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Textu ra наставља напоре да средњошколским професоркама и професорима је-

зика и књижевности понуди идеје и садржаје за унапређење наставе. Унапређе-

ње ми видимо као низ корака ка томе да ђаци, захваљујући часовима књижевнос-

ти, оформе читалачки укус и навике и да се компетентно укључе у књижевни жи-

вот. Способност да се мењају перспективе, да се препознају и одбаце стереоти-

пи у мишљењу, да се стално преиспитује канон и да се супротставља индоктри-

нацији путем књижевности само су неки од тих корака, а сви садржаји овде на

овај или онај начин прилог су тим настојањима. Од насловне странице:

(...)

Зашто сам се поново ― баш као у вријеме распада Југославије ― заквачила за

почетницу као за сламку. С психоаналитичког гледишта овај облик “регреси-

је” чини се разумљивим: почетница, као наш први координатни систем, ује-

дно је и comfort zone и трауматско поље. Почетница је почетак знања о сви-

јету, прва идеолошка пилула коју ћемо прогутати, прва лекција из морала,

прва лекција из визуалних умјетности. За дјецу моје генерације почетница је

уједно и прва књига коју смо могли узети у руке. Моје (наше) детињство би-

ло је лишено играчака, јер их напросто није било, а сликовнице су биле ријет-

кост. Није постојала телевизија, видео, CD-и, DVD-и, компјутори, све оно чи-

ме су издашно затрпана данашња дјеца и без чега се данас живот чини неза-

мисливим. Унутрашње корице књига из скромне кућне библиотеке мојих ро-

дитеља служиле су као моји први цртачи блокови. У времену опћег послијера-

тног сиромаштва чак је и папир био луксуз.

(...)

Чиме се ја то бавим? Искрено речено, не знам. Истина је, нису ми страни пој-

мови ap pro pri ati on art, art in ter ven ti on, soc-art (рани Иља Кабаков), знам и тко

је био Henry Dar ger. Сувремену умјетност, међутим, већ дуже времена не до-

живљавам као кретање према “напријед” (нити пак као кретање уназад), ни

као оспоравање, нити као промишљени цитат, него више као понављање ин-

дивидуалних умјетничких геста које међусобно једва да комуницирају, што

још увијек не значи да су гесте различите и оригиналне. Своју компулзивну

“умјетничку гесту” видим искључиво у оквирима ― Почетнице за неписмене.

Дубравка Угрешић, из предговора књизи Почетница за неписмене, Београд

2010. 

Уз насловницу
Дубравке Угрешић:
Прије него папир
поново постане
луксуз

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

10 Настава у комшилуку
Разлог за одступање школа од квалитетног образовања лежи у кинеском сис -
тему тестирања. Иако Кина постепено постаје модерна држава, традицио нални
концепт испита се није много променио.

16 Дора
21. 11. 1994. Јутрос сам се пробудила с ишијасом у глави, тако да ми је лубања
била доста искривљена. Један важнији дио лубање ишао ми је према напријед,
а овај други се неправилно ширио према отрага и са стране, да би се сви ти
дијелови негдје у висини врата спојили у једну цјелину. Врата су била од ма ха -
гонија. Ухватила сам се за главу и надчовјечанским напором успила главу до -
вест у смјер сјевер-југ, у којем смјеру лубања дјелује доста колективно.

20 Балкански језични апартхејд
Тај мит о подударности нације и језика чини основ језичне политике у
Хрватској, Босни И Херцеговини и Црној Гори. То иде тако далеко да у шко лама
тих држава постоји језични апартхејд, тј. подела ученика на националној
основи у различите разреде у име наводно различитих језика.

24 О идеолошкој манипулацији сликом
Препоручујем вам да, кад пођете негде, гледате пажљиво око себе, и да видите
― иза сваког призора постоји нека занимљива прича; препознајте је и запи -
шите. И, наравно, да добро обратите пажњу да вам неко, иза слике, не под -
метне неку лажну причу.

Из садржаја
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6 Mala kutija

Ja sna Ša mić
USPO ME NE TE ŽE OD STI JE NJA

Ča so vni če! bi je dno, stra šno, hla dno -
krvno Bo žan stvo
Što pri je te ći nam ka ži prstom ka že:
Sje ti se!

Pro šlo je pri li čno vre me na od ka ko se
za vršio moj stra sbur ški ži vot. Evo me
opet u is tom vo zu, ro man ti čnog na zi va
Mo zart, ko jim sam go di na ma pu to va la
do uni ver zi te ta gdje sam pre da va la “je -
zi ke”, his to ri ju i ci vi li za ci ju iz Re gi je;
ovaj put me Mo zart vra ća u Pa riz sa fes -
ti va la po ezi je u Stra sbo ur gu. Or ga ni zi -
ra li ga Tur ci. Je sen. To je pri li ka da či -
tam, sa nja rim, i uži vam, kao ne kad, u
pri ro di. Po naj pri je u drve ću po či jim
vrši ka ma pa la ca ju je se nji pla me no vi.
Rđa je za hva ti la liš će nis ko ga grmlja, a
i kroš nje mno gih vi so kih sta ba la su zar -
đa la sun ca. Za do volj stvo je, kao sjen -
kom, pra će no gor či nom ko je ne mo gu
da se oslo bo dim.

U Stra sbo urg sam po ni je la, ali ni -
sam ima la ni tre nu tak vre me na da pro -
či tam pi sma ko ja sam pro na šla u se ha ri
na kon ma mi ne smrti. Pi sa na su kra jem
pe de se tih i po čet kom šez de se tih.

