že vnost ni ka da ni je bi -
la be zi dej na, da ni ka da ni je nje go va la

kult crkve nog mis te ri ja ili drža vo tvor -
nog pa to sa, da ni ka da ni ko me us tva ri
ni je slu ži la. Krle ža ni je za bo ra vio po bu -
nu ko ja je spro ve de na u toj po ezi ji, i on
kao mar ksis ti čki es tet ne će okle ve ta ti
tu knji že vnost Rem boa i Bo dle ra, jer u
tom slu ča ju ne bi bio Krle ža, ne go Ra -
do van Zo go vić ili Mi lo van Đi las. On će
na sli je di ti taj ne ga ti vni ide al u ko me
tur pi tu da i zlo pos ta ju lje po tom i po bu -
nom. U po zna tom ese ju Pred go vor Po -
drav skim mo ti vi ma Krste He ge du ši ća on
će upra vo is ta knu ti da pre do ča va nje ru -
go be ne zna či sa mo na gla si ti ži vo tni in -
ten zi tet lje po te, što umje tnost ra di
sto lje ći ma, ne go i izra zi ti se sa ti ri čki,
kri ti čno − usvo ji ti ne što od de mon ske
na smi ja nos ti druš tve ne sva ko dne vni ce.

Taj de fe ti zam ni su mo gli di ja le kti -
čki shva ti ti zva ni čni te ore ti ča ri ju go slo -
ven ske ko mu nis ti čke par ti je, oni ni su
vi dje li tu umje tni čku re vo lu ci onar nost i
ino va ti vnost, i otud su po kre nu te Knji -
že vne sves ke da bi se ko na čno ra zra ču -
na lo s Krle žom. Oni su ta mo na pi sa li da
je Krle ža me ta fi zik i ide alist. Ta ko je
nas tao su kob na knji že vnoj lje vi ci tri -
de se tih go di na. Dok je osno vni po ti caj
re vo lu ci onar nog stva ra laš tva bi la vo lja
za ži vo tom, a pra va umje tnost ema na -
ci ja ži vo tnos ti, do tle se Krle ži na umje -
tnost na da hnji va la stra hom od smrti i
za to je sve to što Krle ža pi še bi lo obi -
čno rea kci onar no sme će, sve je to za -
uda ra lo po ta mja nu i bo si ljku umo če -
nom u sve tu vo di cu.

Te pro ti vrje čnos ti ko je Krle ža spa -
ja u svo joj es te ti ci: es tet sku čis to tu i
ru go bu, an ga žman i lar pur lart, skep ti ci -
zam i na du, go vor i šu tnju, sve to du go
ni je bi lo na pra vi na čin osvi je tlje no i
pri mlje no, i otud ni je ču dno da su Krle -
žu s je dna kim ža rom na pa da li bis ku pi,
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ure dni ci te olo ških ča so pi sa, pro fe so ri i
mar ksis ti čki te ore ti ča ri. U je dnom se
tre nut ku stvar no či ni lo da ga ne će ni ko:
Hrva ti su mu odri ca li da je Hrvat jer je
bio mar ksist, a mar ksis ti ni su htje li s
njim jer je bio pe si mist, ma lo gra đa nin i
lar pur lar tist. Ka to li ci su ga op tu ži va li
zbog ne mo ra la, za to što je so vjet ski
agi ta tor i pla će nik. Bio je i me ta fi zik,
ci nik, mis tik, ego cen trik, mis ti fi ka tor,
ide alist, so lip sist, kle ve tnik, gan gster,
hoh šta pler, pro pa ga tor.

Tre ba lo bi pro či ta ti če ti ri knji ge
Krle ži nih po le mi ka (U na šoj knji že vnoj
krčmi, Moj obra čun s nji ma, Sa ure dni -
čkog sto la, Di ja le kti čki an ti bar ba rus),
pa vi dje ti ka ko su za vrši li ti su ko bi. Ne
tre ba za bo ra vi ti da je Krle ža na na šem
je zi ku izu mio je dan stil ko ji će obi lje ži -
ti či ta vo raz do blje ju go slo ven ske knji -
že vnos ti; ni ka da pri je hi per bo la ni je
do bi la to li ko smi sla kao u Krle ži nom
ese ji ma i po le mi ka ma, ni ka da pri je ka -
ta log ni je ta ko su ges ti vno otvo rio pros -
to ra je dnoj eru di ci ji. Ni ka da pri je pro -
ti vni ci ni su iz gle da li ta ko ne mo ćno, kao
pred ri tmom ar gu me na ta u Krle ži nim
ese ji ma! Po le mi čki pos tup ci per si fla že,
is crplji va nja tu đih mi sli i stil skih pos tu -
pa ka ni ka da pri je se ni su uka za li u svo -
joj pu noj svrsis ho dnos ti; to ni su bi le po -
le mi ke oko odre đe nih es tet skih kon ce -
pa ta, ka ko se či ni lo, to su us tva ri bi le
po li ti čke bor be, tu se ras prav lja lo s
uvje re njem da se odlu ču je su dbi na ci -
je log čo vje čan stva. Go to vo da je tim
je zi kom Krle ža ispi sao ci je lo svo je dje -
lo, pe de set svo jih knji ga, i ta mo gdje
ni je bi lo po tre be po le mi sa ti, ja ma čno
su os ta le pra zne stra ni ce. Sam Krle ža
go vo ri o to me ka ko je po ku šao mi je nja -
ti i je zik svo ga pu ka, ka ko ga je po ku -
šao uz di ći iz fol klor nog mi ljea, ka ko je
po ku šao pro go vo ri ti na in te le ktu alan
na čin, ka ko je po ku šao stvo ri ti je zik za
21. sto lje će, i pred kraj ži vo ta u raz go -

vo ri ma sa Ene som Čen gi ćem pri zna je
ka ko ni je uspio. Uspio je je di no os ta ti
ne ra zu mljiv i da lek ši rim ma sa ma, kao
pi sac ko ji se uz dao u pre vrat i re vo lu ci -
ju. To je još je dan pa ra doks nje go va
dje la. 

Krle ža je re zi gni ran u tim raz go -
vo ri ma, nje go vi ide ali su os tva re ni, i on
još sa mo svo jim ne pri ja te lji ma že li to
os tva re nje ide ala. On se za te ide ale
bio opre di je lio u do ba Re vo lu ci je, ka da
je an ga žman još uvi jek bio smi slen, ka -
da je još uvi jek pos to ja la na da, a vje ra
u in te lekt i pros vje tlje nje ni su bi li ispa -
ri li, ka da je sve to bi lo kon kre tno i ži vo;
bi lo je to pri je ra to va, i gu la ga, i po gro -
ma! Krle ža je gle dao ka ko se je dan svi -
je tli ide al pro me će u svo ju su pro tnost,
ka ko se uka zu ju no ve kla se, a mi li oni
umi ru u svje tlu ba klje. On je šu tio o to -
me, do slje dno. To je re zul tat je dnog
do slje dnog opre dje lje nja za kon kre tan
sis tem vri je dnos ti ko ji ma se os ta je vje -
ran do kra ja. Sis te ma ko ji vo di u ka pi -
tu lan ti zam. To je is hod an ga žma na ko ji
ne mis ti fi ci ra svo jim vri je dnos ti ma! Je -
dnog is kre nog i do slje dnog opre dje lje -
nja. Mo žda je di nog pra vog an ga žma na,
ko ji ne hi nji da je uvi jek ne što dru go,
ne što što se od ga đa i izmi če, ne dos toj -
no se za va ra va ju ći; to je an ga žman ko -
ji je znao šta su mu ide ali, i htio ih je
pos tva ri ti i spro ves ti. U do di ru sa ži vo -
tom i stvar noš ću − ti su ide ali okrvav lje -
ni! Svi jest ko ju je is ko vao se uka za la
svo jom uza lu dnoš ću. Ve li či na Krle ži na
po ra za ne mo že nam po slu ži ti kao po -
uka. Taj po raz nam ni šta ne go vo ri, to
je su dbi na sva kog an ga žma na. Da li se
is pla ti lo? 

Ono što još uvi jek ču je mo jes te
onaj pro tok re če ni ce, ne na dma šen na
na šem je zi ku, onaj ri tam je dnog sti la
ko ji je izu mljen s kon kre tnim ci ljem,
mi još uvi jek ču je mo tu ve li čan stve nu
hu ku ubje đi va nja, ona je to što u tom

dje lu pre tra ja va. Ono što tu vi di mo jes -
te je dan bri zan tni amal gam ar gu me na -
ta i fi gu ra, u ime kon kre tnog an ga žma -
na je dnog es te ta ko ji je ve li ka is kus tva
pe si mi zma i de fe ti zma, kao je di nih lje -
po ta, što ih umje tnost va ri ra sto lje ći ma
− ta čno evo ci rao i dos toj no is ko ris tio u
po li ti čkom mo men tu ne vi đe nog ra su la;
to se ta ko ni je mo glo ro di ti dru gdje, u
dru ga či jem mo men tu.

Za što bi Krle žu tre ba lo či ta ti da -
nas? Ne su mnji vo je to pi sac ko ji po
svom sti lu − po kom bi na ci ji ko ju oda bi -
ra na osi in ter na ci onal ne tra di ci je mo -
gao bi ti za ni mljiv i bli zak či ta ocu ko ji je
či tao i Pro us ta, i Dos to jev skog, i Man na,
i Ib se na, Ba ude la ira, Wil dea, Ril kea,
itd. Ko me ni je bli zak ma kar ne ko od po -
bro ja nih auto ra, on da ne su mnji vo on
ni je ide alan či ta lac Krle že, i bo lje da se
u to či ta nje i ne upu šta, za to što ne će
do ži vje ti no vi na čin, no vi ugao pod ko -
jim je Krle ža pos ta vio pi ta nja ko ja se
ti ču sva kog pra vog či ta oca, za ko jim on
tra ga u knji že vnos ti: za što ži vi mo, za -
što ho će mo da ži vi mo, gdje smo i ka mo
to nes ta je mo, s na šim bri ga ma i ža los -
ti ma, s na šim tu žnim i ve se lim lje po ta -
ma i s na šim stra hom pred smrću. Krle -
ža ne su mnji vo ima šta da ka že u tom
po gle du, nje go va knji že vnost je i knji -
že vnost je dne in di vi due pi sa na za in di -
vi duu, i ne su mnji vo je pi sac ko ji je na -
šao ta kve či ta oce ši rom svi je ta. Da kle,
Krle ža ni je sa mo an ga žo van pi sac, nje -
go vo dje lo ni je sa mo po li ti ka, to je ja -
sno, ali mo žda bi i taj an ga žman kao
do mi nan ta nje go va dje la mo gao bi ti za -
ni mljiv mla dim ge ne ra ci ja ma, kao kon -
cept ko ji nas ta je u na šoj knji že vnos ti u
kon kre tnom vre me nu. Po go to vo što su i
ta pi ta nja ko ja in te re su ju obi čnog či ta -
oca (ko ji mo žda i ne zna ka da i za što
nas ta je Krle ži no dje lo) − pos tav lje na u
li te ra tu ri pod pri tis kom Krle ži nog po li ti -
čkog an ga žma na! 

Mo žda bi no vi či ta oci či ta ju ći
Krle žu mo gli ja ko ra no na je dnom kon -
kre tnom pri mje ru vi dje ti ka kve sva pi -
ta nja do no si an ga žman u li te ra tu ru, ka -
kve pro ti vrje čnos ti raz di ru dje lo je dnog
an ga žo va nog li te ra ta. Je dnog pis ca ko ji
svo ju eti ku ne že li mis ti fi ci ra ti − ne go
se opre dje lju je za kon kre tnu po li ti ku,
za re vo lu ci ju, do slje dno. A da ta kav po -
li ti čki izbor ne su mnji vo on da stva ra
mno go pro ble ma, jer tim izbo rom ovaj
pi sac na srće na sop stve nu li te ra tu ru ko -
ja se ta kvom izbo ru oti ma, jer njen pi -
sac i da lje po ku ša va pi sa ti su ges ti vno i
uvjer lji vo, jer ne će da po vje ru je da je
lje po ta pla kat i pos ko či ca − jer zna da
je pi ta nje umje tni čkog tem pe ra men ta
va žni je od pro gra ma, da je pi ta nje ne -
ra va bi tni je za umje tnost od po li ti čkog
sta va, a po ja va ta len ta ne su mnji vo du -
blja od ten den cio zne she me. Krle ža je
pi sac ko ji zna da je sva ka umje tnost
mrtva bez sna ge in di vi du al nog do živ lja -
ja, da je umje tnost ni je stvar ma sa, i
otud zbog svog je zi ka i in te le ktu ali zma
os ta je da lek tim ma sa ma, a da na te
ma se zbog svo jih po li ti čkih sta vo va
umno go me ra ču na, jer ih va lja pro svi -
je tli ti i po ta knu ti da pro ve du re vo lu ci ju
ko ju za go va ra, u ime vri je dnos ti za ko -
ju se za la že. Ja sno se vi di ka ko se ovaj
pi sac na šao u je dnom es tet skom i in te -
le ktu al nom ćor sko ka ku, ka ko je za šao u
je dnu uli cu ko ja je sli je pa na obje svo -
je stra ne. Či ni mi se, da kle, da da nas
ne bi bi lo ne ko ri sno spo zna ti to ži vo
klup ko pi ta nja na ko ja ne ma od go vo ra,
da nas ka da se u na šoj kri ti ci i knji že -
vnos ti di že to li ko ga la me oko eti čke od -
go vor nos ti i li te ra tu re, ka da se o to me
ras prav lja ši ro ko i ola ko kao da je u pi -
ta nju naj sva ko dne vni ja stvar, ka da se
taj ne raz mrsi vi čvor pro ti vrje čja po ima
kao na jo bi čni je dva plus dva − kao fra -
za pros ta i ja sna kao dan.
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Na uka o čo ve ku u pro šlos ti
Do bro ju tro. Pa, ovo će sad, u stva ri, da
bu de čas is to ri je, ta ko da će bi ti ma lo
dru ga či je od os ta lih pre da va nja na fes -
ti va lu, ali prvo mo ram da vas pi tam šta
bis te vi pod naj ve ćim mu ka ma re kli da
je is to ri ja, či me se ta na uka ba vi. 

− Pro šloš ću. 
− Pro šloš ću. To je si gur no ta čno,

ali či me u pro šlos ti? 
− Ja sam u je dnoj kni zi pro či tao

da je is to ri ja ka na li za ci ja bi olo gi je. 
− Bi će mno go o ka na li za ci ji. To je

ja ko do bar po če tak. Ka na li za ci ja bi olo -
gi je. Odli čno. Drža će mo se to ga, na dam
se. Do ga đa ji, druš tvo, ka na li za ci ja...
vra ća će mo se. Pa do bro, za ovo o če mu
ću da nas go vo ri ti, ka na li za ci ja je vi šes -
tru ko bi tna. Za drža ću se na je dnoj de -
fi ni ci ji is to ri je ko ju su da li fran cus ki is -
to ri ča ri kra jem dva de se tih go di na dva -
de se tog ve ka i ona zvu či uža sno pros to,
ali je re vo lu ci onar na. Oni su re kli da je
is to ri ja na uka ko ja se ba vi čo ve kom u
pro šlos ti. Na prvi po gled, ima li ne što
glu plje što bi se mo glo re ći? U stva ri je
ta de fi ni ci ja bi la re vo lu ci onar na i po -
tpu no je pro me ni la odnos pre ma toj na -
uci, kao i na uku sa mu, jer čim vi ka že -
te da se is to ri ja ba vi čo ve kom u pro šlos -
ti − ne kra ljem, i ne voj sko vo đom, ne go
bi lo ko jim čo ve kom − vi ste pro me ni li
svo ju te mu. Is to ri ja se, da kle, ba vi i čo -
ve ko vom sva ko dne vi com, onim što je
on jeo i na či nom na ko ji se za bav ljao,
na či nom na ko ji je ži veo i onim što o
če mu je ra zmiš ljao. Čim ste to re kli,
on da odje dnom ta na uka, ko ja se ina če
pra vi la uža sno va žna, i ko ja je re kla da
je ona drža vo tvor na i da ona sa mo o tim
kra lje vi ma ho će da pi še, po či nje da se
po ve zu je i sa etno lo gi jom, i sa so ci olo -
gi jom, i sa knji že vnoš ću... Po či nje da
ra di za je dno sa dru gim na uka ma i čo ve -
ka vi di kao je dnu ce li nu. Ona ne mo že
da odvo ji je dan deo tog čo ve ka, jer ni -
je sa mo rat nje gov sa držaj, već i ono
što on je de i sve ove dru ge te me. Da nas
će mo se ba vi ti tom vrstom is to ri je.

Go vo ri ću vam o ur ba ni za ci ji Beo -
gra da kra jem XIX i po čet kom XX ve ka,
ali će te vi, na ra vno, u svim tim te ma ma
pre po zna ti ne sa mo Uži ce u tom pe ri -
odu, već i da naš nje Uži ce. Pre ma to me,
ono či me se mi ov de ba vi mo, ti fran cus -
ki is to ri ča ri na zi va li su pro ce si ma du gog
tra ja nja. Vi u ško li uči te sa mo zbir bi ta -
ka, kra lje va, do ga đa ja, bum-tras, da tu -
mi, ovo-ono, i va ma se či ni da ta is to ri -
ja uža sno brzo ide, da se u njoj sva šta
de si lo. Šta se pre ma to me de si lo u Srbi -
ji u XX ve ku? To la ko mo že mo da sa be -
re mo: dva svet ska ra ta, pa on da ne ko li -
ko lo kal nih, pa ne ko li ko gra đan skih, pa
ma la mo nar hi ja, pa ve li ka mo nar hi ja,
pa ve li ka re pu bli ka, pa on da ne ko li ko

pre vra ta, pa po dos ta ubi je nih vla da -
ra... I on da lju di obi čno ka žu: “bur na
je dna is to ri ja”, i on da se uz to sva šta
još ka že, kao: “mi proi zvo di mo vi še is -
to ri je ne go što mo že mo da sva ri mo”, to
je ču do je dno od is to ri je. Ali kad uzme -
te ove dru ge te me, te me druš tve ne is -
to ri je, vi vi di te da stvar uop šte ni je
mrdnu la iz 1890. go di ne i ta ko do la zi te
do pi ta nja: “Šta je u stva ri ova po li ti či -
ca ko ja se go re de ša va?” 