Ka ko ih je ma ma sa ču va la? Ona,
ko ja je ra spo la ga la zbi lja ne sva ki daš -
njim ta len tom da sve iz gu bi?

To su, ugla vnom, pi sma ko ja je ta -
ta slao ma mi, po ne kad i na ma, dje ci, u
vri je me kad je u Pa ri zu pri pre mao naš
do la zak. Me đu nji ma ima i ma mi nih. S
na šim do las kom ni je išlo la ko: tre ba lo
je do bi ti vi ze i na ći stan, a mi smo bi li
iz div lje ze mlje ko ja je pri de bi la i ko -
mu nis ti čka.

Go to vo sva ko ta ti no pi smo po či -
nja lo je is to: “Da nas je ne dje lja i, kao
i obi čno, dan za pi sa nje pi sa ma, a od
te be već vi še od tri ne dje lje ni gla sa.”
On da bi do dao: “Mo ji da ni te ku uobi ča -
je nim ri tmom.” Ma ma ili ni je uop šte
od go va ra la, ili vrlo ri jet ko, ugla vnom
da na ru či po trep šti ne ko je su ne dos ta -
ja le kod nas: još uvi jek je vla da la ko -
mu nis ti čka si ro ti nja. Ta ta ni je uvi jek
mo gao po sla ti baš sve što je tra ži la, i to
iz dva ra zlo ga: pa ke te su mo ra li no si ti
nje go vi po zna ni ci ko ji su bi li slu čaj ni
pro la zni ci, a uz to, ca rin ski pro pi si bi li
su stro gi. To je bi lo i do ba kad su šver -
ce ri išli u Trst (gdje je Ju go sla vi ja os -
tav lja la 500 mi lio na do la ra go diš nje),
pre no se ći nov ce u knji ga ma, ko je ni su
či ta li, u ku ti ja ma za ci ga re te, ko je ni su
pu ši li, u pas ta ma za zu be ko je ni su pra -
li, u po ga ča ma ko ju ni su je li, u prlja vim
ga ći ca ma s mi omi ri som nje go va nim da -
ni ma za tu pri li ku, u ko si ko ju mje se ci -
ma ni su opra li. Ne ka se ca ri ni ci obe zna -
ne. Že ne su di na re skri va le u gru dnja ci -
ma, ili me đu doj ka ma, ili u in ti mnom
ru blju, čak i in ti mnim di je lo vi ma ti je la,
to jest u sre di štu nje ne mi los ti, ka ko bi
re kao Ha mlet. Ca ri ni ci su s užit kom tje -
ra li pu tni ke da otva ra ju prtlja gu, iz vrću
ko fe re i tor be, ro vi li im po dže po vi ma
pri je ne go što od naj su mnji vi jih za tra že
da se ski nu i ne va lja le pa ci jen tki nje
pre gle da ju gi ne ko lo ški, a pa ci jen te re -
ktal no. 

U je dnom pi smu ta ta ka že: “Ša -
ljem ti slje de će si tni ce: je dne naj lon
ča ra pe, dva ru pči ća, je dan va po ri za tor
za ko lonj sku vo du, po la ki la ka fe.” Čes -
to je ma mi slao i ki šo bra ne, ele gan tne i
po po slje dnjoj mo di, ka kvih ni je bi lo u
nas, a ona bi ih brzo iz gu bi la. Ku po vao
joj je što fo ve za kos ti me i ka pu te; ma -
te ri jal je bio naj češ će crn, opet po po -
slje dnjoj mo di i ko ji se ne gu žva; uz
nje ga i du gmad ko ju bi ma ma na ru či la.

Ni du gma di kod nas ni je bi lo. Me ni su
sti za le lut ke i knji ge, bra tu ko nji i avi -
oni. Je dnom, ta ta mi jav lja da mi je ku -
pio lut ku “lje pšu od one ko ju sam na ru -
či la; ne sa mo da ima ko su i spa va, ne go
i ka že ma ma”; brat je za svoj ro đen dan
do bio ka mi on s kan ta ma za mli je ko.
Na ža lost, ta ta ni je uspio na ći min đu še
ko je mu je ma ma da vno na ru či la, ali je
za to po no vo na šao pri li čno ot mjen ki šo -
bran, voz sa tra čni ca ma i sta ni com za
bra ta, ča ra pe od en gles kog kon ca i po -
ja ča ne naj lo nom za svo ju ma mu, dva
ru ža za usne s ku ti ja ma, je dnom du -
žom, mo der ni jom, i je dnom kra ćom, ali
is to ta ko uku snom, je dnu bo či cu par fe -
ma, tri čet vrt ki le prže ne ka fe ― za tra -
že nje ne prže ne ni je imao vre me na ―
po la ki le da tu la i če ti ri na ran dže. “Još
sam ku pio je dnu olov ku s he mij skom
tin tom za dru ga No va ko vi ća.” Sve ovo
je, u ono do ba, pred stav lja lo pra vo ču -
do. Go to vo u sva kom pi smu po zi vao je
ma mu na to da se ura zu mi, pos ta ne re -
al ni ja i šte di nov ce, jer je svo ta ko ju je
ima la na ra spo la ga nju “vi še ne go do vo -
ljna za ži vot ne ko li ci ni čla no va po ro di -
ce”. Ni kad, me đu tim, ni je po me nuo
šnju ru za ko her ko ju mu je, u je dnom
pi smu, ta ko đe sa ču va nom, na ru či la nje -
go va maj ka.

Lju di či ja pi sma či tam sad su sjen -
ke. Opće nje sa sa blas ti ma ne mo že da
ne iza zo ve stu den u du ši.

Kad ni je tra ži la ro uge à lèvres,
na kit, ili pu der, ma ma je u pi smi ma ni -
za la za mjer ke, vrlo ot mje no ka za ne:
“Pri mi la sam tvo je pi smo; pri zna jem,
ni sam se žu ri la da ti od go vo rim: po što ti
je to li ko li je po bez me ne, za što bih te
pod sje ća la na se be?” A on da se uo zbi lji:
“Na stra nu ša la, ima va žni ji ra zlog...” I
opi sa la ka ko se ma la (to sam bi la ja) ra -
zbo lje la od sto ma čnog vi ru sa i to li ko
osla bi la i fi zi čki se pro mi je ni la da se
upla ši la ne sa mo ma ma ne go i nji hov
lje kar. Iako ni je žu ri la da se dru gi ma
jav lja, vrlo je vo lje la da pri ma pi sma.
Sma tra la je to čak tu đom du žnoš ću.
Svo joj maj ci i ses tri ova ko je pi sa la iz
Pa ri za: “Dra ge mo je, ne ra zu mi jem šta
je s va ma, što mi se ne jav lja te. Zna te
da se bri nem. Ni je va ljda po tre bno če -
ka ti da ja va ma pi šem, pa da mi se ja -
vi te.”

Da, čes to je ta ti spo či ta va la: da
je ego ist, da ju je os ta vio da se sa ma
sna la zi sa si tnom dje com, da joj ne jav -
lja kad do la zi, da joj ne jav lja kad ona
tre ba da do đe. “Ti uvi jek na đeš po ne što
da mi pri go vo riš”, pi še ta ta, “ta ko ne -
da vno pre ba cu ješ što ti ni sam po me nuo
tvoj do la zak u Pa riz, a dan-dva na kon
tog si gur no si pri mi la mo je pi smo ko je
go vo ri o to me.”

Je dan ma min tek st, nat pro sje čno
pun ogor če nja, pre la zi u ne ku vrstu
dne vni ka pi sa nog ner vo znom ru kom,
kao i gra fi tnom olov kom, pa su mno gi
re do vi da nas iš če zli, mno ge ri je či iz bri -
sa ne: je dva sam ra zu mje la da je bi la
tru dna i da već da ni ma ča mi u bol ni ci
če ka ju ći da se po ro di. Če ka la je mog
bra ta.

Oso bi ne, po dvu če ne u tim re či ma,
kra si le su je ci je log ži vo ta: gri ža sa vjes -
ti, ne za do volj stvo, ni zak prag bo li i ne -
spo so bnost da je po dne se. A po tom la -
men to, la men to! Stvar izri či to, iako
pre šu tno, za bra nje na u po ro di ci. Ni je
bi la baš na da re na za auto iro ni ju. Tu
tre ba do da ti i lje nost, do ko nost, strast
za či ta njem i griž nju sa vjes ti i zbog to -
ga.

“Evo me već pe tna est da na u bol -
ni ci. Stid me je što sam ta ko glu po po -
žu ri la. Stra ho vi to se se ki ram. Pi tam se

šta mi sle ovi oko me ne što me gle da ju
ka ko da ni ma be spo sle no še tam bol ni -
com. ... Kao osu đe nik sam. Znam da je
ne mi no vno da pro đem kroz no ve mu ke.
Ka ko je to stra šno osje ća nje. ... Že na
ni je mno go vi še od ma ši ne za ra đa nje. “

Pro či tav ši sto ti njak pi sa ma mo gla
bih re ći, na kna dno ― jer sam u dje tinj -
stvu uvi jek drža la ma mi nu stra nu ― da
je bi la u kri vu. Ta ta je sav svoj bo ra vak
u Pa ri zu po sve tio is tra ži va nju, ra du u
bi bli ote ka ma, pre da va nji ma na Sor bo -
ni, a sa mo su bo tom, i rje đe pet kom,
odla zio je u po zo ri šte ili na kon cert.
Ne dje ljom se še tao; do la zio je iz pred -
gra đa gdje je ži vio u Pa riz, sje dio uvi jek
u is toj ka fa ni u ko joj je pi sao pi sma ro -
dbi ni i pri ja te lji ma, pa tio zbog sa mo će,
zbog odvo je nos ti od po ro di ce. (Ma ma je
bi la uvje re na da je os ta lo pre šut ki vao.)
Uz to sam ot kri la da je imao ne vo lja na
sa ra jev skom fa kul te tu (gdje ću i ja ka -
sni je ra di ti): je dva su mu pro du ža va li
bo ra vak ra di izra de do kto ra ta.

Ma ma ni kad ni je ima la mno go ve -
ze s onim što nor ma lan svi jet zo ve re al -
noš ću. Sa ta ko zva nim pra kti čnim stva ri -
ma. Šta je že lje la? Da ta ta os ta ne s
njom kod ku će, ma da je zna la da je
nje gov po sao ve zan za pu to va nja? Ona
se ni kad ne bi ve za la za trgov ca ili za -
na tli ju. Ko ji, opet, ne bi bi li stal no u
ku ći, kraj nje. Ali je te ško re ći da sa
svog sta no vi šta ni je bi la u pra vu: nje na
frus tra ci ja se pre tvo ri la u pa tnju ko ja
je bi la izra zi ta, te ška. I sve te ža. Dok
ni je pos ta la ne sno sna. I ka da bi smo joj
i mi, nje na već odra sla dje ca, re kli:
“Po gle daj ka kva ne sre ća vla da oko te -
be, tvoj ži vot je baj ka”, od go va ra la bi:
“Imam i ja svo ju mu ku.” Mu ku, u ko ju
ni ko ni je vje ro vao, jer ni je zna la na ći
put ni do či jeg srca. To je za nju bi la
do da tna mu ka, a za nas pot vrda da ima -
mo po sla sa ra zma že nom i do ko nom be -
go vi com ko ju ra zje da do sa da.