Shva ti te da to ni za vaš ži vot, ni
za ži vot svih tih lju di u XX ve ku ni je bi -
tno. Jes te to njih li čno po tre sa lo, ali to
za pra vo ni je po me ra lo stva ri ni na ko ji
na čin. To je sa mo proi zvo di lo je dnu bu -
ku, ne po ja mnu, ko ja je skre ta la paž nju
sa uli ca, sa ku ća, sa ka na li za ci ja... Ja
mi slim da je to je dna la žna is to ri ja, is -
to ri ja ko ja nas de kon cen tri še, na mer -
no, i za to vi nju uči te u ško li, a ona od -
vla či va šu paž nju od klju čnog pi ta nja. A
da nas će mo pro ba ti da se ba vi mo ne kim
od tih klju čnih pi ta nja − kao što je pi ta -
nje pro me ne gra da. On da će te vi de ti na
ko ji sve na čin, sa mo to kom še tnje grad -
skim uli ca ma, mo že te ra zmiš lja ti o
svom gra du i do ga đa ji ma u nje mu. 

Ka ko sam ja do šla do to ga? Pa ta -
ko što sam se prvo ba vi la is to ri jom de -
mo kra ti je u Srbi ji, što je još mno go tu -
žni je, i po li ti čkim stran ka ma, što je po -
go to vo uža sno i stra šno. Či ta la sam no -
vi ne iz tog vre me na, s po čet ka XX ve ka.
Na pri mer, oni se plju ju, vi ču: “Sa gra di -
će mo auto put za Uži ce, maj ke mi”, i
ta ko da lje... Usput lis tam te no vi ne, i
stal no na ila zim na ru bri ku o Beo gra du i
vi dim da se ta mo ne što kao di vno de ša -
va: kao kre će tram vaj, sad će stru ja,
doš’o cir kus, doš’o slon. I odlu čim, čim
za vršim sa stran ka ma, pre la zim na, što
bi re kli ovi na ši ne pri ja te lji, žen ske te -
me... 

Do đe ko na čno to vre me, po čnem
ja da se ba vim Beo gra dom, kad ono sve
go re i go re. Kre nem ja je dnu te mu,
dru gu te mu − sve stra šni je i stra šni je −
i vi dim da je to za pra vo ona su šti na ko -
ju sam ja ne gde hte la da izbe gnem, da
se odmo rim. Jer sad, odje dnom, me ni
po či nju da se pri ka zu ju ne ki pro ble mi
ko ji me ne di rek tno po tre sa ju da nas u
Beo gra du. On da ja vi dim taj pro ces du -
gog tra ja nja, odno sno to što se to kom
sto go di na ni je pro me ni lo, i što je sti glo
i do me ne sa da, i do vas u Uži cu, i što
je ne ka ko tu svu da. I shva tim da je ova
pri ča prven stve no pri ča o to me ka ko
fun kci oni še sis tem. To je taj pro ces du -
gog tra ja nja. Da kle bez ob zi ra na ko mu -
ni zme, so ci ja li zme, mo nar hi je, re pu bli -
ke − taj sis tem ne ka ko sa vrše no fun kci -
oni še, ne do dir nut, uvek is ti. Uvek su is -
te pre pre ke, i uvek su is ti na či ni na ko -
je se pos ti že da se ne što ne de si. A dru -

go, da je to pri ča i o toj eli ti ko ja na ra -
zne na či ne, pod je dan, spre ča va ra zvoj
Srbi je, a pod dva, spre ča va da lju di
nor mal no ži ve. Ta ko da će mo sad prvo
da pri ča mo o ra zvo ju, a on da će mo da
pri ča mo o lju di ma, a on da će mo − ne
znam − da di gne mo re vo lu ci ju, na pri -
mer... za vi si ka ko kre ne. Ali mi slim da
je sta nje dos ta pre dre vo lu ci onar no.

Ki ša pa da, ja se kli zam 
na pu tu za Ur ba ni zam
Ča čak ni je imao ur ba nis ti čki plan i ni -
kad ga ni je ni do bio, Va lje vo ga je ima -
lo od 1840. U Beo gra du, u pe ri odu o ko -
me go vo ri mo, ni je do net ni je dan za kon,
ni je dan okvir za ra zvoj tog gra da, po go -
to vo za fi nan si ra nje ra zvo ja tog gra da,
kao ni ur ba nis ti čki plan. Go di ne 1885,
je dan gra do na čel nik, Vla da Đor đe vić,
re kao je: “Haj de od gra da da na pra vi -
mo plan. Gde će da bu du uli ce, na pri -
mer, za po če tak. Ne mo že to ta ko sad
brzo”, i on da su kre nu le te uža sne ne -
po ja mne sva đe: šta da bu de u tom za -
ko nu, i ka kav da bu de taj plan. I vi še-
ma nje, za kon ni ka da ni je do net, a za -
kon je bi tan zbog fi nan si ra nja. Plan je
do net 1925. go di ne, ko zna da sa be re,
to je ne gde oko pe de set go di na na kon
po čet ka dis ku si je o pla nu. Ceo grad je

već bio sa zi dan do tog tre nut ka. Grad
je sa zi dan bez za ko na i pla na, što je
sad taj prvi okvir, jer je već ja sno ka ko
ni je bi lo odre đe no da li će uli ca da ide
pra vo ili će da skre ne ne gde. To je već
prva od go vor nost eli te, pus ti ti pod pu -
nom sveš ću, pres to ni cu da se ra zvi ja
bez ika kvog okvi ra. 

Me đu tim, pos to ja lo je ne što što je
obje kti van pro blem: na sle đe iz osman -
skog vre me na, u ko me su uli ce išle di ja -
go nal no. One se ni su se kle ova ko kao
re šet kas ta kon stru kci ja, pod pra vim
uglom, što je kon stru kci ja mo der nog
gra da, ne go su uli ce, de li mi čno zbog
brdo vo tog te re na na ko me je Beo grad,
ra spo re đe ne di ja go nal no, da bi se ti na -
gli uspo ni sma nji li. To je bio obje kti van
pro blem. Te uli ce ko je idu ova ko, sve to
sa da sru ši ti i na pra vi ti uli ce ova ko, to je
ozbi ljan pro blem, i to mno go ko šta, i to
je... to je je dna ozbi ljna stvar. Me đu -
tim, svi dru gi pro ble mi bi li su po tpu no
ve šta čki. Prvo pi ta nje je bi lo pos tav lje -
no 1845: ka ko mi sad te uli ce da sre di -
mo. Ima je dna di vna re če ni ca ko ju sam
za bo ra vi la da sta vim kao mo to u knji gu
i uža sno mi je zbog to ga žao. A ka že
ova ko: “Da bis te bi li gra đa nin Beo gra da
po tre bne su vam do bre ci pe le i ja ki ka -
ra kte ri”. I mi slim da to za sva vre me na
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opi su je te uli ce i te lju de, i ja sno je ka -
kav je bio nji hov ži vot, ali za is ta vam je
ka ra kter bio po tre ban: te ci pe le su,
pre tpos tav ljam, krat ko tra ja le, pa kad
pro pa dnu, on da ka ra kter us ka če da po -
mo gne. Be da je, da kle, to ako je žom -
bas ta kal drma, špi cas ta vi še-ma nje, ši -
ljas ta, on da tu da ne mo že da se ide,
čim tri ka pi ki še pa dnu, to je bla to, kad
je su vo on da je pra ši na − ne zna se kad
je go re i ta ko da lje. 

Oni 1885. izno se me ga svet sku di -
le mu: da li da kre nu re dom, pa da ka žu
prvo ova uli ca i još dve, sad ima mo do -
vo ljno pa ra, pa će mo to da sre di mo, ili
da oni, mo žda je pa me tni je, po pra ve
sve ru pe u gra du. Pa će mo sle de će go -
di ne da kre ne mo od te prve uli ce. Da,
ka žu, ru pe, ru pe. Ru pe su ne ve ro va tne.
I kre ne akci ja ru pe, po pu nja vaj ru pe,
tra je akci ja me se ci ma, po tro še se sve
pa re na ru pe. Pa dne prva ki ša, da ne
po mi njem sneg, ru pe, brum, po no vo: u
maj ku mu, ka že, ni smo do bro po pra vi li
ru pe. Sle de će go di ne će mo opet na pro -
le će otvo ri ti ovo pi ta nje. Ta ko je pro šlo
vre me od 1885. do 1912. Sva ke go di ne
po či nje se zo na is tom tom pri čom, da l’
ru pe ili Knez Mi ha ilo va, uvek se odlu či −
ru pe. On da go di ne 1911. ne ko ka že −
haj de da pro ba mo, kao, da sre di mo
Knez Mi ha ilo vu i još dve-tri uli ce, pa će -
mo s ru pa ma po la ko, pa će mo sva ke go -
di ne po tri uli ce, pa će i te ru pe da se
za pu še. Da su po če li 1885, sre di li bi ceo
grad, a ni su. Ne ko pa me tan i ljut ta da
je seo i izra ču nao da je dva pu ta vi še
pa ra po tro še no na ru pe ne go da su le po
kre nu li re dom. Da li vam je po zna to to
s ru pa ma? Pa sva ke go di ne is ta ru pa i
ta ko. Ima tu ne če ga... 

On da ima, re ci mo di vna je dna si -
tu aci ja. Sti že pi smo, či ta se na skup šti -
ni gra da i ka že ova ko: “Mi gra đa ni Po ža -
re va čke uli ce gle da mo ovih da na šta se
de ša va u na šoj uli ci i vi di mo da va de
kal drmu ko ju su pos ta vi li pro šle go di ne.
I pi ta mo gor nji na slov za što se to ra di
kad je na ša uli ca ta man pro šle go di ne
sre đe na i za što nam sad va di te kal -
drmu.” On da za se da skup šti na, pa ra -
zmiš lja o od go vo ru. Pi še ova ko, ima mo
od go vor, ka že ova ko: “Ta čno je to, ali
ut vrdi li smo da je u Ne boj ši noj uli ci ja -
ko lo ša stvar, za to smo izva di li va šu kal -
drmu i odne li ove go di ne u Ne boj ši nu”;
pa on da vi de i oni da je to su lu do, pa
ka žu: “ali ako vam mno go sme ta, mi
će mo da vra ti mo”. Je l’ da, i to je ne -
što po zna to. Mi slim, ka ko sad ti lju di
vla da ju, i šta je sad s tom kal drmom, i
s tim vre me nom, i s tim gra đa ni ma ko -
ji ma oni stav lja ju, pa oti ma ju pa će i,
maj ke mi, da vra te ako tre ba? Tu ap so -
lu tno vi di te odnos i pre ma tim gra đa ni -
ma, i pre ma ja vnom nov cu, i pre ma ja -

vnom i pre ma sop stve nom in te re su. Vi -
di te je dnu ce lo vi tu, ne odo lji vo po zna -
tu, po li ti čku si tu aci ju.

On da još je dna si tu aci ja, ljup ka,
sa uli ca ma, ka že ova ko: opet pi šu gra -
đa ni, i to je sad ta 1911, kad, kao, pos -
to ji ne ki plan. Da kle, sad smo do ne li
plan i re kli smo − ovih de set uli ca će
sad da se sre di, ča sna reč. I sad jav lja -
ju se iz je dne od tih uli ca ko ju je kao
tre ba lo da sre de i ka žu − izvi ni te, ra do -
vi u na šoj uli ci ni su po če li, ali za to se
sre đu je Ne ma nji na, ko ja ni je bi la u pla -
nu. Zna či, ti si sa da do neo plan po sle
tri de set go di na, ali si ga odmah pro me -
nio jer sad ne što tre ba u Ne ma nji noj. I
pi šu sad, gra đa ni se bu ne − što se sad
ne sre đu je na ša uli ca, ne go Ne ma nji na?
Se dne mu dra skup šti na, od go va ra ova -
ko, ka že: “ta čno je, Ne ma nji na ni je bi -
la u pla nu, ali se ti li smo se da je ove go -
di ne me đu na ro dni kon gres no vi na ra u
Beo gra du, pa kad do đu na sta ni cu da im
po pra vi mo Ne ma nji nu, ko jom će da
idu, da im bo lje Beo grad iz gle da. A va -
šu uli cu će mo sle de ći put, ne ma ve ze.”
Zna či, ti do ne seš plan, je dva, po sle tri -
de set go di na i odmah ga pro me niš jer
se se tiš ne čeg tre nu tnog, a po go to vo to
tre nu tno je − daj da za mas ki ra mo si tu -
aci ju da se ne vi di taj užas i be da ne go
će mo sad tu Ne ma nji nu, baš će mo nju
da sre di mo, pa ona ne će os ta vi ti loš uti -
sak na njih. 

Va go na ši
Dok sve to tra je, si ro ti lju di mo ra ju ne -
gde da ži ve. Ta ko se po jav lju je pro blem
sa tim ku ća ma gde se − sad će te vi de ti
iz ovih pri me ra ko je ću da vam či tam −
vi di da je za pra vo za sve bi la kri va
vlast, jer vlast po čev ši od ovog za ko na i
ur ba nis ti čkog pla na, ni ka da ni je na pra -
vi la ni ka kve ola kši ce za lju de ko ji ho će
da pra ve ku ću, ne go ih je, na pro tiv, op -
te re ti la svim mo gu ćim da va nji ma, ta ko
da je iz gra dnja ku će bi la je zi vo sku pa.
Da kle, prvo su na me tnu li ta kse na pla -
ce ve i uop šte na ze mlju. Pre ma to me,
vi kad ku pi te plac, va ma ne os ta ne vi še
ni šta za ku ću. I to je bi la naj ma so vni ja
si tu aci ja u ko joj ja dni lju di ta man ku pe
to ne što ze mlje, a po sle da lje za ku ću
ne ma ju nov ca. Ni ka da se tu ni je stvo ri -
la ne ka ozbi ljni ja in dus tri ja ko ja je pra -
vi la gra đe vin ski ma te ri jal; zna či, sve je
to bi lo iz uvo za. Pre ma to me, ni je se
ra zmiš lja lo o to me da se na pra ve ne ke
ozbi ljni je ci gla ne, da lju di mo gu da zi -
da ju ku će. Zbog uvo za, pla ća la se ve li -
ka ca ri na ka ko bi drža va pu ni la svoj šu -
plji bu džet. Ta ko je drža va sve uči ni la
da iz gra dnja ku ća bu de ba sno slo vno
sku pa i da lju di, za pra vo, ne mo gu da
sa zi da ju ku ću ni ti ima je da la bi lo ka kve
ola kši ce ili kre di te ka ko bi lju de pod sta -

kla da te ku će gra de. Re zul ta ti ta kve
drža vne po li ti ke bi li su uža sni za ži vot
sva kog čo ve ka, kao što su i po da ci o to -
me ka ko se ži ve lo. U ono me što je bi lo
grad sko jez gro, 61 pos to lju di u na ju -
žem cen tru ži ve lo je u je dnoj so bi, a u
ono me što je bi la div lja gra dnja i što je
nas ta lo izvan tog gra da − nas ta lo je za -
to što, opet, vlast ni je re gu li sa la za kon
ko ji će re ši ti iz gled gra da − 76 pos to
lju di je ži ve lo u je dno so bnim ku ća ma.
Ta so ba u ko joj su ži ve li ima la je pro se -
čno 15 kva dra ta i u njoj je ži ve lo 3,3
oso be u pro se ku. Da kle, vi ste di rek tno
svo jom po li ti kom ce na ili ne ra zmiš lja -
njem, ap so lu tnim ne ra zmiš lja njem ili
po li ti kom da zgra bi te od sva ke ta kse
kol ko mo že te za taj pra zan bu džet, uni -
šti li svo je gra đa ne ko ji su ži ve li na ovaj
na čin. Ka ko ide ta iz gra dnja ko ja do da -
na da naš njeg odre đu je cen tar Beo gra -
da? A evo, pos tav ljam vam pi ta nje da
ra zmiš lja te o Uži cu, da li zna te ta kve
pri me re. Da kle lju di ku pe plac, ne ma ju
vi še ni šta i sad je di no što oni mo gu, jer
ipak sad ne gde mo ra ju da ži ve, oni na -
pra ve u dnu tog pla ca ku ći cu od 15 kva -
dra ta, u ko ju se smes ti u pro se ku 3,3
čo ve ka. Nji ho va na da je da će oni s vre -
me nom do ći do ma lo pa ra, ka ko bi na -
pra vi li sle de ću ku ću i ,ko na čno, ja dni
sti gli do te uli ce, i na pra vi li ne ku fa sa -
du ka ko bi mo gli pred ko mši lu kim i pred
uli com da ka žu: “Ovo je mo ja ku ća”, pa
da sta ve le po ula zna vra ta, da na pra ve
ne ko dvo ri šte is pred i da to sa uli ce le -
po iz gle da. Ta ko oni ja dni po čnu u du bi -
ni dvo ri šta s na dom da će je dnog da na
mo ći da na pra ve tu je dnos pra tnu ili,
ču do bi bi lo, dvos pra tnu ku ću pre ma
uli ci. Pro la ze go di ne, ne de ša va se ni -
šta, ovo 3,3 na ras te na 5,6 lju di u ku ći
od 15 kva dra ta, ne mo že tu vi še da se
ži vi. Oni ja dni i da lje ne ma ju pa ra, šta
će, do da ju no vu pros to ri ji cu od 15 kva -
dra ta pre ma uli ci. Po sle izve snog vre -
me na po no vo, pa po no vo. I šta sad ima -
mo? Nas ta ju ku će ko je se u ar hi te ktu ri
zo vu va gon-sis tem. Nas ta je niz ku će ra -
ka od 15 kva dra ta iz du bi ne dvo ri šta
pre ma uli ci. U je dnom tre nut ku sta nu,
jer se i da lje na da ju da će na pra vi ti tu
le pu ku ću i da će ima ti je dnog da na
ulaz, vra ta i to sve. Sta nu, sta ve ne ku
ta ra bu da se ta stvar što ma nje vi di, i
po što oni ni kad ne do đu do tih pa ra i do
te pre dnje ku će, mi i da nas u cen tru
eli tnog to bo že Vra ča ra ima mo taj va -
gon-sis tem, du bo ka, us ka, mra čna i vla -
žna dvo ri šta u ko ji ma su te ku ći ce po re -
đa ne, s dru ge stra ne je wc, a ako ima
če sma, to je izu ze tno. Če sma je ugla -
vnom u uli ci. I oni za pra vo ži ve na taj
na čin − u vla žnim i nez dra vim ku ćer ci -
ma − a to je već start za sve ono o če -
mu će mo pri ča ti, po go to vo, re ci mo, o

ti po vi ma bo les ti od ko jih se umi re i o
uzras tu u ko me se umi re.

Ta kva vrsta ži vo ta već je je dan
po se ban am bi jent u ko me, mo že mo da
pre tpos ta vi mo, ka ko ži vot mo že da iz -
gle da, a ta kav ži vot je di rek tna po sle di -
ca odlu ka vlas ti. Na ra vno da lju di ne -
ma ju pa ra, to se po dra zu me va. Ali je -
dna vlast do đe na ide ju 1896. go di ne da
do ne se za kon ko ji će da po mo gne lju di -
ma, i ko ji će da obe zbe di po res ke ola -
kši ce oni ma ko ji na svo jim ku ća ma po -
di gnu sprat. Fe no me na lan za kon. Ko na -
čno ne ki za kon − gra đe vin ski za kon za
grad Beo grad, 1896. ko na čno do net. Za -
kon ka že: ko na pra vi prvi sprat bi će
oslo bo đen pla ća nja po re za pet go di na,
ko na pra vi dru gi, de set go di na. I taj za -
kon u sle de ćih de set go di na do ne se ne -
ve ro va tne re zul ta te i u Beo gra du se sa -
gra di či ta vih 300 ku ća na sprat, što je
bi lo po tpu no sen za ci onal no u odno su na
ove ku ćer ke u dvo ri šti ma, i po tpu no je
ja sno da je re zul tat izvan re dan. Ali,
1906. go di ne, a ovo je sa da drža vna
skup šti na, ne grad ska, drža vna do no si
za kon, jav lja se je dan ge ni je iz vla da ju -
će ra di kal ne stran ke. Ka že ova ko: še -
tam se ja po Beo gra du sve se ovo na
sprat di že, sme ta to, ka že, na šem na ro -
du. Evo i me ni sme ta, ja se še tam a ovo
je dno za dru gim, sve ovo pa la te ne ke,
do te ru je te se vi. Ja, ka že, imam pre -
dlog da se uki ne ta za kon ska odre dba,
jer ovaj Beo grad se mno go tu lic ka,
mno go se to do te ru je. I da se ta odre -
dba le po uki ne i da mi svi bu de mo is ti...
da na šem na ro du, kad do đe, ne bo de
oči to što se Beo grad to li ko ne ve ro va -
tno ra zvio, do prvog spra ta je stig’o.
Odu šev lje nje u skup šti ni. “Jao, gde su
nam oči bi le?!” Pa stvar no je taj za kon
naj go ri od svih za ko na ko je ima mo.
“Jao, šta si ti na ma čo ve če sad re kao,
bo žan stve nu je dnu stvar”, odu še vi se
skup šti na. Ne ka ja dna opo zi ci ja se ja vi
i ka že: “Ma jes te vi lu di?”, pa kre nu lju -
di da do no se in ži njer ske izve šta je, do
če ga je sve to do ve lo, kol ko se po bolj -
šao ži vot lju di i ko li ko sad te uli ce, bar
gla vne, na ne što po či nju da li če. Bu ra u
štam pi! Po če li to da zo vu šum ski ra di ka -
li zam... Lu di lo po tpu no, ali ve ći na je
ve ći na, a de mo kra ti ja je ve ći na, o to me
mo že mo po sle da pri ča mo. Ve ći na ve se -
lo i uz pe smu odlu či da se za kon uki ne,
jer mi ima mo ste no graf ske be le ške na -
ro dne skup šti ne, gde u za gra di pi še šta
se de ša va u skup šti ni, ti pa − ga đa ju se
avi oni ma, dva po sla ni ka se po bi la i to,
ov de ka že, uz pe smu. On da pa me tni
pre dla gač pos ta ne pot pred se dnik skup -
šti ne, da se čo vek na gra di, jer oni svi
sle pi kod oči ju ni su vi de li taj na ka ra dni
za kon. Tu uop šte ne ma ni ka kve di le me
o od go vor nos ti eli te. 

26 Skinuto sa trake



Tekstura, broj 4, juni 2012. 27

Ka ko će mo, blja ko će mo
E sa da naj zad do la zi mo do ka na li za ci je.
Ka na li za ci ja je je dna ne ve ro va tna te -
ma. Ona je, kao i ve ći na ovih te ma, tra -
ja la is tih tih tri de se tak go di na. Go di ne,
1880. ne ko ge ni jal no pri me ti da je ka -
na li za ci ja je dna dos ta po tre bna stvar,
jer ina če to što ide u ka na li za ci ju ova -
ko ide po uli ci, i da, to je je dan pro -
blem. Pro blem je u to me što lju di ko ji
ži ve u ku ći ca ma u va gon-sis te mu, ima ju
wc či ji je odvod po ve zan sa sep ti čkom
ja mom. Čiš će nje te sep ti čke ja me je
uža sno sku po, ta ko da sad či ta mo ra zne
izve šta je ko ji sti žu u skup šti nu, jer lju -
di ugla vnom ne ma ju pa ra da to čiš će nje
pla te, pa on da če ka ju da se sep ti čka ja -
ma pre li je. − Jao! − To je is to ri ja. Po če -
li smo pi ta njem šta je is to ri ja, izvi nja -
vam se vrlo sam pre ci zna − is to ri ja čo -
ve ka u pro šlos ti. Čo ve ka ko ji ima ne ke
po tre be. 

Ne pre ki dno se pi šu izve šta ji, i po
štam pi, i u skup šti ni − ko ji gra đa nin ni -
je pla tio odvo đe nje sep ti čke ja me, pa
se to, bljak, de si lo, pa evo i u na šoj uli -
ci ima onaj… To je je dna re do vna ži vo -
tna po ja va, jer čiš će nje pros to, uža sno
mno go ko šta. Ali, 1880. do ne ta je čvr-
sta i ne opo zi va odlu ka da će se ka na li -
za ci ja na pra vi ti. Na prav lje na je 1913.
Sa be ri te go di ne. Me đu tim, i ta da su na -
prav lje ni sa mo ka na li uz uli ce i ni su bi -
li po ve za ni s ku ća ma, ta ko da je bi lo
po tre bno još ne ko li ko de ce ni ja do mo -
gu ćnos ti ele gan tnog po vla če nja vo de.
Za me ne je klju čno pi ta nje bi lo da li se
to vi še ni ka da ne po me ne, ili se, na pro -
tiv − ono što se po ka za lo − to stal no po -
mi nje. Oni stal no pri ča ju o ka na li za ci ji,
a ono što me je po se bno in te re so va lo je
pi ta nje pa ra, jer mo je ko le ge ko je ima -
ju pri me dbe na moj rad, oni ka žu: ma
što si, bre, ka žu, ta kav ba ksuz, ni kad
ni je bi lo pa ra, nor mal no da je to stvar
be spa ri ce. E, na lju tim se ja, ka žem −
do bro ako je stvar be spa ri ce − i na pra -
vim ta be lu ra zlo ga zbog ko jih se ni je
do no si la odlu ka o ka na li za ci ji: taj i taj
me sec te i te go di ne − po kre nu to pi ta -
nje ka na li za ci je. Tog i tog me se ca pi ta -
nje je odlo že no, e sad za što je odlo že -
no? Ja sam po pi si va la sve te ra zlo ge
zbog ko jih se je dna odlu ka ne do no si i
to je ne što po tpu no ne ve ro va tno. Re ci -
mo, je dne go di ne se otvo ri kon kurs za
pro je kte i pro đe go di nu da na dok oni
sti gnu. On da pro je kti sti gnu, ali pro đu
tri go di ne dok njih ne ko po gle da. On da
do đe do sva đe unu tar ko mi si je, ona se
po de li, a on da de lo vi ko mi si je pi šu bro -
šu re pro tiv dru gih de lo va ko mi si je − tu
ode još go di nu da na. On da se do ne se
odlu ka; on da pa dne vlast; on da do đe
no va vlast, ski ne sve či no vni ke pret ho -
dne vlas ti i do ve de one ko ji ni šta ne

zna ju ni o je dnom po slu. On da se oni
je dno dve go di ne obu ča va ju da sa zna ju
šta je to grad, šta tu tre ba, i ta ko… I
na uče, na uče… Po sle dve go di ne opet
no vi kon kurs, ten der i on da sve ispo čet -
ka. I de si se ne ki spo so ban čo vek, bi lo
ih je je dno tro ji ca, iz bro ja la sam... Taj
sve zna ka ko to tre ba da se ura di. Pos -
ta ve ga za gla vnog in ži nje ra; on ura di
za šest me se ci sve, i kon kurs i pro je kat,
sve sti gne, sve je ja sno ka ko će mo šta
će mo. Ali ne što se on mno go pra vi va -
žan, i mno go je bri lji rao ta mo, i kao on
sve zna... Ta ko sme ne gla vnog in ži nje -
ra. Da vi di mo šta je on tu usvo jio? Ovu
glu post? No vi kon kurs. On da se čla no vi
ko mi si je po sva đa ju na mrtvo ime, i taj
pro blem vi še ne mo že da se re ši kod
nas, pa mo ra mo da zo ve mo stran ce u
po moć, jer mi vi še ne mo že mo o toj te -
mi. Jer šta je pro blem? Po de le se, krv
do ko le na li je. Di le me su, pa zi te, sve -
mir ske. Prva di le ma: da l’ ka na li za ci ja
da ide u Sa vu ili u Du nav? Je dna stran -
ka je za Sa vu, dru ga je za Du nav. Aha. I
šta sad? Je dni do đu na vlast, vi ču Sa va,
pa dnu, sle de ći vi ču Du nav. Izbo ri se
obav lja ju oko “pi ta nja Sa va i Du nav”, a
ima još je dno pi ta nje ako se slu čaj no
re ši, ovo, ne re ši vo pi ta nje Sa ve i Du na -
va, pi ta nje sis te ma na ko ji će ka na li za -
ci ja odla zi ti, to jest, da li će sve vo de
da idu za je dno ili će te vo de da se de -
le, ni je bi tno, to je ne ka te hni čka
stvar... Ali za sva ki slu čaj, ako bi se i
ne ka ko do go vo ri li da li u Sa vu ili u Du -
nav, ima ovo re zer vno pi ta nje: kad je
Du nav, on da pi ta ju: “a po kom sis te -
mu?”, i on da se sve ra spa dne, e ne ćeš
maj ci. Bo žan stve no je to sa ko mi si ja -
ma. Na pra vi se je dna sa mo za Sa vu, je -
dna sa mo za Du nav, a je dna i za Sa vu i
za Du nav... ja to sve imam sa ču va no i
uop šte ni šta ne izmiš ljam. 

To nas opet vra ća na uli ce, ka že:
“da li da prvo sre di mo uli ce pa da is ko -
pa mo ka na li za ci ju?”. Pa on da ona eki pa
ko ja je i ona ko pro tiv sre đi va nja uli ce
ka že: “ne, prvo da sta vi mo ka na li za ci ju
pa da sre di mo uli ce”, što zvu či lo gi čno,
ali je pro blem jer ka na li za ci je ne ma če -
trde set go di na. Na kra ju, po što ni je,
na ra vno, bi lo ni ka kvog sis te ma on da su
ne ke uli ce če ka le prvo ka na li za ci ju pa
sre đi va nje a ve ći na uli ca je glanc sre -
đe na 1911, a on da su is te go di ne re ši li
da pro ko pa ju uli ce i na pra ve ka na li za ci -
ju, pri tom odlu čiv ši da će ona da vo di u
Du nav, ne će te ve ro va ti. Zna te za što,
jer kad bi išlo u Sa vu, išlo bi kroz ceo
Beo grad. Eto. Ca re vi. Se ti li se, Du nav.
Ali opet oni oko tog sis te ma, ni ka ko ni -
su mo gli da smi sle re še nje, pa se opet
zo vu stran ci u po moć, da oni na pra ve
taj pro je kat, jer je to ov de − ra spad sis -
te ma − ne mo že. Do đe on da stra na de -

le ga ci ja, ko ja je sva ki put pla će na, na -
ra vno, oni tu se de, me re, bu še, ra zmiš -
lja ju, ta ko da sve to ba sno slo vno ko šta.
Do đe 1500. stra na de le ga ci ja i ka že,
do bro, ako vi sad stvar no ho će te tu ka -
na li za ci ju, haj de za po če tak da do bi je -
mo uvid u pre me re no ze mlji šte. Da nam
do ne se te te pro ra ču ne, po što je Beo -
grad brdo vit, ova ko kao Uži ce, da vi di -
mo gde je brdo, gde je ra vno, ko li ko
tre ba da se ko pa i ta ko da lje. “Ha?”,
za pa nje se, is kre no. Pa ka že ovaj − pa
če kaj te, ka ko ste vi mi sli li da bu ši te ka -
na li za ci ju, je l’ vi di te vi ka kav vam je
grad, brdo vit? Ka že − pa ni smo mi
ovaj… ni smo mi o to me… Pi še, da su svi
pret ho dni pla no vi ra đe ni za No vi Sad,
ot pri li ke. Uop šte ni je uze to u ob zir da
tu ima ne ko brdo. I to je fi na le pri če,
mi slim po sle 35 go di na Sa ve, Du na va,
me ha ni za ma, stra na ka, oni su ot kri li da
grad ima brdo, da tre ba da se izra ču na
ko li ko i gde da se bu ši, i ko li ko je to va -
žno za ce nu ra do va. Ča sna reč, evo pi -
še sve, sve je tu. 

Kad smo kod pa ra, ima još je dno
di vno pi ta nje. To je pi ta nje re do sle da −
sre đi va nje uli ca ili ka na li za ci ja, ka na li -
za ci ja ili uli ca. Ali ima još je dan krun ski
do kaz za mo ju te zu da pa re ni ka da ni su
bi le pi ta nje uop šte, ja ne ka žem da ni -
su bi le pro blem, ja ka žem da oni ni su
sti gli do pi ta nja pa ra, ni ka da. Oni su se
ba vi li svim dru gim pi ta nji ma. Ni ko ni je
pos ta vio pi ta nje: Ko li ko to ko šta? Što je
mo žda prvo pi ta nje, ne ka ko, či ni mi se,
ne znam. On da pi ta nje stru je. Beo grad
je bio je dan od prvih evrop skih gra do va
ko ji je do bio stru ju, pre Ri ma, Mi la na,
be dnih gra do va, Fran kfur ta i sli čno. Za -
što je do bio stru ju? Za to što je imao je -
dnog ma ni ja ka, pro fe so ra na fa kul te tu
za stru ju, Đo ku Sta no je vi ća, ko ji je
odlu čio da će Beo grad ima ti stru ju, pa
ma kar on crk’o. On je bio je dan po znat
pro fe sor i re kao je − mi ima da uve de -
mo stru ju, to je naj no vi ja stvar. Beo -
grad ima te mra čne uli ce, te uža sne
pro ble me i kri mi nal i sva šta. Mi će mo
da pres ko či mo taj plin, ko ji ni ka da ni -
smo uve li u grad i uveš će mo stru ju. −
Ka ko, je si ti lud? Mi slim šta, ka kva stru -
ja? Če kaj po la ko, prvo će mo ba klje pa
da vi di mo… Šta sad? Čo vek je to gu rao,
ni je se smi rio. Šta su mu sve ra di li! Po -
če le su kam pa nje u no vi na ma pro tiv
stru je. Šta će sve stru ja da do ne se! Ka -
že, pro du ži će se no ćni ži vot, što će po -

ja ča ti ne mo ral u na šem gra du. Kad ima
stru je, ima da se švrćka ju do ko zna ko -
li ko. A stru ja će da do ve de “traj van” pa
će on da da se vo ze no ću, i to će sve u
pro past da ode. On da pi šu o ne sre tnim
efe kti ma. Ka že: “po uz da no je si gur no
da kad gle da te u stru ju, osle pi te”. I kad
su pus ti li stru ju, bio je do ček na Trgu
re pu bli ke, kod po zo ri šta, gde su lju di
do šli, na ga ra vi li se ugljem, ta ko im re -
kli u no vi na ma, ka ko ne bi osle pe li. Tog
čo ve ka sa mo što ni su spa li li ko ve šti cu,
ali on, ba ksuz ne ki − gu ra. I Srbi ja, Beo -
grad do bi je stru ju 1892. a ka na li za ci ju
1912. Da kle, stru ja je sku plja, kom pli -
ko va ni ja, te hno lo ški za hte vni ja od te
ka na li za ci je, kao i pret ho dno spis ka ni
no vac za sve os ta lo − što zna či da no vac
uop šte ni je bio pro blem. Pra te ći pro -
blem je još je dna po de la, jer vla da ju će
stran ke, a i stran ke opo zi ci je, na ra vno,
drže i ban ke, jer drže ce lo druš tvo, ce -
lu drža vu, ta ko da je do la zi lo i do su ko -
ba oko to ga u ko joj ban ci će se uze ti
kre dit. Ka ko je ko na vlas ti, ta ko gu ra
svo ju ban ku, i on da opet ne mo že da se
do ne se odlu ka. 

Dok su se oni ta ko lu do za bav lja li
Sa vom, Du na vom i os ta lim me ga pi ta -
nji ma, ze mlji šte u Beo gra du je bi lo za -
ga đe no, ka na li za ci ja je išla po uli ca ma
a ono što sam vam obe ća la, to je po da -
tak da se u Beo gra du pro se čno ži ve lo −
že ne 35 go di na a mu škar ci 40. Umi ra lo
se di rek tno od bo les ti iza zva nih či nje ni -
com da ka na li za ci ja ide kroz grad, ugla -
vnom od cre vnih i plu ćnih in fe kci ja. Ko -
li ko je to ko šta lo?