Iz sta re po ro di ce, či ji su pre ci bi li
sla vni ka li gra fi, i ma ma i mo ja tet ka na -
sli je di le su dar za sli ka nje. Ima la je ta -
len ta i za spe ku la ti vno miš lje nje. Sve
što je bi lo umje tnost, i uop šte du ho -
vnost, za nju je bio is tin ski dom. “Umje -
tnost je ži vot.” Os ta lo ni je pri mje ći va -

la. Nje na ma šta je bi la go le ma, a ni je
bi la ma nja ni nje na sen zi bil nost. Uz ko -
ju su, mo žda, pri ro dno išli stra ho vi što
su se sve vi še ra zvi ja li u fo bi je. Li še na
vlas ti tih am bi ci ja, sve svo je že lje pre ni -
je la je na nas, nas to je ći da mi uspi je mo
u onom što je vo lje la: umje tnost i knji -
že vnost, du ho vnost opće ni to.

Su ko bi me đu mo jim ro di te lji ma
izbi ja li su re do vi to zbog po li ti čkih ne -
sla ga nja, ili iz ma mi ne že lje da do ka že
da je u pra vu, i ta ti ne opre znos ti ko ja
je na la ga la da ni kad ne oda do kra ja
svoj stav. Ma ma je, kao ci je la nje na po -
ro di ca, bi la iz dna du še pro tiv ko mu ni -
zma ko ji ih je oslo bo dio i po slje dnje
uspo me ne na blis ta vu pro šlost, za to čio
um i od lju di na pra vio du ho vno ro blje;
ta ta, či ja je po ro di ca stra da la na sli čan
na čin, te stva ri je ra di je pre šut ki vao, a
nju ušut ka vao. Nje go ve ra zlo ge sam ra -
zu mje la mno go ka sni je. Kao di je te,
sma tra la sam da je od nje ga obra zo va -
ni ja, da ima vi še ši ri ne i hra bros ti. Mo -
žda je to bi lo ta čno. Ali je on vrlo do bro
znao gdje ži vi i da ni kad ne mo žeš bi ti
do vo ljno opre zan. Što mu ni je omo gu ći -
lo ži vot bez za vis ti i splet ki, ali, da je
bio li šen opre za i da ra za di plo ma ti ju,
bi lo bi si gur no mno go go re.

Da nas nje gov oprez iz gle da izli -
šan, pa i ža los tan, jer su ga svi za bo ra -
vi li, za pra vo gur nut je u stra nu (sku pa
sa svim pri zna nji ma ko jim je bio oba -
sut), s po zna tim bo san skim pre zre njem
pre ma sve mu svo me, pa i pre ma tra di -
ci ji i his to ri ji.

Oba mo ja ro di te lja vo lje li su is to:
i knji že vnost, i sli kar stvo, i his to ri ju, i
ma te ma ti ku. Obo je su bi li odli čni ma te -
ma ti ča ri. Sve do pri je ne ko li ko go di na,
ma ma je po ma ga la i mla đim ro đa ci ma i
go to vo ne po zna toj dje ci na mo ru, gdje
smo ima li ku ći cu ― za me ne je to uvi jek
bi la i os ta la stra ća ra ko ju je ta ta ku pio
ka ko mu ne bi za mje ri li da je bo gat ―
da va la im je bes pla tne ča so ve iz ma te -
ma ti ke. Kao i svi in tu iti vni ljudi, pre dvi -
đa la je s la ko ćom po li ti čke do ga đa je
pri je mno gih dru gih, i do la zi la je u su -
kob sa oko li nom ko ja joj ni je htje la pri -
zna ti da ima pra vo.
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Vo ji slav Pe jo vić
AMERIČKI SFUMATO

Ja nu ar je, dvi je hi lja de osme. Mi lo šu
zu ji u gla vi dok ra zmiš lja ili mo žda čak
mrmlja, ne sje ća se ta čno, ne što o so -
ba ma bez pro zo ra. Po tom o ne on skim
lam pa ma. Pa o mi ri su he mi ka li ja, pa co -
vi ma, moz go vi ma. Za tim o hi po kam pu -
si ma, mor skim ko nji ci ma, mo ru, ko nji -
ma, hla dnom ra tu, hla dnom sen dvi ču,
hla dnim prsti ma, to plim dla no vi ma, to -
plim be dri ma, zi mi, lje tu. Bar još je -
dnom, sa svim si gur no, o pa co vi ma. On -
da ne ko vri je me još sa mo o hla dno ći.