Pa tri oti zam kao re ke ta re nje
Sad smo za vrši li sa gra dom i ja bih vam
sad sa mo još ma lo pri ča la o to me ka ko
su ži ve li gra đa ni Beo gra da u to vre me
za to što smo, je l’, po če li od to ga da je
is to ri ja na uka o čo ve ku u pro šlos ti, i sa -
da će mo da vi di mo šta mo že mo da sa -
zna mo o ži vo tu tih gra đa na za to što,
vi... ja mi slim sko ro ni šta i ne uči te iz
to ga. Vi ugla vnom uči te sa me bit ke, ko -
li ko ra zu mem, vla da re i po li ti ku, je l’
ta ko? Tu ne ma ni kul tur ne is to ri je, ni
pri vre dne is to ri je, is to ri je na uke, ni ni -
šta. Ali, ako do vas i sti gne ne ka in for -
ma ci ja o to me ka ko su ti lju di ži ve li, ja
vam ga ran tu jem da je ta in for ma ci ja
ugla vnom la žna. I ja sam či ta la te izvo -
re ko je sam či ta la, i na ra vno, knji ge ko -
je su o tim te ma ma go vo ri le i vi de la
sam da je u tim knji ga ma go to vo sve ili
izmiš lje no ili ni je ra đe no na osno vu
izvo ra, i ja ne znam na osno vu kog mi -
ta je to na pi sa no. Tu je bi lo ne ko li ko,
za me ne uža sno va žnih si tu aci ja, i ja ću
evo da vam da nas is pri čam tih ne ko li ko
stva ri. Na ro dno po zo ri šte u Beo gra du
osno va no je 1867. go di ne. Osno vao ga

U ško li se uči je dna la žna 
is to ri ja ko jom se od vla či
paž nja od su štin ski va žnih 
pi ta nja.



je Knez Mi ha ilo za ko nom o Na ro dnom
po zo ri štu. I tim za ko nom je bi lo pre dvi -
đe no nje go vo fi nan si ra nje, rad i ta ko
da lje, ali bi la je pre dvi đe na i na me na
Na ro dnog po zo ri šta, ka že − osni va se
po zo ri šte da u pa tri ot skom du hu odne -
gu je na še gra đa ne i srpsku na ci ju. Zna -
či, je di na na me na po zo ri šta je ra zvi ja -
nje pa tri ot skog du ha, ta ko da se vrlo
brzo iz tog re per to ara mo že vi de ti ko ja
je bi la ko li či na tih is to rij skih dra ma...
pa car Du šan, pa La zar, pa re dom... na
po zo ri šnom re per to aru. I sad sve is to ri -
je po zo ri šta ka žu, to su bi le naj gle da ni -
je pred sta ve. Lju di su sa mo hrli li da
gle da ju do ma će is to rij ske dra me, po zo -
ri šta su bi la pre pu na. U re du pri hva tim
ja, što se ka že knji ga − knji ge ne la žu je
l’ ta ko? Do bro. Me đu tim, sre ćom, ovi su
ba ksu zi u Na ro dnom po zo ri štu na pra vi li
je dnu ko ri snu is to ri ju Na ro dnog po zo ri -
šta, gde su za be le ži li ko li ko je pu ta i
ko je go di ne ne ka pred sta va izvo đe na.
Se dnem ja za ele men tar nu ra ču ni cu, i
vi dim da stva ri sto je di rek tno su pro tno
u odno su na na še is to ri je po zo ri šta,
odno sno, da su se naj vi še izvo di li, da kle
gle da li − vo dvi lji, ope re te, ko ma di s pe -
va njem i pu ca njem, a ta ko zva na omi -
lje na is to rij ska pri ka za ni ja, le po se vi -
di, ona se je su naj vi še izvo di la, ali u pe -
ri odu od 40 go di na. I ka da po de li mo taj
broj izvo đe nja sa 40 go di na, mi vi di mo
da su se ona izvo di la je dnom go diš nje,
u stva ri, a da su se vo dvi lji izvo di li hi -
lja du pu ta vi še u kra ćem vre men skom
pe ri odu. Pre ma to me, ja sna je ob ma na
− ti auto ri is to ri je po zo ri šta, hte li su da
nam ka žu da se to ja ko čes to gle da lo, a
u stva ri je ja sno da su lju di hte li da gle -
da ju te vo dvi lje, pro tiv ko jih se stal no
vo de bit ke, i ta ko da lje. Po sle ja na ra -
vno po čnem da ko pam i vi dim da se svi
stal no ža le na to ka ko je po zo ri šte pra -
zno, je dne se zo ne je po zo ri šte čak bi lo
za tvo re no, jer ni je bi lo ni ko ga. Ka sni je
su po zo ri šni kri ti ča ri go vo ri li “to su
pred sta ve za klu pe i sto li ce jer ne ma
ni ko ga u po zo ri štu”, osim kad su vo dvi -
lji, odno sno te ope re te. Klju čni pro -
blem je nas tao ka da je po čeo da do la zi
cir kus. Do đe cir kus pa baš ne gde is pred
po zo ri šta se na mer no na crta, i lju di na -
ra vno u cir kus. I sad nas ta ne pa ni ka...
Cir kus bo žan stven, re kla me za cir kus
ovo li ke: “sti že slon, ve li ki kro ko dil
usred Beo gra da” i mo ja omi lje na ka že:
“ve če ras, de ve to ro ži vih sa Ma da gas ka -
ra i čo por crna ca”. On da shva ti pre mu -
dra vlast da je pro blem ogro man. I kre -
nu tra kta ti i bor ba pro tiv cir ku sa. Cir -
kus, pod je dan, ka že, do no si stra ne pe -
sme, go li ša ve ar tis tki nje, ko je još na
ne ma čkom pe va ju, ši ri ne mo ral, i što je
naj va žni je, bra te, svi oti šli u cir kus, ni -
ko ne ide u Na ro dno po zo ri šte, što je

su pro tno po da ci ma u srpskim is to ri ja ma
po zo ri šta. I šta sad da se ra di? On da
Skup šti na gra da Beo gra da do no si prvu
odlu ku: “Cir kus sme da da je pred sta ve
utor kom i čet vrtkom, kad ne ma po zo ri -
šnih pred sta va”. Na ra vno, ni šta ni je
fun kci oni sa lo i lju di opet ni su oti šli u
po zo ri šte. On da ka že ova ko, mo ra da se
za oš tri ta stvar: “Cir kus sme da do la zi
sa mo u le tnjim me se ci ma kad ne ra di
po zo ri šte”. Lju di opet ni su išli u po zo ri -
šte, ta ko da to opet ni šta ni je po mo glo,
ali on da se se te trži šnog prin ci pa: “Mo -
že cir kus da ra di kad god oće, ali po zo -
ri šni in spi ci jent mo ra da do đe uve če i
uzme de set pos to od za ra de u cir ku su i
odne se u po zo ri šte”. Ta ko će oni fi no
re ket, bra te, da na pla te na de set ži vih
crna ca. I stvar se on da tim − da ta ko ka -
že mo, na je dnom li be ral nom, mo ne tar -
nom prin ci pu − re ši la.

Pros to ho ću da ka žem ko li ko je ta
vlast za pra vo za pra vo ne pre ki dno ra di la
pro tiv svo jih lju di. Jer druš tve na is to ri -
ja, za ko ju se ja za la žem po ka zu je šta
su ti lju di stvar no že le li, a la žna is to ri -
ja po ka zu je šta im se na me ta lo. Da kle,
nji ma se na me će Na ro dno po zo ri šte sa
is to rij skim dra ma ma, oni ho će, bra te,
da gle da ju ove go li ša ve što pe va ju ne -
ma čki. Na taj na čin, vlast kon stan tno
ne pri zna je re al nost i ne pri zna je svo je
gra đa ne, kao ni ono što oni za is ta že le,
već ne pre ki dno po ku ša va ne što da im
na me tne. 

Grad ska ma pa ve li ke Srbi je
To se naj bo lje vi di na još je dnom pri -
me ru, a to je pri mer ime no va nja uli ca u
Beo gra du. Te uli ce su ot pri li ke ona kve
ka kve sam vam ih pret ho dno opi sa la.
Go di ne 1896. po uli ca ma ne mo že da se
ide, ali pre mu dra vlast je smi sli la da te
uli ce mo gu po li ti čki da se is ko ris te. Ne
mo ra te baš da ho da te ni da se vo zi te,
to ne ka ko re ši te, ali to bi smo mi mo gli
fi no da is ko ris ti mo. Na pra vi se 1896.
prva ko mi si ja za ime no va nje uli ca, jer
su se do ta da uli ce zva le ili, ono, Ši ro -
ka, Us ka, Vi so ka, Du ga, Gla vna i ta ko
da lje, ili po za na ti ma ili po ne kom čo -
ve ku ko ji je imao ne ku zna čaj nu ku ću,
to jest, po ne kim nje nim lo kal nim ka ra -
kte ris ti ka ma. Sa da, prvi put, tre ba da
se se dne i da se uli ca ma da ju ime na.
Na pra vi se tro čla na ko mi si ja, ko ga −
čla no va Aka de mi je na uka, na če lu s kim
− is to ri ča rem. E se dne taj sre ćko vić −
da vi di mo mi ka ko će mo mi da ime nu je -

mo. Na ta pe tu je bi lo oko 330 uli ca.
Sre ćom, mi sad ima mo taj po pis. Se -
dnem ja da či tam taj po pis. Vi dim prvo
da je ma lo lju di, po je di na ca, što je već
dos ta ja sna po ru ka da po je din ci i ne
igra ju ne ku va žnu ulo gu, da se ne ce ne
mno go, da lju di do đu, pro đu... Ne ma
ni je dnog na šeg vla da ra što je po tpu no
ja sno jer se di nas ti je tre be me đu so bno,
pa ne mo že te da sta vi te ni ko ga. Me đu -
tim, vi dim ja, do mi ni ra ju ra zni geo graf -
ski poj mo vi. Ni je me ni odmah bi lo tu
ja sno o če mu se ra di. Već ne gde pri li -
kom šes tog či ta nja tog spis ka po či njem
da shva tam o če mu se ra di. I vi dim da
uli ce idu ova ko: Za dar ska, Split ska, Dal -
ma tin ska, Du bro va čka, Ska dar ska,
Ohrid ska, Dor jan ska, So lun ska, Sve to -
gor ska, Hi lan dar ska, Ma ke don ska, Ba -
čka, Srem ska, Voj vo đan ska i kao UPS!
Če kaj − oni su na crta li ima gi nar nu drža -
vu, ta ko zva nu ve li ku Srbi ju u ko joj oni
že le da ži ve. Oni su ta čno na crta li drža -
vu ko ja izla zi kod Za dra, ima ce lu Dal -
ma ci ju do Ska dra, ce lu Ma ke do ni ju,
Voj vo di nu − to je ta drža va. Oni su uli -
ca ma na crta li drža vu, jer ti poj mo vi ni -
šta na ro či to ni su zna či li gra đa ni ma Beo -
gra da, ni su oni zna li mno go ni o Spli tu,
ni o Za dru, ni o Ma ke do ni ji. Ni su oni ni -
gde ni pu to va li ta da, ni šta oni ni su zna -
li. Na taj na čin, vi kroz te uli ce pos te -
pe no uno si te u svest šta je na še, to
jest, šta je ima gi nar no na še. Ako je već
geo gra fi ja to li ko va žna, haj de da vi di -
mo on da šta ima od stra nih geo gra fi ja.
Ubih se ja − 17 pu ta či tav spi sak. Je dan
grad: Mos kva. Is te 1896. izla zi vo dič za
Beo grad, tu ris ti čki vo dič. I da je po pis
od 300 ka fa na, što ako ne ko zna ma te -
ma ti ku, to mu do đe ka fa na po uli ci: 300
uli ca, 300 ka fa na. Po pis ka fa na gla si
ova ko: Mo na ko, Se vas to polj, Nju jork,
Bos ton, Si dnej, Bris tol, Bo sfor, Dar da -
ne li, ceo svet. To je za me ne naj bo lji
pri mer ko ji sam ika da na šla: pri ča o eli -
ti ko ja ti ne da, bre, da ži viš, ko ja te
gu ra u tu drža vu ko ju ne će ni kad na pra -
vi ti, ko ja te ve zu je za tu Mos kvu ko ja te
baš i ne će. A lju di obi čni, ka fe dži je, ko -
ji že le da ži ve i že le Si dnej, i že le Nju -
jork, i že le Bris tol, jer to im ne što zna -
či. O Si dne ju oni poj ma ne ma ju, ni su vi -
de li sli ku Si dne ja, ne ma te le vi zi je, ne -
ma ni če ga. Ču li su da ima ne ki grad Si -
dnej, ali oni ima ju po tre bu da im se ka -
fa ne ta ko zo vu. A ova eli ta sa is to ri ča -
rem na če lu mu ne da da ži vi. Eto. To li -
ko o to me. Ta ko da, za to sam i re kla da
će mo za vrši ti u re vo lu ci onar nom du hu
pa ra zmiš ljaj te o ime ni ma uli ca u va -
šem gra du i o pro me na ma ime na uli ca.
To je klju čna po li ti ka: po red udžbe ni ka,
is to ri ja se vo di i ov de. 

Raz go vor: Uče nje u slu žbi ne zna nja
− Ka ko bi po va ma iz gle dao udžbe nik iz
is to ri je? 

− Pod je dan, ne bi se uči lo od pa -
le oli ta do Ti ta, ni ka ko. Na ši psi ho lo zi s
fa kul te ta ra di li su ispi ti va nje sa naj bo -
ljim đa ci ma, ko ji su ima li pe ti ce iz is to -
ri je a i ina če su bi li naj bo lji đa ci. Ra di -
li su ispi ti va nje u ju nu i stu den ti su ra -
zbi li ispi ti va nje, sve zna li, sve su na uči -
li. Ra di li su ispi ti va nje kra jem av gus ta:
75 pos to gra di va su za bo ra vi li, naj bo lji
đa ci. Pre ma to me, po ka za lo se da taj
na čin uče nja ne ma sko ro ni ka kvog smi -
sla, ne os tav lja ni ka kvog tra ga. Da kle,
to sa da vi da uči te re dom kao što uči te,
i da uči te sve to u je dnoj go di ni, da uči -
te de set ve ko va u je dnom ra zre du, pa ti
da tu mi, pa te vo đe, pa te bit ke, vi ni -
šta ne mo že te da za pam ti te. Da nas,
kad pos to ji in ter net i kad pos to je sve
ove ne ve ro va tne mo gu ćnos ti in for mi sa -
nja, kad vi sva ku glu pu bit ku mo že te da
na đe te za tri i po mi li se kun de i da zna -
te njen ta čan da tum i da ga ne uči te na -
pa met, ne ma ni ka kve po tre be za tom
vrstom zna nja ko je i ni je stvar no zna -
nje. Pos to je mno ge te hni ke da se do đe
do stvar nog zna nja ili ta čni je do stvar -
nog ra zmiš lja nja o is to ri ji. U ze mlja ma
u ko ji ma je naj na pre dni ja nas ta va is to -
ri je oda vno se već ne uči to od po čet ka
do kra ja, pa dva pu ta zna či, od pe tog
do osmog, rke, rke, rke, pa od prvog do
čet vrtog rke, rke, rke i vi on da… mi -
slim, sa mo će lud čo vek da upi še is to ri -
ju. Izvi nja vam se, mi slim. Ja vo lim ovo,
na ra vno. Da kle, is to ri ja se da nas uči ta -
ko što se uzme je dna is to rij ska si tu aci -
ja, to mo že da ide re dom, pa u pe tom
ra zre du vi uzme te ne što iz, re ci mo, is -
to ri je Grčke. Na pri mer, uzme te ne ki
rat, na pri mer, Pe lo po nes ki rat izme đu
Ati ne i Spar te i uči te ga ce lo po lu go di -
šte, ali ga uči te iz svih di men zi ja. Uči te
šta zna či sam rat i ka ko se u voj nom
smi slu rat odvi jao, ali uči te ra tnu pri -
vre du, uči te fi nan si ra nje ra ta, uči te po -
li ti ku i rat, uči te kul tu ru i rat. Da kle,
uči te sve di men zi je ko je su do ve le do
to ga da taj rat iz gle da ta ko i da se za -
vrši ta ko. Kad uči te is to ri ju na onaj na -
čin, na pa met, pod je dan je ne na uči te,
pod dva, vi mi sli te da se ona mo ra la do -
go di ti ta ko ka ko pi še u knji zi. Na taj na -
čin ste vi već u de be lom fa ta li zmu jer vi
ve ru je te, ne sve sno, da je is to ri ja ne ka
vrsta su dbi ne. I on da do đu po li ti ča ri, pa
vam to on da i obja sne. Pa vam ka žu −
Mi smo se, eto, na šli na po gre šnom
mes tu. Sa gra di li smo ku ću na sred pu ta.
Mi smo ta ko − ne sre ćni! Mi smo tu sta li,
na tom Bal ka nu, i ta ko sva kih 50 go di -
na, fi ju, pre ko nas ne ki ge no cid... To
pi še u udžbe ni ku, po gle daj te. Je l’ ima
ne ko udžbe nik? 

28 Skinuto sa trake

Ne ma ni ka kve di le me o 
od go vor nos ti eli te.
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− Ne ma. 
− U udžbe ni ku pi še ova ko. Rat

1991. u Hrvat skoj... ma lo ima o to me...
ali pi še gla vna stvar. Go di ne 1991. po -
no vi la se 1941. Ma ni šta se ni je po no vi -
lo. Šta se po no vi lo? Gde je Dru gi svet ski
rat, gde je Hi tler, gde je na pad spo lja
na Ju go sla vi ju? Ne ma. Ni je se po no vi lo,
dru ge su se stva ri de si le. Ni je se uop šte
ra spa la Ju go sla vi ja, ali oni ho će da vam
ka žu da lju di ne ma ju uti ca ja na is to ri -
ju. To je ta ko, bra te, si la ne ka. Po gle -
daj te ka ko se pi še o is to ri ji, po gle daj te
ka ko se u me di ji ma go vo ri. Ka že, ov de
je do šao rat. Pa ka ko do šao? Ne ko ga je
na pra vio, ne ko ga je pla tio, ne ko ga je
or ga ni zo vao, na oru žao lju de, ni je mo -
gao rat da do đe. On da su se, ka že, de -
si le san kci je. Ka ko de si le? Če kaj, je l’ ti
re kao onaj da će da ti na pra vi san kci je
ako ti ne bu deš do bar, i ti ka žeš − ne ću
da bu dem do bar. Pa ni su se de si le. I ta -
ko da lje. O to me se uvek pi še kao o ne -
kim pri ro dnim po ja va ma. Ju, ge no cid,
pro đe, a mi pre ži ve li. Jeee! Pa 50 go di -
na ta man, on da će opet sle de ći. To vam
se su ge ri še. Za to što uči te tu je dno di -
men zi onal nu pri ču, uči te je na pa met i
sti če te uti sak da je to ta ko mo ra lo da
bu de. Ka da se obra đu je je dna ova kva
si tu aci ja, on da se uče svi gla so vi ko ji su
se u tom tre nut ku po ja vi li. Uči se sva ka
opo zi ci ja ko ja je re kla: “Ne moj te u taj
rat da srlja te vi spar tan ci ili ati nja ni jer
će taj rat da upro pas ti va šu ci vi li za ci -
ju.” Bi lo je ta kvih lju di uvek. To po ka -
zu je da je uvek bi lo dru gog re še nja. I
da je is to ri ja po lje izbo ra, uti sak ka kav
vi baš i ne do bi ja te, si gur na sam, iz va -
ših udžbe ni ka. Odre đe ni lju di do ne li su
odlu ku da će se stva ri de si ti ona ko ka ko
su se de si le. Ova ko, vi ste sklo ni da ve -
ru je te u sve što vam ka žu. Za ve ra ve li -
kih si la, CIA, Va ti kan, vi sve mo že te da
po pi je te za to što ta ko uči te is to ri ju. Da
su vas na uči li da ra zmiš lja te o je dnoj si -
tu aci ji, da vi di te ko li ko je to kom pli ko -
va no, ko li ko je sva ki do ga đaj mo gao da
bu de dru kči ji; ko li ko je bi lo pu te va iz
sva ke is to rij ske si tu aci je da ne bu de ta -
ko; da ra zmiš lja te o to me za što se na
kra ju do ne la odlu ka da bu de baš ta ko.
To je on da pra vo zna nje. To se zo ve kri -
ti čko uče nje i kri ti čko miš lje nje. Na taj
na čin, vi ste ra zmiš lja li o toj si tu aci ji i
vi traj no zna te on da Pe lo po nes ki rat.
Zna te ga du bin ski, ni je bi tno da zna te
sva ki do ga đaj. Sle de ći do ga đaj će oda -
bra ti nas ta vnik, ne što dru go, ali će ga
ura di ti ta ko du bin ski da va ma za sva
vre me na bu de ja sna ve za izme đu ra ta,
pri vre de, po li ti ke, kul tu re i sve ga os ta -
log. To je mo de ran na čin uče nja. 

− Mi ko ji uči mo is to ri ju u ško la ma,
mi smo u ja ko te škoj po zi ci ji jer sva ka
ge ne ra ci ja uči ne ku dru gu is to ri ju. Ka ko

mi da bu de mo si gur ni da uči mo ono što
je ta čno i gde do ći do ta čnih po da ta ka
jer čak ni in ter net ni je na taj na čin pun
is ti ni tos ti, već pros to svi ima ju slo bo du
da pi šu šta ho će i mi pros to ne mo že mo
da bu de mo si gur ni šta je to što je ta čno
i šta se za is ta do go di lo.

− Po tpu no ste u pra vu, to je uža -
san pro blem. Nas ta va is to ri je je je dan
od ve oma va žnih po ru ka vlas ti i sva ka
no va vlast ko ja do đe, po go to vo ako su
dras ti čne pro me ne vlas ti ka kve smo mi
ima li po sle dnjih de ce ni ja, on da sva ka
no va vlast dras ti čno pro me ni is to ri ju i
pri la go di je svo jim po tre ba ma. Prva ta
pro me na se de si la 1993. go di ne, ka da
je bio u to ku rat u Bo sni, i prvo je tu ra -
to va la Hrvat ska 1992. a za tim Srbi ja
1993. i vrlo brzo Bo sna, vrlo brzo su
pro me nje ni udžbe ni ci. Mi smo ra di li
upo re dne ana li ze tih udžbe ni ka i svi su
ra di li vi še-ma nje is tu stvar. Svi su pro -
me ni li is to ri ju. Još od vre me na kad su
sta ri Slo ve ni na Dnje pru, Dnjes tru, ne
znam, lo vi li ri bu. Od tog tre nut ka, do
tih ra to va, bi lo je po tre bno da se is to ri -
ja pro me ni na ta kav na čin ka ko bi iz gle -
da lo da su ti ra to vi de ve de se tih je dna
naj nor mal ni ja po ja va, to je ta pri ča o
ko joj sam pri ča la. Ce la is to ri ja išla je u
prav cu tih ra to va i ni šta se pa me tni je
ni je ni mo glo ura di ti. Re ci mo, mo ja ge -
ne ra ci ja je uči la po tpu no su pro tnu is to -
ri ju. Mi smo uči li ka ko su Hrva ti i Srbi na
Dnje pru i Dnjes tru pi li me do vi nu, pe va -
li i za miš lja li ne ke di vne to ple kra je ve
gde će oni po ći, gde je ve čno sun ce,
mo re, i ka ko će oni stvo ri ti sa mou pra -
vnu i nes vrsta nu Ju go sla vi ju. Ovi udžbe -
ni ci od 1993. ima li su su pro tnu sli ku −
da je taj ge no cid išao vrlo glat ko, i da
od 1525. ne ma šta da se mi sli. Kad vi diš
Hrva ta, Srbi na… je dan dru go ga… i go to -
vo. E on da je do šla no va vlast 2000. go -
di ne, i on da je ona ma lo ne što far bu -
cnu la te ra ni je pe ri ode, ali je dra ma ti -
čno pro me ni la Dru gi svet ski rat, jer Mi -
lo še vić, zbog svo jih ve za sa pret ho dnim
ko mu ni zmom, ni je smeo u po tpu nos ti
tu stvar da pro me ni. Ta ko da je on ma -
lo uveo Dra žu, ali ta ko je ne što ne ja sno
pi sa lo o Dra ži, a Ti to je i da lje bio gla -
vni ju nak. U udžbe ni ci ma od 2000. go -
di ne ja sno je da je sa da Dra ža ju nak, a
da je Ti to ne ko ko je vršio zlo či ne, ko -
la bo ri rao, na sil no na me tao re žim i ta ko
da lje. Is to ri ja Dru gog svet skog ra ta je u
po tpu nos ti pro me nje na. Pre ma to me,
ne ra di se o bla gim fi ne sa ma, pa da ja
sad va ma ana li zi ram re če ni cu i ka žem −
vi di te gde je stav ljen za rez, taj za rez
me nja su šti nu… Ne, to je ono bum-tras,
di rek tno. Ka ko sad vi u to me da se sna -
đe te? Ni sam baš si gur na da li imam od -
go vor na to pi ta nje. Za to što je di no što
ja mo gu da vam ka žem to je da či ta te

knji ge, da či ta te ra zne knji ge i da vi di -
te to mnoš tvo in ter pre ta ci ja. I, na ra -
vno, in ter net, jer on da će te vi de ti ko li -
ko je to ra zno li ko i shva ti će te, ako ni -
šta dru go, shva ti će te ko li ko je sve kom -
pli ko va no. Jer udžbe ni ci ima ju još je -
dnu oso bi nu, a to je da sve po je dnos ta -
ve. Do bro, oni to, na ra vno, mo ra ju da
ra de jer ne ma vre me na, ali je to i odre -
đe na ide olo gi ja. Mo ja omi lje na re če ni -
ca je re če ni ca ko ja go vo ri o Bal kan skim
ra to vi ma, da kle, ne ma kon tro ver zni jeg
i ne ma kom pli ko va ni jeg do ga đa ja u is -
to ri ji ovog re gi ona, ali u na šim udžbe ni -
ci ma pi še: “Prvi Bal kan ski rat bio je
pra ve dan.” Ta čka. “Dru gi Bal kan ski rat
bio je ne pra ve dan.” Ta čka. Taj do ga đaj
je odre dio XX vek u po tpu nos ti, pre kro -
jio gra ni ce, stvo rio ani mo zi te te, no va
ne pri ja telj stva, iza zvao no ve zlo či ne.
Onaj ko ji ima po tre bu da vam ka že da
is to ri ja ta ko na le će, on ima po tre bu i
da vam ka že da je udžbe nik is ti na, jer
se is ti na ka že onim je dnos ta vnim sim -
ple re če ni ca ma i ta čka ma. Nas ta vnik
ko ji to pre da je je is ti na i vi is ti nu pri -
hva ti te bez dis ku si je. To je taj na čin
na šeg škol stva ko ji, u stva ri, on da re -
pro du ku je i pa tri jar hal nu po ro di cu i
auto ri tar nu drža vu. Je di no što ja mo gu
da vam ka žem to je − uvek što vi še knji -
ga, što vi še po re đe nja, pros to ka ko bis -
te vi de li ko je su sve mo gu ćnos ti ne ke
in ter pre ta ci je. To je mno go va žni je od
to ga da vi ta čno zna te is ti nu. Ali da vi -
di te ka ko je dan do ga đaj mo že ra zli či to
da se vi di. 

− Šta vi mi sli te o ku ri ozi te tu ko ji
se zo ve pro fe sor Jo van De re tić. Po što
sam ja čuo da se po nje go vim pre da va -
nji ma u Ni šu, na Ni škom fa kul te tu... ka -
ko lju di, stu den ti, uop šte mo gu da bu -
du sve sni is ti ne, kad ne ka ko, za njih
mo že bi ti pri vla čno da je Srbi ja bi la ve -
li ka si la; ka ko oni uop šte mo gu da uđu u
ra zmiš lja nje da to mo žda ni je is ti na.

− To vam je is to ta od go vor nost
eli te o ko joj smo pri ča li to kom ovog
pret ho dnog ča sa. Da kle, pi tao je vaš ko -
le ga o tom Jo va nu De re ti ću, to je čo vek

ko ji pi še te knji ge “Srbi na rod naj sta ri -
ji”, Srbi pre ame ba, Srbi pre Grka, Srbi
u an ti ci, Srbi… u gvoz de nom do bu i ta ko
da lje. Ta po ja va svu da pos to ji i zo ve se
pa ra is to rio gra fi ja. Ov de je pro blem što
je taj Jo van De re tić na kra ju za vršio na
Ni škom fa kul te tu i pre da je ta ko zva nu
an ti ku, to jest ta ko zva nu na ci onal nu is -
to ri ju an ti ke. To je, na ra vno, stra šno, i
to je stra šno za stu den te u Ni šu, ali mo -
žda će oni lju di baš u tom otpo ru pre ma
lu di lu da se odu pru ta kvom na či nu, ne
tre ba ni kad je dnu po ja vu je dnos ta vno
shva ta ti. Ali, zna te šta, mi smo, re ci mo,
na ode lje nju, kad se to de si lo, mi smo
to re kli. I re kli smo da li ste ču li za vest
da je taj čo vek sa da za po slen, re kli smo
ne što pro fe so ri ma sta rog ve ka, čla no vi -
ma Srpske aka de mi je na uka i ume tnos -
ti. Tra ži li smo da re agu ju, da se obra te
mi nis tar stvu, da ka žu da to ni je mo gu -
će, da to ni je na uka, da je to an ti na uka.
Ali oni ni su ni šta ura di li. Fi lo zof ski fa -
kul tet u Beo gra du, što se ka že, ma ti čan
je za dru ge fa kul te te i na dle žan kad je
to pi ta nje po sre di. Beo grad ski fa kul tet
se s tim slo žio, a to on da zna či da ni je
pro blem De re tić, ne go da je Beo grad ski
fa kul tet.

− Ima li ne ka, mo žda, ko mi si ja ko -
ja pre gle da te udžbe ni ke. Na pri mer,
udžbe nik za tre ću go di nu je ura đen ta -
ko da sva ki čo vek za mrzi is to ri ju. Evo ja
sam je dan od tih ko ji će da upi še is to ri -
ju. 

− Zna te šta, tu ima ja ko mno go
fa kto ra. Je dan od naj va žni jih, ko ji ni -
ka ko ne sme mo da za bo ra vi mo, iako mi
čes to, uvek go vo ri mo o tim idej nim
stva ri ma i po li ti čkim i ta ko da lje, je no -
vac. Udžbe ni ci su da nas u Srbi ji naj si -
gur ni ji po sao ko ji pos to ji. Vi sva ke go di -
ne ima te tri de set hi lja da, ja mi slim,
no vih gi mna zi ja la ca. Da kle, oni mo ra ju
da ku pe te udžbe ni ke. Zna te li šta zna -
či ti raž od tri de set hi lja da sva ke go di -
ne? Da kle, to je ogro man no vac. Nad
tim no va cem mo no pol je držao Za vod
za iz da va nje udžbe ni ka, či ji je di re ktor
bio Ra doš Lju šić i taj Za vod je u ne kom
erot skom odno su s mi nis tar stvom. Ni su,
kao, u bra ku jer ne ma pa pi ra, ali su u
stvar nom se ksu. I te pro me ne su se do
sa da de ša va le, na ra vno, taj no, ta ko što
se pro me ni ure dnik u Za vo du. Ure dnik
po zo ve svo je dru ga re bez ika kvog ja -
vnog kon kur sa, bez ko mi si je, i dru ga ri
pro me ne is to ri ju. I to se de si lo re ci mo
sa ovom pro me nom Dru gog svet skog ra -
ta di rek tno − pos tav ljen je dru gar, po -
zvao dru ga re i is to ri ja je pro me nje na.
On da je po sle mno go pri ti sa ka nas ko ji
smo se za la ga li za bo lji kva li tet udžbe -
ni ka do šlo do ta ko zva nog slo bo dnog
trži šta, ko je je opet u srpskim uslo vi ma
ispa lo na ka ra dno. Jer sa da je stvo re na

Vi ugla vnom uči te sa me 
bit ke, ko li ko ra zu mem, 
vla da re i po li ti ku, je l’ ta ko?
Tu ne ma ni kul tur ne is to ri je,
ni pri vre dne is to ri je, is to ri je
na uke, ni ni šta. Ali, ako do
vas i sti gne ne ka in for ma ci ja
o to me ka ko su ti lju di 
ži ve li, ja vam ga ran tu jem da
je ta in for ma ci ja ugla vnom
la žna.



si tu aci ja u ko joj sva ko to mo že, ima ne -
ka ko mi si ja ko ja to, kao, odo bra va −
da kle to mo ra da se odo bri − ali ono što
se, pod je dan, de si lo, to je da ni je ni -
ka da pro me njen pro gram nas ta ve is to -
ri je. Je l’ ima ov de čet vrta ka? 

− Ima. 
− E, čet vrta ci zna ju da uče Dru gi

svet ski rat, bra te, ce lo dru go po lu go đe.
Pe tna est le kci ja Dru gi svet ski rat. To je
os ta lo iz vre me na kad su to bi li par ti za -
ni. On da su ovi re kli haj de da pro me ni -
mo pro gram, stvar no ne ma smi sla da se
Dru gi svet ski rat to li ko uči, a on da su
če tni ci re kli − ne moj, ne moj to je su -
per, sad će mo mi da ule ti mo u 15 le kci -
ja. Ta ko da ho ću da vam ka žem na kom
ni vou pi ja ce se ta stvar de ša va. Ima te
je dan na ka ra dni pro gram, gde uči te
Prvi i Dru gi svet ski rat ceo čet vrti ra -
zred umes to da uči te hi lja du stva ri ko -
je zna če XX vek ili ne što iz op šte is to ri -
je, ne dao bog da sa zna te ma lo vi še.
Pre ma to me, ti pro gra mi ni su pro me -
nje ni a on da su ovi na ka ra dni udžbe ni ci
na pi sa ni pre ma na ka ra dnom pro gra mu.
De set go di na je pro šlo, a pro gra mi ni su
pro me nje ni. Na pi sa ne su sa da već de se -
ti ne udžbe ni ka. Po gre šan re do sled − va -
ljda prvo me njaš pro gram pa pi šeš
udžbe nik. Ne. Oni su svi ule te li u ovo
na ka ra dno da bi uze li deo trži šta; on da
su svi oni ugla vnom lju di ko ji to ne zna -
ju da ra de; što je naj go re, to su naj češ -
će uni ver zi tet ski pro fe so ri ko ji poj ma
ne ma ju šta va ma tre ba, ka ko se va ma
tre ba obra ti ti, ka kva pi ta nja va ma tre -
ba pos ta vi ti i za to je to za vas ne po -
dnoš lji vo, ja vas u po tpu nos ti po drža -
vam, šta da vam ka žem.

− U udžbe ni ku sam za je dnu is tu
stvar pro na šao dva ra zli či ta po dat ka,
oti šao sam na in ter net da pro ve rim ko -
ji je ta čan, na šao sam... 

− Tre ći po da tak. Ne, to je je di ni
pro blem ka ko će te vi da do bi je te pe ti -
cu, to ne znam. Ali za vas je fe no me nal -
no is kus tvo da ste na šli tri ra zli či ta po -
dat ka to je, to je, to je pra va is to ri ja.
Da kle, tre ba da ra zmiš lja te o tim po da -
ci ma i o nji ho voj si gur nos ti, po uz da nos -
ti. 

− Evo ova ko, sad da vam dam pri -
mer, ovaj, ja sam iz Kra gu jev ca i naš
pro fe sor ne ra di po udžbe ni ku, i on to
ne pri hva ta i on na ma di kti ra bu kval no
sva ki čas kad pre da je. I sad, je dna od
re če ni ca je re ci mo: Ste fan Ne ma nja je
bio za to čen u pe ći ni, gde se mo lio Bo gu
i sve tom Đor đu… 

− Mo žda je nas ta vni ko va sla va
Đur đev dan pa na mes ti ta ko.

− Dru ga re če ni ca, Dra gu tin je kre -
nuo u lov pod pla ni nom Je la čom, gde je
pao sa ko nja i po lo mio no gu u ku ku. 

− Me di cin ske ino va ci je. 

− I sad ja od go va ram tu le kci ju i
ka žem da je Dra gu tin bio u lo vu i da je
do ži veo nez go du, on da on me ni ka že,
pre ki ne me i ka že, izvi ni mo lim te po -
ku šaj da me ci ti raš… da je pao sa ko nja
i po lo mio no gu u ku ku. I sad ja vas pi -
tam: ka ko moj pro fe sor zna gde je Dra -
gu tin po lo mio no gu… i ka ko ti pro fe so ri
zna ju ko me se Ste fan Ne ma nja mo lio u
pe ći ni.

− Vaš pro fe sor sve zna, šta da vam
ka žem. 

− To je ži va is ti na.
− Mi smo ne gde kra jem… sre di nom

de ve de se tih, na pra vi li je dno ne za vi sno
udru že nje nas ta vni ka is to ri je, pa smo
drža li se mi na re o ra znim te hni ka ma
nas ta ve is to ri je − o to me ka ko tre ba
pre da va ti i ta ko da lje. Zna či, mi ima mo
svo je nas ta vni čko udru že nje, ima mo
500-600 čla no va i ve oma smo na to po -
no sni. I, na tim prvim sas tan ci ma ko je
smo s nji ma ima li pros to ka ko bi smo vi -
de li ka kve sve oni pro ble me ima ju, a
tad su bi li ovi Mi lo še vi će vi udžbe ni ci,

mi ka že mo: “A šta vi ja dni s tim udžbe -
ni ci ma?” A oni ka žu, a pa mi uop šte ne
pre da je mo pre ma udžbe ni ci ma. I mi
sad nai vni, ble sa vi se obra du je mo, kao,
jes, bra vo maj sto ri, pre da je te svo je,
baš ste su per, baš ste sub ver zi vni i ta ko
da lje. Po sle izve snog vre me na, jao čo -
ve če, pa kao to je još hi lja du pu ta go -
re. Mi ne zna mo šta se de ša va u uči oni -
ci, mi mo že mo da kri ti ku je mo udžbe ni -
ke, ko ji su ipak na pa pi ru, ali stvar je
ne upo re di vo go ra jer on pri ča iz svo je
gla ve i sle de ća si tu aci ja je do bi ja nje
je dnog če tni čkog ra zre da, je dnog par ti -
zan skog ra zre da i na kra ju se ta dva
ode lje nja po tu ku u dvo ris tu. Da kle, mi
ne će mo ras pra vi ti tu eni gmu če tni ci i
par ti za ni ne go će mo je dan ra zred na
ovo a dru gi na ono, i on da će mo da vi -
di mo. Ovo s lo mlje njem no ge − ne znam
šta da vam ka žem, evo mo gu se be kao
pri mer da uzmem. Na ša pro fe sor ka is to -
ri je je is to ta ko pre da va la i ja za sva
vre me na znam da se Fri drih En gels ože -
nio ra dni com Me ri, ve se le na ra vi. Ali to,
da vam ka žem, me ni je to sa mo stvo ri -
lo otpor ta ko da, ja poz drav ljam ta kav
pris tup, ka ko da vam ka žem, mi slim da
to kod zdra vih lju di stva ra zdrav otpor.
Izvo li. 