Što mi je ovo tre ba lo, što mi je
tre ba lo sve ovo, ne pres ta je Mi loš, po -
lu gla sno, dok se inje hva ta na vu ne ni
šal i dok mu se oči pri vi ka va ju na mrak.
Do šao po mra ku, odla zim po mra ku,
nas tav lja on, sam za se be, i još ka že:
je bem ti hla dno ću, ni ka ko da se na vi -
knem, pe tna est ispod nu le (Cel si us), ili
pet iznad (Fa hren he it); ni ka ko da se na -
vi knem na tu je be nu Fa hren he ito vu
ska lu. Po tom mu se u mi sli još je dnom
vra ća so ba bez pro zo ra, tre ća vra ta sli -
je va, na Odje lje nju za bi ohe mi ju i mo -
le ku lar nu bi olo gi ju, ko ju je upra vo, s
te gom u že lu cu, na pus tio. A tek je par
ne dje lja ot ka ko je ja vio svo ji ma: upa li -
lo je, pos ta ću As sis tant Pro fes sor! Oca
je za te kao u Crmni ci, na Da ni ma vi na i
uklje ve, ili, u oče vom slu ča ju, Da ni ma
vi na i vi na. Ri ba je za ma čke, me ni tre -
ba ne što ja če, ote zao je kroz mi kro fon
mo bil nog otac, me ni tre ba ne što ja -
čeee, hor ski je uz vra ća lo druš tvo za
sto lom; ej, ču je te li, ban do je dna: Mi -
loš je pos ta’ pro fe sor!

Po sli je dva de se tak mi nu ta usi lje -
nog mar ša po le du i le de nom vje tru, to -

kom kog je dva ili tri pu ta maj stor ski
održao ra vno te žu i iz bje gao su sret svog
no sa, du pe ta, le đa sa oka me nje nim sni -
je gom, on sti že do tros pra tni ce u ko joj
sta nu je od pro šlog lje ta. Sa mo dva pro -
zo ra na dru gom spra tu su osvi je tlje na;
na je dnom se po jav lju je Ka te, već u ka -
pu tu, za gle da na u uli cu je dva oživ lje nu
mli je čno bi je lim lam pa ma, dok se na
dru gom na tren ocrta si lu eta Ca mil le,
ta man do vo ljno du go da Mi loš pri mi je ti
ka ko je po ovoj ci či zi mi obu kla mi ni su -
knju. Ka snim, ka snim, što mi je sve ovo
tre ba lo, gun đa Mi loš, odmo ta va šal i us -
trča va uz ste pe ni ce.

Hey hon, ka sniš, ka sniš, and you
know it’s not Hal loween, ka že Ka te i u
pro la zu se za ka či za nje ga svo jim to -
plim obra zom i usna ma, da bi po tom
brzo nas ta vi la da lje, put ku pa ti la, no se -
ći na smi ja nog, go lo gu zog dje ča ka pre ko
ra me na; hi, Mr Mi losh, do da je Ca mil le,
pro mi ču ći je dna ko brzo, ali bez po ljup -
ca, avaj, bez po ljup ca, no se ći je dna ko
na smi ja no če tvo ro zu bo di je te, and it’s
a go od lo ok for you, ka že mu još, uz
svoj krat ki, zvon ki ki kot. Mi loš po tom
sta je pred ogle da lo, oda kle ga upi t no
po sma tra ne ka kva blje do li ka, pro mrzla
spo do ba, ko ja is ti na pod sje ća na nje ga,
ali ko ja je svo ju na du va nu per ja nu ja -
knu obu kla pre ko ufle ka nog la bo ra to rij -
skog man ti la, te sto ga iz gle da kraj nje
ne obi čno, kao odrpa ni klovn (na ivi ci
su za), ili čak pi to mac ne ke us ta no ve
po lu za tvo re nog ti pa, je dan od po uz da -
ni jih, ko ji je do bro odre ago vao na te ra -
pi ju i kog su pus ti li da grad skim pre vo -
zom za vi kend ode ku ći. Mi lo ša još uvi -
jek bo le obra zi od mra za, a i mo zak mu
je do ne kle utrnuo, i za to ne uspi je va ni
da po ru me ni, ni ti da po nu di ka kav du -

ho vit ili su vi sao ra zlog za izbor svo je
gar de ro be. Tu žno je, po miš lja, što mu
na pa met prvo pa da kli še o ra si ja nim
nau čni ci ma, tu žno, jer on baš taj kli še
na ro či to pre zi re, dok se oslo ba đa ja -
kne, bu du ći da ni je, ni kad ni je bio ra si -
jan, dok gu žva man til i na bi ja ga u ra -
nac, već sa mo ne zna gdje mu je gla va,
jer, za ko pča va ra nac, već go di na ma na
po sao ide po mra ku i po mra ku se vra -
ća, ej, za ka sni će te, bu da lo je dna, go -
vo ri u se bi, i u mi sli pri zi va, zga đen, go -
to vo lju tit, taj svoj slu čaj ni kos tim, ko -
ji ga, sad mu se već či ni, ne po gre ši vo
oda je, ka ko to sa mo kos ti mi zna ju.

Po tom i on odla zi u ku pa ti lo, u
kom Ka te za vrša va svoj krat ki ri tu al
šmin ka nja, a Ca mil le, ču če ći po kraj ka -
de, nad gle da Sa šu i Sop hie ko ji se
brčka ju u sve mi ru od sa pu ni ce. It’s easy
to ma ke fun of the wor king class, ka že
Mi loš naj pri ro dni je što mo že i ma ša se
za čet ki cu za zu be, či ji vrh, ni kad ne
pro pu šta da se sje ti, mo že da pos ti gne
i do tri de set hi lja da krat kih trza ja u mi -
nu ti. I know you’re glad to see us, hon,
ali znaš da ima mo dva ku pa ti lo, pro tes -
tu je Ka te, na šta Mi loš sle gne ra me ni ma
i is ce ri se pre ko us ta pu nih pje ne, ko ja
se, us ko vi tla na tur bo-brzim dla či ca ma,
ras prši na sve stra ne, a po go to vo pre ko
ru ka va Ka te inog no vog ka pu ta. Arrrgh!
za re ži ona tea tral no, jer Ka te ri jet ko
gu bi živ ce, i hi tro na pu šta ku pa ti lo; Mi -
loš na to skla pa usne i spu šta po gled
pun kri vi ce pre ma Ca mil le, ko ja je po -
dvi la svo je sa vrše ne, mi ši ća ve no ge pod
mi ni su knju u bo ja ma crve no-ze le nog
tar ta na. Ca mil le ga gle da pi to mo, po -
ma lo sa uče sni čki i, re klo bi se, kao da
se za bav lja, i on ima po te ško ća da za -
drži po gled na nje nim oči ma bo je ku pi -

na, jer odmah ispod njih se otva ra put
u du bi ne nje nog to plog po prsja, po kom
su nje go va dje ca već ra su la svje tlu ca vo
pa per je pje ne za ku pa nje.

Ha ve fun, you guys, and don’t
worry abo ut them, cvrku će Ca mil le svo -
jim ma znim me co so pra nom, dok Mi loš i
Ka te cma ču bli zan ce obu če ne u is to vje -
tne ša re ne ba de man ti le i stu pa ju pre -
ma vra ti ma. Spa ziv ši ro di te lje ka ko
nes ta ju, dje ca slo žno po vi ču ma ma da -
daaaaa i da ju se u nes ta bil ni trk pre ko
so be. Ca mil le re agu je brzo, jer zna da
Sa ša i Sop hie, iako su tek ne da vno pro -
ho da li, već ju re i spo ti ču se i na li je ću
na ivi ce na mje šta ja svo jim me kim slje -
poo čni ca ma. U gu žvi ko ja za ti li čas
nas ta je, Mi lo šu po la zi za ru kom da usi -
dri je dan te me ljan po gled u Ca mil le in
de kol te, i os tao bi mo žda ta ko usi dren
da ga Ka te ni je po vu kla za ru kav i re kla
ide mo.

U le de nim sje di šti ma auto mo bi la,
oslu šku ju ći da li sa dru gog spra ta mo -
žda do pi ru izbe zu mlje ni dje čji kri ci, Mi -
loš i Ka te raz mje nju ju svoj prvi in ti mni
po gled tog da na. Our fir st da te in six
mon ths, ka že Ka te i okre će ključ, i bi -
je la Hon da Ci vic star tu je iz prve. I još
ka že: ako za ka sni mo na film, ho ney, I
swear, ja ču te ubi ti. Mi lo šu je dos ta
hla dno će, trlja ša ke je dnu o dru gu i ka -
že izvi ni, bi la je lu dni ca na po slu, Dmi -
tri and Ken were exchan ging the ir chil d-
ho od sto ri es, so they mis sed the ir term
for the ul tra cen tri fu ge, ali evo, na vri -
je me smo, sva sre ća da smo pro na šli
Ca mil le. Hon, ako ne pres ta neš da pri -
čaš o lab, ja ču te ta ko dže ubi ti, ka že
Ka te i is ko sa ga po gle da, smi je še ći se
uglo vi ma usa na, pre la ze ći is pru že nim
ka ži prstom, kao no žem, pre ko svog mi -
ši ća vog, du ga čkog vra ta.

Mi lo šu od go va ra što je Ka te sje la
za vo lan; na da se da će us pje ti da se sa -
be re, da sa be re mi sli, da ih pre us mje ri,
ne, da ih ra zvi je ne kim ne na da nim mo -
žda nim vje trom, bez mi los ti, na sve
stra ne, za pra vo da pres ta ne već je -
dnom da mi sli, ne on ske lam pe, so be
bez pro zo ra, da za us ta vi do sa dni mo -
zak, ne ka sad Dmi tri i Ken ča me u so bi
sa cen tri fu ga ma do tri uju tro, ne ka do
mi le vo lje upo re đu ju dje tinj stva u
pred gra đu Sa int Louisa i sa mom cen tru
Dnje pro pe trov ska, sre ćom, bar se na
Wei-Che na čo vjek mo že oslo ni ti, je di ni
on ne ma že lju da se pri sje ća dje tinj -
stva, iako mu je, is ti na, je dnom pri čao
o da vno pro šlim da ni ma, o ocu pu ko vni -
ku i odras ta nju u gar ni zo nu, o smrznu -
toj ste pi uz gra ni cu s Mon go li jom, o ru -
pa ma u ze mlji za ra tne za ro blje ni ke.
Dok Mi loš po ku ša va da se za uz da, Ka te
se tre nu tak ili dva ogle da u re tro vi zo ru,
na kon če ga ski da ru ka vi ce, trlja dla no -
ve je dan o dru gi i pri sla nja ih na Mi lo še -
ve smrznu te, pa ot krav lje ne, pa po no vo
smrznu te uši.

U Hon di je sad već kao u ma loj ja -
pan skoj fu ru ni, vru ći na da vi ra spo ma -
mlje ne mo žda ne ta la se, i Mi lo šu je sve
te že da vrti mi sli o pa co vi ma, hi po kam -
pu si ma, ame ri čko-ukra jin skom pri ja -
telj stvu i ki nes ko-mon gol skim ste pa ma.
Ka te ta ko đe osje ća da se bu ra u nje go -
voj gla vi sti ša va, i nje ni tan ki i sna žni
prsti, ob da re ni odli čnim taj min gom, što
je on odu vi jek, mo ra se re ći, ci je nio,
na krat ko na pu šta ju mje njač i zgra be
Mi lo šev kva dri ceps. Hon, ne moj da spa -
vaš, ka že, I’m so cu rious, u ema il pi še
da če Todd Haynes mo žda da do dže, on
je bio je dnom kod nas u col le ge, i bi lo
je su per.