− Je di na aso ci ja ci ja sad na is to ri -
ju mi je upra vo Ste fan Ne ma nja ko ji je
za to čen u pe ći ni i Dra gu tin ko ji lo mi no -
gu. I naj za ni mlji vi je je jer sam ja je di -
no od ce le is to ri je za pam tio ne ka ko te
dve glu pos ti. 

− Eto vi di te.
− Na ra vno, po red ne kih ele men -

tar nih stva ri… Šta se de ša va to kom svih
pe de set go di na is to ri je ko ja se na go mi -
la la mi slim, o to me se ni šta ne uči u
ško li. A ka ko mi da sa zna mo ne što o to -
me? 

− To je ja ko ve li ki pro blem. I on je
pri su tan svu da u re gi onu, za to što smo
mi sad − ova is ta eki pa ko ja je ra di la
ove re gi onal ne knji ge − mi smo sa da po -
če li da ra di mo no ve knji ge, ko je će se
odno si ti na pe ri od: prva knji ga na pe ri -
od od 1945. do 1989. i dru ga knji ga na
ra to ve de ve de se tih. Zna či, mi smo sa da
ušli u taj po sao i ra di će mo za je dno po
is tom tom prin ci pu. Ali smo zbog to ga
is tra ži va li sve knji ge u re gi onu i sve
ima ju is ti pro blem, odno sno svi ho će to
da izbe gnu. Tih po sle dnjih pe de set go -
di na je svu da stav lje no na ne ke dve-tri
stra ni ce − i on da su do šli ra to vi i on da
su na še ve li ke vo đe tra la la, to je ma lo
ši re. Tu ima ne ko li ko pro ble ma, je dan
pro blem je što mi nis tar stva ne zna ju
šta s tim da ra de za to što oni is to ri ju
pre da ju kao tu bi blij sku is ti nu, a po što
je u ovom pe ri odu te ško do ći do bi blij -
ske is ti ne, on da je nji ma la kše da to
pres ko če i is to je ta ko la kše i nas ta vni -

ci ma is to ri je. Svi su nam is kre no re kli
da se oni mno go ra du ju što im to do đe
ne gde prvog ju na, i što on da ka žu: do -
vi đe nja de co, po prav lja mo oce ne, ne -
ma dru ge po lo vi ne XX ve ka. Za to mi i
go vo ri mo o pro me ni pro gra ma jer mo ra
da se sma nji sve ovo pret ho dno da bi se
na pra vi lo mes to. Izvo li. 

− Za me ne je bi lo po ra ža va ju će
ka da sam shva tio ko li ko ja ma lo znam u
stva ri o bom bar do va nju ko je je bi lo
1999, ja sam ta da imao če ti ri go di ne,
zna či bio sam živ, ja o to me ni šta ne
znam. Ja o to me imam sa mo ne ku sli ku
da nas je ne ko bom bar do vao zbog ne če -
ga.

− Ne, pa zna te šta, vi ima te uvek
pro blem sa tim ide olo škim pris tu pom u
škol stvu. Zna či mi nis tar stvo je odlu či lo
da se to ne ra di, nas ta vni ci ma je la kše
da to ne ra de, ali pro kle ti đa ci pi ta ju. I
stvar no ste ba ksu zi, eto. I za to ka da mi
ra di mo, re ci mo, te se mi na re sa nas ta -
vni ci ma za ove knji ge ko je smo mi ura -
di li na ma nas ta vni ci ugla vnom ka žu −
jao hva la vam mno go − jer mi smo ra di -
li knji ge sa mo o naj te žim pi ta nji ma. Mi
smo ra di li knji ge o Osman skom car stvu,
o XIX ve ku i nas tan ku na ci onal nih drža -
va, o Bal kan skim ra to vi ma i o Dru gom
svet skom ra tu. Da kle, iza bra li smo naj -
go re i naj kon tro ver zni je te me. Na ma
nas ta vni ci ka žu, hva la vam, jer mi ne
zna mo šta da ura di mo u uči oni ci kad me
ba ksuz pi ta ova ko ne što. Jer sve smo
ura di li da to izbe gne mo, ne ma ga u
udžbe ni ci ma, mi mo že mo da se pra vi -
mo ble sa vi. A op! Evo ga ovaj. I šta sad
s njim da ra dim. Da kle, ono što je naj -
češ će, to je da vam iz di kti ra onaj lom
no ge u ku ku. I da vas na taj na čin ućut -
ka, jer on vas ta ko ućut ka va. Vi ste sad
od sve ga za pam ti li to… I za to ja čes to
go vo rim da je cilj na še nas ta ve is to ri je
da se ni šta ne na uči, to je ot pri li ke njen
prvi cilj. Hva la.

30 Skinuto sa trake

E sad da vam is pri čam, ovo
je uža sno sme šno. Ja na 
fa kul te tu, ne ve ro va tno, 
sva ke go di ne, pre da jem is to -
ri ju va ne vrop skog sve ta,
ovo, sve Ki na, Ja pan, Ame ri -
ka, Blis ki Is tok i ta ko da lje. I
sad sva ke go di ne nam na
kra ju u ma ju za fa li je dan
čas, uvek se de si ne ka 
dra ma, ne što se iz gu bi i fa li
mi je dan čas. I ja on da 
iza đem pred stu den te i 
pi tam: aj sad, mo ra te da
gla sa te šta će mo, fa li nam
je dan čas, šta će mo 
po sle dnjeg ča sa. Je dno je
ono suc cess story, da kle, da
pri ča mo o Ja pa nu, Ju žnoj
Ko re ji, o Taj va nu, da kle, 
ma lim ti gro vi ma, da naš njoj
Ki ni, o to me ka ko su te 
ze mlje uspe le i po tpu no se
pro me ni le u dru goj po lo vi ni
XX ve ka, a dru ga stvar je Pol
Pot, po lja smrti, 270 mi li ona
mrtvih, spe ci jal ni na či ni 
mu če nja i ta ko da lje. − 
Mu če nje!!! − sva ka 
ge ne ra ci ja... ja ne znam,
stvar no. Sad vas ne smem ni
da pi tam, ja sno mi je šta 
će te... 
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Ana Ko la rić je asis ten tki nja
na Ka te dri za op štu knji že v -
nost i te ori ju knji že vnos ti Fi -
lo lo škog fa kul te ta u Beo gra -
du. Ana li zom či tan ki za osno -
vnu ško lu ba vi se iz ugla in -
ter dis ci pli nar nih is tra ži va nja
knji že vnos ti i kul tu re. Za
Tek stU ru go vo ri o zna ča ju,
fun kci ji i po ten ci ja li ma knji -
že vnos ti u ško li i druš tvu,
kao i o nas ta vnim ci lje vi ma i
pro gra mi ma, či tan ka ma i
obra zo vnim po li ti ka ma u
Srbi ji.

Tek stU ra: Nas ta va knji že vnos ti i
je zi ka kod nas uži va po vlaš ćen po lo žaj
u osno vnoj i sre dnjoj ško li: to je, po red
ma te ma ti ke, je di ni škol ski pre dmet ko -
ji os ta je oba ve zan od prvo ga do po sle -
dnjeg ra zre da ško lo va nja, uklju ču ju ći i
pri je mne i ma tur ske ispi te, na ko ji ma
se je di no ovaj pre dmet oba ve zno po la -
že. Ka ko tu ma či te tu po vlaš će nost knji -
že vnos ti u ško li i na ko ji na čin se ona,
po va šem miš lje nju, odra ža va u sa moj
nas ta vi knji že vnos ti, u nas ta vnim pro -
gra mi ma, ci lje vi ma nas ta ve, udžbe ni ci -
ma i sli čno? Dru gim re či ma, ne “kva ri“
li se knji že vnost ka da ta ko (ide olo ški)
pos ta ne “bi tna“?

Ko la rić: Kao hu ma nis ti čka dis ci -
pli na, knji že vnost je odu vek bi la bi tna,
i kao deo škol skog pro gra ma, ali i kao
deo ce lo ži vo tnog obra zo va nja po je din -
ca. Knji že vnost nu di obras ce ko ji nam
po ma žu da se bi i dru gi ma obja sni mo ko
smo to mi, za što smo baš to što smo,
za što se po na ša mo na je dan umes to na
dru gi na čin, i ta ko da lje. Me đu tim, knji -
že vnost pru ža i mo gu ćnost da svet vi di -
mo “tu đim oči ma“, da se iden ti fi ku je -
mo sa ne kim ko ni je kao mi, ko ži vi u
dru ga či jim uslo vi ma od nas, či ji ži vo tni
izbo ri ni su ni na lik na šim izbo ri ma. Dru -
gim re či ma, knji že vna de la nas čes to
pri mo ra va ju da se za pi ta mo “šta bih ja
ura di la da se to de si lo me ni“. Za to mi
se či ni da, kao i mno gi dru gi in te le ktu -
al ci ko ji is ti ču zna čaj hu ma nis ti ke za
ra zvoj i op sta nak de mo krat skih dru šta -
va, Mar tha Nus sba um, ame ri čka pro fe -
sor ka fi lo zo fi je li be ral ne ori jen ta ci je,
ima pra vo ka da to po is to ve ći va nje do
kog do la zi u to ku či ta nja, svo je vrsno
“ho da nje u tu đim ci pe la ma“, opi su je
kao klju čni ele ment za ra zvoj em pa ti je
i ra zu me va nja me đu lju di ma ko ji ni su
is ti, ali že le da uprkos to me, ili upra vo
zbog to ga, ži ve mir no za je dno.

Ka da to ima mo u vi du, on da ne ma
ra zlo ga da že li mo da nas ta va knji že -
vnos ti iz gu bi svo je po vlaš će no mes to u
škol skom sis te mu, na pro tiv. Pro blem je
u ne če mu dru gom: uve re nje da je ulo -
ga knji že vnos ti od pre su dnog zna ča ja
za for mi ra nje gra đa na de mo krat skog
druš tva ima i svo je na li čje. Tu mi slim na
do pri nos nas ta ve knji že vnos ti u proi -
zvo dnji ne kri ti čkog miš lje nja i ne de mo -
krat skih vre dnos ti. Uz ogra du da je u
pi ta nju po je dnos tav lji va nje, mo gli bi -
smo re ći da ulo ga knji že vnos ti u druš tvu
mo že bi ti i sub ver zi vna i re pre si vna. Is -
to va ži i za škol ske pro gra me i nas ta vu
knji že vnos ti: oni ili te že stva ra nju otvo -
re nog, de mo krat skog druš tva, ili po -
drža va ju stra te gi je is klju či va nja i dis -
kri mi ni ci je uz po moć ko jih se odre đe ne
gru pe u druš tvu mar gi na li zu ju.

Tek stU ra: Ipak, ne mo že li se re ći
da je sam izbor tek sto va za škol ske či -
tan ke i oba ve znu le kti ru svo je vrstan
ide olo ški čin? S ka kvim se ci ljem kod
nas bi ra ju tek sto vi za obra du na ča so vi -
ma knji že vnos ti, te ka ko iz to ga ugla
tu ma či te re for me ku ri ku lu ma u Srbi ji u
po sle dnjih dva de se tak ili tri de set go di -

na, u ko ji ma izbor tek sto va iz svet ske
knji že vnos ti u či tan ka ma i le kti ri pri -
me tno pos ta je sve uži? Osim u izbo ru
tek sto va za či tan ke i le kti ru, ide olo ški
mo men ti u nas ta vi knji že vnos ti da ka ko
se po jav lju ju i u na či nu na ko ji su ti
tek sto vi pred stav lje ni, da kle u in ter -
pre ta ci ja ma ko je pi šu autor ke i auto ri
škol skih či tan ki. Iako je za na še či tan ke
u to me po gle du ka ra kte ris ti čan na iz -
gled obrnut slu čaj: u nji ma naj češ će
uop šte i ne ma in ter pre ta ci ja de la, ili se
one, ka da ih ima, svo de tek na pu ki im -
pre si oni zam, dok tu ma če nja de la po
pra vi lu izos ta ju, ili bo lje re ći − izbe ga -
va ju se. Ka ko to ko men ti ra te?

Ko la rić: Za ni mlji vo je da su
“izbor“ i “ide olo gi ja“ do ve de ni u ve zu
već u tvo joj prvoj re če ni ci. Ta ve za, ko -
ja je odre đe na ra znim in te re si ma i
odno si ma mo ći, za pra vo je klju čna za
ra zu me va nje sa drža ja udžbe ni ka i nji -
ho ve ulo ge u obra zo va nju. Škol ski
udžbe ni ci, pa ta ko i či tan ke iz srpskog
je zi ka i knji že vnos ti, ima ju va žnu ulo gu
u proi zvo dnji ono ga što se u druš tvu pri -
hva ta kao le gi ti mno zna nje. To le gi ti -
mno zna nje ni je skup neu tral nih tvrdnji
i či nje ni ca. Na pro tiv, udžbe ni ci ma se

po sre du je ono što se obi čno na zi va se -
le kti vnom tra di ci jom.

Kao što zna mo, škol ske pro gra me
sas tav lja ju i odo bra va ju drža vne in sti -
tu ci je. Otu da se mo že oče ki va ti da su ti
pro gra mi ma kar de li mi čno u skla du sa
zva ni čnom drža vnom po li ti kom ili ide -
olo gi jom ko ja preo vla đu je u druš tvu.
Prem da je ja sno da zva ni čna drža vna
po li ti ka i do mi nan tna ide olo gi ja ne mo -
ra ju uvek da se po du da ra ju, ni je ne ra -
zu mno oče ki va ti da će či tan ke za srpski
je zik i knji že vnost iz prve de ce ni je 21.
ve ka za go va ra ti de mo krat ske vre dnos ti,
pa sa mim tim i in klu zi ju. Ako ni zbog
če ga dru gog, on da zbog to ga što sva ko
druš tvo tre ba da ispu ni niz uslo va pre
ulas ka u Evrop sku uni ju, a ne ki od tih
uslo va ti ču se i obra zo vnih po li ti ka. U
tom sve tlu na ve la bih pri mer iz či tan ke
za šes ti ra zred osno vne ško le (Mil ka An -
drić, Kri la pla ve pe sme, Beo grad:
ZUNS, 2006, 5. iz da nje, 132-133). Uje -
dno je to i od go vor na tvo je pi ta nje o
in ter pre ta ci ja ma ko je pi šu autor ke i
auto ri či tan ki.

U pi ta nju je pe sma De san ke Ma ksi -
mo vić “O po re klu“, iz nje ne zbir ke Tra -
žim po mi lo va nje. U ve oma krat koj

Izme đu sub ver zi vne i re pre si vne ulo ge knji že vnos ti u ško li i druš tvu

Či ta nje eman ci pu je



32 Intervju

“ana li zi“, autor ka či tan ke, po red os ta -
log, ka že i sle de će: “U pe smi o svom po -
re klu go vo ri srpski car Du šan. Ali, ca re -
vom gla su pri dru žu je se i glas sva kog
pri pa dni ka srpskog na ro da. Jer pe sma, u
stva ri, ka zu je o po re klu sva kog Srbi na,
da kle, svih nas. Ra zmi sli šta o te bi go vo -
re zvo na sa ne ma nji ćkih za du žbi na.“

Stru čna li te ra tu ra ko ja se ba vi
pro ble mom obra zo va nja, i, uže gle da -
no, ana li zom udžbe ni ka, ogro mna je.
Ona se naj pre ti če odre đe nih ra zu me -
va nja zna ča ja i ulo ge udžbe ni ka, te te -
ori ja i me to do lo gi ja ko je se pri me nju ju
u nji ho voj ana li zi. Mno ge od tih te ori ja
i me to do lo gi ja mo gli bi smo da pri me ni -
mo na ovaj pri mer iz či tan ke za šes ti ra -
zred, ta ko što bi smo uz po moć, re ci mo,
kri ti čke ana li ze dis kur sa, upo tre bi li
poj mo ve iden ti te ta, ide olo gi je, na ci je i
tra di ci je za na še tu ma če nje. Me đu tim,
ni šta nam od to ga ni je ne op ho dno.
Zdrav ra zum je do vo ljan da se iš či ta ju
im pli ka ci je po nu đe ne ana li ze pe sme
De san ke Ma ksi mo vić: svi uče ni ci u uči -
oni ci su pra vo sla vni Srbi, ko ji se be naj -
bo lje − i je di no − mo gu da ra zu me ju po -
sred stvom iden ti fi ka ci je sa sre dnjim
ve kom u Srbi ji. Još je dnos ta vni je re če -
no, “Srbin“ ni je gra đan ska već etni čka
ka te go ri ja, pa su, pre ma autor ki či tan -
ke, svi gra đa ni Srbi je etni čki Srbi. U pi -
ta nju je svo je vrstan etno-ra sis ti čki dis -
kurs, ko jim se pri vi le gu ju pri pa dni ci je -
dne, a dis kri mi ni šu pri pa dni ci ne ke dru -
ge gru pe. Na taj na čin, uspos tav lja se
gra ni ca ko ja slu ži da se de fi ni še ko je
“unu tra“, a ko “izvan“; to jest, šta je
pri hva tlji vo, a šta ni je.