Đerđ Ser bo hor vat
SAMO DA RATA NE BUDE

Ne moj sa da da mi do la ziš s tom pri čom
ko je šta i ka da re kao.

Šta se ner vi raš?
Ne ner vi ram se.
I ja sam ner vo zna. Uos ta lom, već

smo se do go vo ri li.
Ni smo se do go vo ri li.
Mi slim da je smo.
Za što? Zar ti ni sam re kao da ne

po či nješ da re đaš po su đe u ma ši nu za
pra nje su do va od sre di ne, ne go po čni
le po od dna, i go re i do le, od dna. Ni -
sam je za to ku pio.

Cccc, ti si je ku pio? Na ra vno, kao
i sve os ta lo... A po na šaš se kao da ti pe -
reš po su đe.

Za što, pa i ja po vre me no odlo žim
po su đe.

Ma da, pos kla njaš ih. Ni klo zet ne
po vu češ za so bom na kon što si pi šao.
Zar ni je i to do go vo re no?

Do bro, po vu ći ću ga re do vno, ko ji
ku rac.

I stav ljaš u fri ži der stva ri bez ika -
kvog re da.

Jer ku pu ješ to li ke glu pos ti, če mu
svi ti an dra ci? Čak ih i ne po je de mo.
Eno ih ukva re nih...

Jer im ne vra ćaš po klo pac i po -
kva re se. Što ne mo žeš da ih za tvo riš?
Da ih vra tiš u ku ti ju?

Mo gu da se za tvo re, ne ka žem da
ne mo gu. Ne go te pi tam če mu ku po va ti
to li ko? Ni de te to ne je de. Ka kvo je i
ovo sra nje, ovaj sos od so je? Ne jes ti vo
go vno. Če mu slu ži?

Aha, če mu slu ži... A za što on da
stal no ideš da žde reš in do ne žan sku i
taj lan dsku klo pu? Po te bi u to ne stav -
lja ju sos od so je?

Ne znam ja šta stav lja ju u hra nu,
ali to ni je ovo ov de. I sve os ta lo. Ne
znam ni da pro či tam. Ili ne ra zu mem ili
šta već. Pi še sve i sva šta, šta je re ci mo
ovo, mar ga rin ili ma slac?

Za to što si i za to lenj, da na učiš
ho lan dski je zik.

Ni sam lenj, ne go če mu? Ni Su ri -
nam ci ga ni su na uči li.

Je su, svi su ga le po na uči li. Idi on -
da da pu šiš tra vu s nji ma.

Ne ću da idem. I šta je opet sa tim
usra nim DVD-jem? Le po sam ti re kao da
će i sta ri da bu de do bar, taj mo že da se
uko pča i is ko pča... No, šta mu je sa da,
je bo te?

Pres ta ni sa tim je bo te pred de te -
tom.

Sva ka ko ne ra zu me, jer je za te be
ma đar sko ob da ni šte pre da le ko.

Ka kvo ma đar sko ob da ni šte, još
tris ta evra pri de? Do ne ćeš ih ku ći?

Do bro, ali umes to so sa od so je i
DVD ple je ra bi na pri mer mo gli to.

Pos ta ćeš po la ko sli čan svo joj ba -
bi. Sa mo mi gun đaš tu.

Ni si je ni po zna va la.
Ni sam. Na svu sre ću. To li ko si,

me đu tim, po mi njao nje ne sve te izre ke
da je po zna jem bo lje od te be.

Ne pro se ra vaj se tu s ba bom, ne -
go uklju či to sra nje da po gle dam.

Evo, pa gle daj.
A sa da pre ba ci ovaj me ni s ne der -

lan dskog...
Bo že moj.
A ba ka je pri hva ta la svet ona kvim

ka kav je.
Joj, pres ta ni već je dnom.
Ba ka se ni je mo di ra la, sva ki dan

je pra la na ru ke, ima la je dva ode la,
sve ča no i ra dno ode lo.

Sad sam se se ti la ma ši ne za su še -
nje ve ša, idem go re da pros trem ru blje.

I zna la je ni od če ga da sku va, od
tri krom pi ra, sa crnim lu kom, pa pri kom
i bi lo je go to vo.

Po mo zi mi ve če ras da spa ku je mo
de te tu, a i te bi, ima ta mo prže ne ri be,
ima i pi le ti ne, ba re ni mla di krom pir,
sa la ta, šta ho ćeš. I go mi la os tata ka od
in do ne žan ske hra ne, one lju te. I za tvo -
ri ku ti ju, uvek sve is cu ri.

A ba ka je stvo ri la dom, puc ke ta la
je va tra. Po ne kad bi do bi li po ko mad
čo ko la de.

De te tu mo žeš da daš i Tu ro Ru di,
s ob zi rom da mi je maj ka do ne la pu nu
van glu.

Mo gli smo da os ta ne mo kod ku će,
zar ne?

Ti ni ka d ne mo žeš da os ta neš da
se diš na du pe tu.