Na ra vno, ne iz gle da ju sve ana li ze
auto ra či tan ki ova ko. One umno go me
za vi se i od sve to na zo ra kon kre tnih
auto ra ko ji tu ma če iza bra na de la. Nji -
ho va tu ma če nja, bi lo da im pli ci ra ju
oče ki va ne od go vo re, svo de ći ta ko mo -
gu će in ter pre ta ci je na po že ljno ra zu -
me va nje tek sta kao u na ve de nom pri -
me ru, bi lo da otva ra ju pros tor za ra zli -
či te in ter pre ta ci je, di rek tno do pri no se
for mi ra nju i održa va nju odre đe nih sis -
te ma vre dnos ti. Zbog to ga je od go vor -
nost auto ra či tan ki ta ko ve li ka. Mo glo bi
se re ći da udžbe ni ci, na ro či to iz knji že -
vnos ti i is to ri je, tre ba da bu du odraz
pro me na u druš tvu, i to ta ko što će se
odre đe na “no va“ zna nja iz oblas ti, re -
ci mo, ljud skih pra va, fe mi nis ti čke te -
ori je i kri ti ke, pos tko lo ni jal ne te ori je i
kri ti ke, stu di ja na ci ona li zma itd., upo -
tre bi ti za for mi ra nje kri ti čkog odno sa
pre ma tra di ci ji, ste re oti pi ma i, ko na -
čno, lo šoj pro šlos ti. Zbog to ga je ve oma
va žno kon ti nu ira no i sis tem ski ispi ti va ti
da li su i na ko ji na čin pro me ne po li ti -
čkih re ži ma u po sle dnjih tri de se tak go -
di na u Srbi ji uti ca le na sa držaj škol skih

pro gra ma, po se bno ka da je reč o nas ta -
vi knji že vnos ti i is to ri je.

Tek stU ra: U ko joj me ri u osno vnoj
i sre dnjoj ško li tre ba pro uča va ti svet sku
i na ci onal nu knji že vnost? Či me je
oprav da na do mi na ci ja na ci onal nog ka -
no na u le kti ri, a u nje mu do mi na ci ja
na ro dne knji že vnos ti? Ka da je pak o
svet skoj knji že vnos ti u le kti ri reč, za što
do mi ni ra za pa dni ka non? Tre ba li da
ima, odno sno za što vi še ne ma, re gi -
onal ne knji že vnos ti?

Ko la rić: Ovo pi ta nje je isu vi še slo -
že no za kra tak i ja san od go vor, pa ću
po ku ša ti da ocrtam ne ko li ko pro ble ma
ko je tre ba spo me nu ti u ve zi sa njim,
bez na me re da ih “ra zre šim“. Naj na čel -
ni ji pro blem ti cao bi se ka no na uop šte.
To je va žna te ma ko jom se već du go ba -
ve te ore ti ča ri, is to ri ča ri i kri ti ča ri knji -
že vnos ti u ce lom sve tu. Bav lje nje ka no -
nom odre đe no je i te orij skim sta no vi -
štem sa kog se ka no nu pris tu pa, pa će
ta ko bi ti osve tlje ni ra zli či ti aspe kti ovog
pi ta nja u za vi snos ti od to ga da li ga pos -
tav lja li be ral, ko mu ni ta ris ta, fe mi nis tki -
nja ili queer te ore ti čar. Pos tav lja se i pi -
ta nje o kri te ri ju mi ma za for mi ra nje ka -
no na. Je dnos ta vno re če no, da li su u pi -
ta nju for mal no-es tet ske vre dnos ti ume -
tni čkih de la ili odre đe ni odno si mo ći u
odre đe nim is to rij skim pe ri odi ma, odno -
si ko ji se obi čno uspos tav lja ju pre ko in -
sti tu ci ja. Ko na čno, kon cep ti svet ske,
na ci onal ne i re gi onal ne knji že vnos ti ni -
su ne upi tni i je dno zna čni.

Ka da se sve to pre ve de na nas ta vu
knji že vnos ti u ško li, on da mo že mo da se
za pi ta mo − da li je izbor knji že vnih de -
la u či tan ka ma uči njen na osno vu nji ho -
vih for mal no-es tet skih vre dnos ti ili je
pos to jao ne ki dru gi in te res? Te ško da bi
se za knji že vna de la ko ja se na la ze u da -
naš njim či tan ka ma mo glo tvrdi ti da su
baš ona na ju spe li ja de la pre ve de ne i do -
ma će knji že vnos ti. Ka da uzme mo u ob -
zir i ana li ze iza bra nih de la, on da pos ta -
je ja sno da for mal no-es tet ski kri te ri jum
ni je pre su dan. Umes to da se ba ve for -
mom, sa drža jem, li ko vi ma, mo ti vi ma,
sti lom, me trom, ri mom itd., ana li ze se
naj češ će ti ču ko le kti vnog iden ti te ta,
kao i zna ča ja na sle đa i tra di ci je. Na ra -
vno, ovo je po se bno izra že no ka da je
reč o usme noj knji že vnos ti.

Ka da se ima u vi du ši ri kul tur ni
kon tek st u Srbi ji, čvrsta ve za izme đu
ko le kti vne iden ti fi ka ci je i usme nog
knji že vnog na sle đa u či tan ka ma ne
izne na đu je pre vi še. Unu tar ta kvog kon -
tek sta, tra di ci ja se shva ta kao za dat i
sta bi lan skup obi ča ja, ve ro va nja, ide ja,
sim bo la i pri ča ko ji se nei zme njen pre -
no si od ge ne ra ci je do ge ne ra ci je unu tar
je dne gru pe. Ta tra di ci ja se on da vi di

kao te melj kul tur nog kon ti nu ite ta
izme đu sa vre me nih ge ne ra ci ja Srba i
nji ho vih pre da ka. Ta kvo ra zu me va nje
tra di ci je ve za no je za ide ju pre ma ko -
joj je na ro dnu usme nu knji že vnost
stvo rio “ko le kti vni duh“ srpskog na ro -
da, i ono im pli ci ra oba ve zu da se ova
knji že vnost, kao i po gle di na svet u njoj
zas tu plje ni, sa ču va i pro mo vi še u sva -
koj sle de ćoj ge ne ra ci ji, bu du ći da je to
uslov za oču va nje ko le kti vnog iden ti te -
ta. Otud do mi na ci ja ta ko zva ne na ro dne
knji že vnos ti u či tan ka ma.

Tre ba još re ći da je u pi ta nju po -
znat mo del. Kraj 18. i po če tak 19. ve ka
u Evro pi obe le ži lo je for mi ra nje na ci -
onal nih drža va, za ko je je od ve li kog
zna ča ja bi lo uspos tav lja nje ko le kti vnog,
na ci onal nog iden ti te ta. Taj iden ti tet
gra dio se uz po moć mi to va o po re klu i
usme ne knji že vnos ti iz ra ni jih vre me na.
Da kle, po zi va nje na ko sov ski mit i sre -
dnji vek u Srbi ji deo je na ra ti va ko ji se
na sli čan na čin, sa sli čnim ele men ti ma
jav lja i u pro ce su for mi ra nja dru gih na -
ci onal nih drža va. Srpski na ci ona li zam u
tom smi slu ni je ni ma lo ori gi na lan.

Tek stU ra: Vi ste pro uča va li ro dne
i etni čke ste re oti pe u či tan ka ma za
osno vnu ško lu (ča so pis Reč, 2008, br.
76/22). Za što autor ke i auto ri či tan ki
is tra ja va ju u ta kvim stre oti pi ma?

Ko la rić: Te ško da bih mo gla da
od go vo rim na to pi ta nje, po što je ono
ipak na me nje no auto ri ma či tan ki. Ono
što tre ba re ći jes te da pos to je odre đe -
ne ka te go ri je ko je su va žne za for mi ra -

nje po je di na čnih i ko le kti vnih iden ti te -
ta, po put ka te go ri ja ro da, ra se/etni ci -
te ta, kla se, re li gi je, se ksu al ne ori jen ta -
ci je, obra zo va nja, sta ro sne do bi itd.
Ta ko zva ni “čvrsti“ iden ti te ti obi čno slu -
že da se uspos ta ve ja sne gra ni ce izme -
đu “nas“ i “njih“, ko je se sim bo li čki ut -
vrđu ju uz po moć ste re oti pi za ci je. Ste -
re oti pi za ci ja se naj češ će po jav lju je u
si tu aci ja ma u ko ji ma pos to ji oči ta ne je -
dna kost mo ći, i do pri no si mar gi na li za ci -
ji ili po tpu nom is klju či va nju sla bi jih.
Ka te go ri je uz po moć ko jih se for mi ra
iden ti tet slu že nam i u ana li zi udžbe ni -
ka. Bi ra mo je dne umes to dru gih u za vi -
snos ti od kon tek sta ko jim se ba vi mo.
Re ci mo, mo gu će je da bi za ana li zu
ame ri čkih udžbe ni ka iz knji že vnos ti bi -
le naj ko ri sni je ka te go ri je kla se, ra se,
ro da i re li gi je.

U na šem kon tek stu, ko ji je obe le -
žen su ko bi ma iz de ve de se tih go di na 20.
ve ka, na me ću se pi ta nja i pro ble mi ve -
za ni za etni ci tet. S ob zi rom na to da ko -
le kti vni iden ti tet ko ji do mi ni ra u či tan -
ka ma obi čno po či va na ide ja ma, kao i
ste re oti pi ma, ve za nim za pra vo slav lje,
pa tri jar hat i “tvrdo“ shva će nu tra di ci -
ju, ana li ti čke ka te go ri je ro da i etni ci te -
ta po ka za le su se kao naj ko ri sni je.
Srpski ko le kti vni iden ti tet, ona ko ka ko
je pred stav ljen u po je di nim či tan ka ma,
po dra zu me va ja snu po de lu ro dnih ulo -
ga, i u pri va tnoj i u ja vnoj sfe ri. Ta po -
de la je na jo či ti ja upra vo u usme noj
knji že vnos ti. Me đu tim, to ni po što ni je
ra zlog da se ne pro uča va ju de la usme ne
knji že vnos ti, na pro tiv, to je ra zlog za
kon tek stu ali za ci ju. Ne dos ta tak ili po -
tpu no od sus tvo kon tek stu ali za ci je u po -
je di nim ana li za ma auto ra či tan ki stva ra
atmo sfe ru bez vre me nos ti i uti sak da su
odre đe ni sis te mi vre dnos ti i obras ci po -
na ša nja za da ti i op šte pri hva će ni, ka ko
u 18. ta ko i u 21. ve ku.

Či tan ke Kre ati vnog cen tra nu de
ra zne do bre pri me re kon tek stu ali za ci je
upra vo ka da je reč o usme noj knji že -
vnos ti. Spo me nu ću sa mo je dan pri mer
iz či tan ke za šes ti ra zred (Si me on Ma -
rin ko vić, Sla vi ca Mar ko vić, Či tan ka za
šes ti ra zred, Beo grad: KC, 2008, 1. iz -
da nje). U pi ta nju je ana li za dva odlom -
ka iz tek sto va Vu ka Ka ra dži ća o ži vo tu i
obi ča ji ma srpskog na ro da. Ta dva
odlom ka ti ču se ugo vo re nih bra ko va i
otmi ce de voj ke, bu du će ne ves te. U
ana li zi se od uče ni ka oče ku je da uoče
klju čna mes ta u tim odlom ci ma, a za -
tim da is ka žu svoj stav pre ma ne kim va -
žnim pi ta nji ma u ve zi sa odno si ma dvo -
je lju di, za je dni čkim ži vo tom, bra kom
itd., u vre me nu u ko jem oni ži ve, da -
kle, u 21. ve ku. Izme đu os ta log, cilj
ana li ze je da se po ka že šta je to “stav“,
šta je “li čni stav“, a šta “ar gu ment“.

Ne bi smeo da pos to ji ra zlog
da se ne što “za obi đe“ u 
nas ta vi, da se da ro vi ti i 
en tu zi jas ti čni nas ta vni ci 
na dmu dru ju sa lo še 
sas tav lje nim či tan ka ma. Ako
ra ču na mo is klju či vo na to,
on da ima mo ozbi ljan 
pro blem sa ne da ro vi tim i 
ne za in te re so va nim 
nas ta vni ci ma, da ne 
spo mi njem one sklo ne 
auto ri ta ti vnom po na ša nju ili
one ko ji ima ju pro blem sa
već mar gi na li zo va nim 
gru pa ma. Da kle, tre ba 
in sis ti ra ti na pro me ni 
škol skih pro gra ma, pa ta ko i
pro gra ma iz knji že vnos ti. 
To se pos ti že na ra zli či te 
na či ne.
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Tek stU ra: Zna čaj no pi ta nje u ve zi
s nas ta vom i udžbe ni ci ma knji že vnos ti
jest i ono ko je se ti če trži šta škol skih či -
tan ki. Sko ro je uki nut mo no pol ko ji je
na trži štu škol skih či tan ki imao Za vod
za udžbe ni ke, ta ko da i dru ge tvrtke
mo gu iz da va ti udžbe ni ke, i oni se mo gu
ko ris ti ti u ško la ma ako do bi ju akre di ta -
ci ju od Mi nis tar stva pro sve te. Ka ko je
to uti ca lo na kva li tet či tan ki? Da li je ti -
me za is ta do bi je na al ter na ti va u odno -
su na do mi nan tnu po li ti ku nas ta ve knji -
že vnos ti, ili u sva kom slu ča ju oba ve zna
akre di ta ci ja udžbe ni ka pred stav lja i ne -
ku vrstu ide olo ške pro ve re? U BiH se
sko ro de sio ta kav slu čaj, ka da či tan ka
Sve za me, otvo ri se 6 gru pe autor ki i
auto ra ni je do bi la po zi ti vnu oce nu od
re cen zen tske ko mi si je iz, de fac to, ide -
olo ških ra zlo ga.

Ko la rić: Već sam spo me nu la da
ne ko li ko drža vnih in sti tu ci ja, kao i ne -
ko li ko sto ti na nas ta vni ka osno vnih i sre -
dnjih ško la, za tim uni ver zi tet skih pro -
fe so ra, pred sta vni ka ver skih za je dni ca,
te pred sta vni ka na ci onal nih ma nji na, i
ta ko da lje, učes tvu je u odo bra va nju
škol skih udžbe ni ka. Mi nis tar stvo pro -
sve te još uvek ima po sle dnju reč u
odlu či va nju. Me đu tim, uprkos to me, či -
ni se da je li be ra li za ci ja trži šta udžbe -
ni ka, odno sno uki da nje, ma kar i de li mi -
čno, mo no po la Za vo da za udžbe ni ke,
ozbi ljan ko rak u otva ra nju pros to ra za
no ve iz da va čke ku će i no ve auto re či -
tan ki, pa sa mim tim, i ra zno vrsne sve -
to na zo re unu tar re la ti vno sku če nog
pros to ra ko ji os tav lja ju una pred za da ti
škol ski pro gra mi.

Sa svim si gur no ni je la ko od go va -
ra ti na za hte ve ko ji se pos tav lja ju pred
auto re či tan ki, uva ža va ti pri me dbe re -
cen ze na ta ko je čes to ili ne ma ju ni ka -
kvog smi sla ili su upu će ne sa odre đe nih
po li ti čkih sta no vi šta i, uz sve to, is tra -
ja ti u tom po slu. Uto li ko je ta ko zva na

re for ma obra zo va nja u Srbi ji, po se bno
u po gle du sa drža ja, tj. ku ri ku lu ma, pri -
vi dna. Ona vi še li či na niz ma lih sub ver -
zi ja, ma lih re vo lu ci ja na ko je su se ne -
ki po je din ci odva ži li. Sa dru ge stra ne,
re for ma se mno go ja sni je odvi ja ka da
je reč o “osa vre me nji va nju i una pre đi -
va nju obra zo va nja“, da kle, i u te ori ji i
u pra ksi ima vi še ra ču na ra, vi še in for -
ma ci ja pre ko in ter ne ta itd. Ka da je reč
o te me ljnim pi ta nji ma, po put pi ta nja o
ci lje vi ma obra zo va nja i for mi ra nju gra -
đa na ko ji mi sle kri ti čki i de la ju u skla -
du sa de mo krat skim prin ci pi ma, po ka -
zu je se da ne ma kon sen zu sa u druš tvu.

Zbog to ga je rad Ne na da Ve li čko -
vi ća i gru pe mla dih lju di oku plje nih oko
nje ga za is ta ču de san. Oni su po ka za li
da po sve će nost je dnoj ide ji, či ji je cilj
in sti tu ci onal na, te druš tve na pro me na,
mo že da ima kon kre tne re zul ta te. Dru -
gim re či ma, bez ob zi ra na to što je dna
nji ho va či tan ka ni je do bi la po zi ti vnu
oce nu, nji hov uči nak je ogro man. Is to -
vre me no, tu nam se po ka zu je i ko li ko je
va žna ulo ga po je di na ca u pro me na ma
ra da in sti tu ci ja, po se bno u druš tvi ma u
ko ji ma su pro me ne po li ti čkih re ži ma
do ve le do dra ma ti čnih po tre sa i (neu -
spe lih) uspos tav lja nja no vih sis te ma
vre dnos ti.

Tek stU ra: Či tan ke su, ipak, ma kar
bi le i al ter na ti vne, du žne sle di ti onaj
nor ma ti vni nas ta vni pro gram ko ji sas -
tav lja ju stru čne ko mi si je pri Mi nis tar -
stvu pro sve te, da bi uop šte do bi le akre -
di ta ci ju za upo tre bu u ško la ma. Fa kul -
ta ti vni tek sto vi u či tan ka ma, oni ko ji
ni su pre dvi đe ni pro gra mom, sme ju za -
uze ti naj vi še je dnu de se ti nu či tan ke.
Ka ko se, on da, uop šte mo že “za obi ći“
do mi nan tna ide olo gi ja u nas ta vi i udž -
be ni ci ma knji že vnos ti (ko ja je, u na šem
slu ča ju, na ci ona li zam), ka da je “mo gu -
ćnost ma ne vri sa nja“ to li ko su že na? Jer,

nas ta vni plan i pro gram sas tav lja ju de -
le gi ra ne stru čne ko mi si je; nas ta vni ce i
nas ta vni ki se tu ma lo šta pi ta ju, a đa ci
tek ne ma ju ni ka kvo ga gla sa u sve mu to -
me.

Ko la rić: Ne bi smeo da pos to ji ra -
zlog da se ne što “za obi đe“ u nas ta vi, da
se da ro vi ti i en tu zi jas ti čni nas ta vni ci
na dmu dru ju sa lo še sas tav lje nim či tan -
ka ma. Ako ra ču na mo is klju či vo na to,
on da ima mo ozbi ljan pro blem sa ne da -
ro vi tim i ne za in te re so va nim nas ta vni ci -
ma, da ne spo mi njem one sklo ne auto -
ri ta ti vnom po na ša nju ili one ko ji ima ju
pro blem sa već mar gi na li zo va nim gru -
pa ma. Da kle, tre ba in sis ti ra ti na pro -
me ni škol skih pro gra ma, pa ta ko i pro -
gra ma iz knji že vnos ti. To se pos ti že na
ra zli či te na či ne. Svi ti na či ni za hte va ju
pu no ra da i is traj nos ti, a ni je dan ne ga -
ran tu je uspeh. Ne op ho dno je pos tav lja -
ti pi ta nja o obra zo va nju i nje go vim ci -
lje vi ma u ja vnom pros to ru. Za tim, ve -
oma je va žno da se pre vo di stru čna li -
te ra tu ra iz oblas ti stu di ja obra zo va nja,
na ro či to ona ko ja se ti če hu ma nis ti čkog
obra zo va nja u de mo krat skim druš tvi -
ma, ali i da se pi še o tim pi ta nji ma iz
per spe kti ve kon tek sta u kom ži vi mo,
odno sno da se proi zvo di tzv. lo kal no
zna nje. Bi lo je nas to ja nja i ra ni je da se
pra ti stru čna li te ra tu ra iz oblas ti obra -
zo va nja (bi bli ote ke XX vek, Sa zvež đa i
dr.), kao što ima mo i ne da vni pri mer ča -
so pi sa Reč, u ko jem su pre ve de ni va žni
tek sto vi Pi er rea Bo ur dieua, Mar the Nus -
sba um, Pa tri ci je Whi te, Mic ha ela Ap -
plea, Wal te ra Fe in ber ga i dru gih auto ra
iz oblas ti fi lo zo fi je i so ci olo gi je obra zo -
va nja (Reč, 2012, broj 82).

Tre ba vo di ti ra ču na i o to me šta se
i na ko ji na čin ra di sa stu den ti ma knji -
že vnos ti na fa kul te ti ma, jer se me đu
nji ma na la ze bu du ći nas ta vni ci knji že -
vnos ti ili bu du ći knji že vni kri ti ča ri.
Ame ri čki pro fe sor Ge rald Graff pi še,

po red os ta log, i o to me u svo joj knji zi
Beyond the Cul tu re Wars: How Te ac hing
Con flic ts Can Re vi ta li ze Ame ri can Edu -
ca ti on (1992), u ko joj se za la že za
pred  stav lja nje su ko blje nih, kon flik tnih
tu ma če nja u nas ta vi knji že vnos ti.
Prem da po la zi od su ko ba izme đu tzv.
for mal no-es tet skih i sa vre me nih “spo -
ljaš njih“ pris tu pa po put fe mi ni zma,
pos t ko lo ni ja li zma, ili queer kri ti ke,
ovaj pro fe sor knji že vnos ti is ti če i da je
ne op ho dno da svi te orij sko-kri ti čki pris -
tu pi bu du dos tu pni stu den ti ma, kao i da
klju čni ra zlo zi nji ho vog su ko ba bu du ja -
sno objaš nje ni. Ka da je reč o nas ta vi
knji že vnos ti, ali i zna ča ju knji že vnos ti
uop šte, či ni mi se da je su šti na upra vo
u pred stav lja nju ra zli či tih mo gu ćnos ti,
pu te va i izbo ra u ži vo ti ma po je di na ca.
Uto li ko nas sva ka do bra knji ga ko ju smo
pro či ta li u ne koj me ri me nja. U to me
ve li kim de lom le ži eman ci pa tor ski po -
ten ci jal (či ta nja) knji že vnos ti.

Raz go va rao Đor đe Bo žo vić
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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). 

Nenad Veličković
Modra rijeka1

(In ter pre ta ci ja pjesme Modra rijeka Maka Dizdara)

(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 zbir-
ku. 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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S knjigom iz trgovine

Očaj no knji žar stvo do vi ja se na ra zne
na či ne da utra pi svo ju ro bu. Kup ci u
Tem pu ta ko sa da uz ka fu mo gu do bi ti
iz da nje ne kog od La gu ni nih hi to va. Da li
knji gu če ka svje tli ja bu du ćnost?
Ho će mo li su tra u pa ko va nji ma de ter -
džen ta od pet ki la pro na ći Sto go di na
čis to će? A u ku ti ji s ma ka ro ni ma bio gra -
fi ju Mi le ne Mar ko vić Ba ril la. A uz ome -
kši vač knji gu ko ja će mi ri sa ti na Po ko -
še no po lje.
Za is ta, kraj nji je čas da se ka te dre za
knji že vnost trznu iz le tar gi je i po čnu
stu den te ško lo va ti i za 21. a ne sa mo za
19. vi jek. Ako već ni je kri te rij za izbor
oba ve zne le kti re knji že vna vri je dnost
dje la, za što se ne ba vi ti na slo vi ma sa
mar ke tin škim po ten ci ja lom.
Jer, pi ta nje je da na ka da će se kon cept
knji ga uz ka fu preo kre nu ti u li za lo uz
knji gu. Ili sre ćka u knji gu. (Zar to ne bi
po ve ća lo pro da ju knji ga s is te klim ro -
kom tra ja nja? Sta vi te u knji gu je dnu
gre ba li cu, ili lis tić za bin go ili lo to, a
pod iz go vo rom da pro da je te knji gu pro -
da te ga za du ple pa re?)
Za što ne bi smo či ta li s osmi je hom do bi -
tni ka na li cu?

Za kremiranje spremni
Ne či taj te bez za šti tnog fa kto ra! Pri je
či ta nja po tre bno je na ma za ti se. Ni je
is to či ta ti le ti i zi mi. Dos to jev ski mo že
bi ti opa san na pla ži. Za to ne moj te ni či -
ta ti Dos to jev skog. Či taj te Lju bav i pri -
vrže nost. Mi slim na te be. Vo lim Ho li -
vud. Ten od ba de ma. Lju bav u do ba ko -
per to na. Bra ća kre mna ma zo vi. Kva ka
fa ktor 22. U ko ži slje zo ve bo je. Je le na,
že na na pla me nu.
Či taj te ne što do bro za vaš ten, ne što
što vam ne će stva ra ti bo re na li cu, i
braz de u moz gu.

Najlepše srpske reči se
pišu ćirilicom
Ta ko pi še, ći ri li com, na pla ka tu omla -
din skog udru že nja Uje di nje na Srbi ja,
ko je po zi va đa ke sre dnjih ško la da po -
ša lju li te rar ne ra do ve na te mu Opros ti.
Tri naj bo lja do bi će pri go dne (za što ne:
vre dne) na gra de, a njih još 97 na gra di -
će se učeš ćem na se mi na ru u Beo gra du.
Autis ti čnu idi lu ovog kon kur sa či ji pla -
kat su ge ri še očaj dav lje ni ka kva ri sa mo
je dan de talj. Ra do ve tre ba sla ti na
adre su www.uje di nje na srbi ja.rs − la ti -
ni com.
Srbi ja, oči to, pod ova kvim na slo vom,
ni je le pa reč.

Svetsko a naše
Us ko ro!
Se ri ja hi to va ko ja će do ka za ti da su na
srpskoj is to ri ji za sno va ni ro ma ni:
Go spo dar mu va, Ali sa u ze mlji ču da,
Po sle dnji Mo hi ka nac, Pi pi Du ga Ča ra pa,
20.000 mi lja pod mo rem i Pi no kio.
Autor i ure dni ci se ri je tvrde da su pro -
na šli niz ana lo gi ja na osno vu ko jih će
sva kom či ta ocu bi ti ja sno da de ca ce log
sve ta du gu ju za hval nost ma lom bal kan -
skom na ro du ko ji već ve ko vi ma na da -
hnju je pis ce re mek-de la knji že vnos ti za
naj mla đe.
Se ri ja će bi ti pro mo vi sa na pod slo ga -
nom Ma la is to ri ja za Srbe ali ve li ka
knji že vnost za svet.

BA ZA®&NAD
GRADNJA
po dl is  tak za textur na zas tra nji  va nja

Sa mo u Tek stU ri: 
BA ZA®&nad gra -
dnja, ver ti ka le
ko sih či ta nja



Ламија Бегагић (Зеница, 1980), књи -
жевница. Живи у Сарајеву, где је сту -
дирала на Филозофском факултету на
Одсеку за књижевности народа БиХ.
Објавила збирке прича Годишњица
ма туре (2006) и Једносмјерно (2010).
Своје приче објављивала је у Лици -
ма, Сарајевским свескама, Зарезу,
Ли бри Либери, Ревији Ре... Добитни -
ца је бројних награда и признања, а
њене приче превођене су на енгле -
ски, немачки, шведски, бугарски и
словеначки језик. Пише за децу и од -
расле. Уредница је дечијих магазина
Колибрић и Палчић и редовна је са -
радница на порталу е-новине и у ча -
сопису Бетон. 

Румена Бужаровска (Скопље, 1981),
књижевница и преводитељка. Њене
приче објављене су у аустријским и
немачким часописима Lichtungen,
Ost rahege и Wespennest, као и у до ма -
ћим 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 фа -
култету Скопског државног универзи -
тета.

Ненад Величковић (Сарајево, 1962),
писац, доцент на Одсеку за књижев -
ности народа БиХ на Филозофском
факултету у Сарајеву. Објавио ро ма -
не Коначари, Отац моје кћери, Са -
хиб и 100 змајева, збирке прича Ђаво
у Сарајеву и Сарајевски гастро нау -
ти, књиге Viva Sexico, Дијагноза: па -
триотизам и Школокречина. Нацио -
нализам у бошњачким, хрватским и
српским читанкама. Писао за радио
и позориште.

Сеад Врана (Сарајево, 1975), песник,
фотограф. Дипломирао на Филозоф -
ском факултету у Сарајеву на катедри
за Књижевност народа БиХ, маги стри -
рао Управљање државом и хума ни -
тарне послове. Објавио је књигу пое -
зије Гарниране утопије (2004), као и
неколико есеја и прича у периодици
за културу са подручја бивше Југосла -
вије. Његова компјутерска графика
по времено се могла пронаћи на некој
од насловница часописа за књижев -
ност Албум. Живи у Сарајеву, а новац
за живот зарађује уклањањем смрто -
носних 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), пес -
никиња, дипломирала на Филолош -
ком факултету на групи Југословен -
ска 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 ча со -
пису Сарајевске свеске и једна од ос -
ни вача и чланова Независних писаца
Македоније.

Андреј Ђерковић (Сарајево, 1971).
Завршио Школу Примијењених умјет -
ности у Сарајеву.  Самостално
излагао широм света. Сарађивао са
број   ним познатим часописима (British
Journal of Photography, Le Monde,
Feral Tribune, Република и многи дру -
ги). Урадио је фотографске портрете
уметника као што су Марина Абрамо -
вић, David Byrne, Jean-Luc Godard. За
достигнућа на пољу културе,
награђен са “The Certificate of Appre -
ciation” Америчке Агенције за ин фор -
мисање (USIA). У поводу 100 година
Швицарске асоцијације фото граф ске
умјетности уврштен је у монографију
“PHOTO SUISSE 1906-2006“. Уврштен
је у “Лексикон Са рајева”. Живи у Же -
неви и Сарајеву.

Јовица Ивановски (Скопље, 1961),
пи сац. 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), Стремље -
ње ка дремању (2007), Ветар и ма -
гла (2009), Са сламчицом у устима
(2011), Изабране песме (на македон -
ском и енглеском, 2002), Ових дана,
ако не и сутра, избор на македон -
ском и енглеском (2009). Један је од
песника увршћених у избор Шест ма -
кедонских песника (2011) објављен у
Енглеској. Његова дела преведена су
на неколико страних језика и могу се
наћи у многим антологијама македон -
ске поезије. Тренутно живи и ради у
Скопљу.

Игор Исаковски (Скопље, 1970), пи -
сац, песник и преводилац. Завршио
студије Светске и компаративне књи -
жевности 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 објав -
љена су у двадесетак земаља и могу
се наћи у великом броју антологија,
књижевних часописа и избора у Ма -
кедонији 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. Дипломи -
рао на Одсеку за Општу и компаратив -
ну књижевност на Скопском универ -
зите ту. Активно се бави књижевним
преводима и преводи текстове са ен -
глеског и БХС језика. Радио као књи -
жевни критичар за дневне новине
Днев ник, а тренутно ради као уред -
ник у издавачкој кући Темплум. Об -
јавио је неколико књига: Огледало за
загонетку (2003); Скопље широм от -
ворених очију (2008) и Лица невид -
љи вог рата (2010) − коауторске књи -
ге, као и роман Вечно садашње вре -
ме. Превео је књиге Гилберта Кида
Честертона, Маргарет Артвуд, Свет -
лане Слапшак, Дубравке Угрешић,
као и кратке текстове и песме Ненада
Величковића, Далибора Симпрага,
Да вида Албахарија и Александра Хе -
мона. Живи и ради у Скопљу.

Ана Коларић, асистент на катедри за
Општу књижевност и теорију књижев -
ности на Филолошком факултету у
Београду. Чланица редакције књи -
жев ног часописа Књиженство.

Љуљета Лешанаку (Елбасан, 1968),
књижевница и преводитељка. Одра -
стала у периоду стаљинистичке дик -
татуре у Албанији. Њени родитељи
били су противници тадашње власти
због чега све до коначног пада ре -
жима 1990. године ауторка није има -
ла 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 објав -
љено у Америци, Ирској и више ев -
роп ских земаља.

Ружица Марјановић (Ужице, 1968),
професорка књижевности у Ужичкој
гимназији. Једна је од покретачица и
редовних организаторки књижевног
фестивала На пола пута у Ужицу.
Уре ђује едицију Мала кутија. Живи и
ради у Ужицу.

Драгана Младеновић (Франкемберг,
1977), песникиња. Дипломирала и ма -
гистрирала на Филолошком факулте -
ту у Београду на катедри за Српску
књижевност и језик са општом књи -
жевношћу. Добитница низа награда
за прозу и поезију. Њене песме могу
се наћи у многим домаћим антологи -
јама. Објавила је збирке поезије
Нема у томе нимало поезије, Златна
струна (2003), Нема у томе нимало
поезије, друго, допуњено издање
(2004), Распад система (2005), Твор -
ница (2006), Асоцијални програм
(2007), Омот списа (2008), Родбина
(2010), Магда (2012). Збирка песама
Родбина преведена је на немачки
језик (Verwandschaft, Edition Korres -
pon denzen, 2011). Уредница је књи -
жев ног интернет портала Мале но ви -
не. Живи и ради у Панчеву као но ви -
нарка недељника Панчевац. 

Мирнес Соколовић (Сарајево, 1986),
студент на Одсеку за књижевности
на рода БиХ на Филозофском факул -
тету у Сарајеву. Објављивао огледе у
Новом изразу и Сарајевским свеска -
ма. Главни уредник у часопису (sic!) −
časopis za po-etička istraživanja i dje-
lovanja, који се бави књижевном кри -
тиком и редован је дописник на по -
рталу е-новине. 

Мирјана Стефановић (Ниш, 1939),
књи жевница, радијска новинарка,
преводитељка и драматуршкиња.
Шко ловала се у Новом Саду, Београду
и Делхију. Магистрирала је енглески
језик и књижевност. Радила је као
новинар у Радио Београду и као уред -
ница књига за децу и омладину у из -
давачкој кући Нолит; основала и уре -
ђивала библиотеку Распуст. Објави -
ла је велики број збирки прозе и пое -
зије за децу и одрасле и неколико те -
левизијских, радио и позоришних
дра ма. Добитница је многих награда
и признања за књижевност, а 2010.
го дине добила је награду “Десанка
Максимовић“ за целокупно песничко
дело и допринос српској поезији. Ње -
на дела превођена су на словеначки,
македонски, мађарски, турски, бу -
гар ски, руски, француски и енглески
језик. Живи и ради у Београду.

Дубравка Стојановић (Београд,
1963), историчарка. Магистрирала и
док то рирала на Филозофском факул -
те ту у Београду. Примљена у звање
ванредног професора на одељењу за
историју, на катедри за Општу савре -
мену историју. Уредница је Годиш ња -
ка за савремену историју. Бави се
пи тањима демократије у Србији и на
Балкану крајем 19. и почетком 20.
века, интерпретацијом историје у но -
вим српским уџбеницима, процесом
модернизације и питањима друштве -
не историје и историје жена у Србији.
Објавила је књиге Искушавање наче -
ла. Српска социјалдемократска пар -
тија и ратни програм Србије (1994),
Србија и демократија: 1903-1914
(2003), Калдрма и асфалт: Урбаниза -
ција и европеизација Београда 1890-
1914 (2008), Уље на води: Огледи из
историје садашњости Србије (2010),
Нога у вратима: Прилози за полити -
чку биографију библиотеке XX век
(2011), као и велики број студија. За
књигу Србија и демократија: 1903-
1914 добила је Награду града Бео -
града 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 Афри -
чки, блогер, истраживач-практичар
на пољу књижевности на интернету и
неговатељ блога као књижевне фор -
ме. Објављује на блогу mufasa.maj -
blog.rs. Живи и блогује у Осијеку.

Оливера Ћорвезировска (Куманово,
1965), књижевница, дипломирала на
Филолошком факултету у Скопљу, где
и данас живи. Објавила романе за де -
цу Мирне кифле и Мој брат са три -
наестог спрата, сликовницу за децу
предшколског узраста Деда Миле,
збир ке приповедака Страдања мла -
дог лектора и (С)плетене приче.
Ње на дела превођена су на слове на -
чки, турски, енглески, мађарски и че -
шки језик и могу се наћи у многим до -
маћим и страним антологијама. До -
битница 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 Од -
секу за општу и компаративну књи -
жев ност на Филолошком факултету у
Скопљу, где је и докторирала. Маги -
стрирала је на Филолошком факул -
тету у Београду. Радила као секретар
пројекта Македонске академије умет -
ности и науке Компаративна студија
македонске књижевности и културе
у 20. веку. Предаје феминистичку ли -
те рарну теорију на Евро-Балкан шко -
ли Род и политика и уредница је ча -
сописа Наше писмо. Објавила је пре -
ко стотину текстова и шест књига:
Компаративна поетика. Постмо -
дер ни зам у македонској прози (1996),
Књижевнотеоријске студије (1997),
Културолошки огледи (2000), Од
дијалогизма до интертекстуал -
ности (2000), Затвореници дана
(2001) и Отворено писмо. Студије о
македонској књижевности и кул -
тури (2003). Живи и ради у Скопљу
као професорка методологије и ше -
фица Одсека за компаративну књи -
жевност на Скопском универзитету. 
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