No, do bro, ali on da je bi lo dru ga -
či je, a i sa da je dru ga či je. Uju tro bi ba -
ka spa ko va la dva par če ta hle ba, ne što
bi sta vi la izme đu njih, ma slac, ako ga
je bi lo, šnit ze le ne pa pri ke u ka sno pro -
le će. Ku va la je čaj na špo re tu, ra no je
us ta ja la da bi ga za lo ži la. Za tim, na kon
što smo oti šli, se la bi da ši je do je da na -
est sa ti, no gom je te ra la Sin ge ri cu. Za -
tim je ku va la za nas, jer nam je maj ka
ra di la do po po dne va. Za tim je hra ni la
ko ko ške, krpi la, po no vo ši la, za vi si šta
je ka da tre ba lo. Odla zi la je u ve li ku na -
bav ku, čak je i bra šno ona do vla či la ku -
ći u tor bi s to čko vi ma, jer je de da već
bio bo les tan. I sve ta ko. I ni ka d ni je ku -
ka la. Za tim bi uve če slu ša la ma đar ske
pe sme, pa ves ti ili že lje slu ša la ca na
no vo sad skom ra di ju. U ne de lju bi, dok
je ku va la go ve đu su pu, slu ša la mi su na
Ko šut ra di ju. Ni ka da se ni je ža li la. Ni
je dnom re čju. Sa mo je zna la ti ho da
pla če zbog oca, ko ji je iz gu bio oko u
Prvom svet skom ra tu. I zdrav lje je po -
sle iz gu bi la zbog to ga, pa je ma lo pla -
ka la i zbog bra ta ko ji je ta da nes tao, ali
ne mno go. I zbog to ga što su to kom Dru -
gog svet skog ra ta stre pe li od sva ko ga,
jer su bi li, ali to sam već pri čao, Šva be
i on da je de da zbog ba be oti šao u za -
tvor, jer je pos to jao za kon, ali to sam
već pri čao. I da su mi oca sko ro odve li
Ru si, u stva ri ga ni su odve li, ali to sam
već pri čao, sa mo su ga sta vi li na ko nja
i ce re ka li su se, jer je ta ta imao dve go -
di ne, a kod ba ke su bi li sme šte ni ofi ci -
ri, a oni su, na ra vno, bi li pris toj ni i u ta -
ti su sa mo vi de li svo je de te, ali je do -
bar fa zon da se ba ba upla ši la da će da
ga odve du, na ra vno, gde bi ga odve li, u
Beč ili Ber lin? Na ra vno, da je ta ta on da
do speo u Ber lin ili Beč, ni mi ne bi sa da
sta ja li ov de usred kur ca, ni u če mu. Zar
ni sam u pra vu, haj de re ci. On da ne bi
tre ba li ov de da pi či mo i ne bi nam tre -
ba lo pet go di na da is pla ti mo ku ću, ne -
go bi je do bi li ta ko go to vu, kao po moć.
E, to je ono što ja go vo rim, ka ko to ne
mo že da se ra zu me? I ba ba je bi la u
pra vu, mi smo se uvek ta ko na mes ti li,
če ka li sto ma ra ka, nas če tvo ro unu ka,
ba bin imen dan, ba bin ro đen dan, da bu -
de mo ko rin đa ši za Us krs. Pa No va go di -
na. Si gur ni pri ho di. I ba ba je uvek go vo -
ri la, ka da je već bi la sta ri ja, pre ra ta,
sa mo da ra ta ne bu de. Mo gu će da je to
i ra ni je uvek go vo ri la. To ga se me đu tim
ne se ćam. Ka ko bih se se ćao ka da sam
bio ma li. To je si gur no go vo ri la na šim
ro di te lji ma, svo joj de ci. Da će da bu de
ra ta. To joj je bi la fiks ide ja. Po nav lja -
la je, po nav lja la je, a mi ni smo ra zu me -
li. Pa bi lo je već ra ta, Prvi svet ski rat,
pa Dru gi svet ski rat, ne će va ljda opet,
ta ko ne što ni je mo gu će, mir je, Ti to,
re vo lu ci ja, mir, i to ka ko sam po be dio u
ško li, na ta kmi če nju, ali to sam već pri -
čao. Je dnom re čju, ko je ta da mo gao

da ra zu me ba bu s tom pri čom, sa mo da
ra ta ne bu de. I si ro ta, do ži ve la je i rat,
mi slim da jes te, mi smo već bi li ov de.
Ni sam mo gao ni na sa hra nu da joj
odem, ali odav de oti ći ku ći, pa za tim
pa pi ri, či ta vo bo gat stvo. Plus sa hra na
je bi la sle de ći dan, još se po šte no ni je
ni ohla di la, če mu ta žur ba? A to da je
ba ba ta ko pre do se ti la i go vo ri la, a mi
smo mi sli li, jao si ro ta, ka ko je se nil na,
sa mo joj je to na pa me ti, dva ra ta, jer
je ro đe na tri na es te, ili ta ko ne ka ko, do -
bro, ta da je bi la ma la, ali na kon to ga
otac, pa sve os ta lo. Za tim i dru gi rat. A
da će da bu de i ova kav tre ći. Mi slim da
ona ni je ni ra zu me la da mi sa da ova ko i
ot ku da ov de, a još i Ho lan di ja? Iako
stvar no li či na Voj vo di nu, to tal no je ra -
vna, ima re ka, je ze ra, okej, mo ra ne -
ma, ali za to kra ve, ov ce, pa ispa ša. Ba -
ba iona ko ni je vi še izla zi la iz ku će, ne
baš mno go, mo gla je i ov de da se sna -
đe, zar ne?... Hej, gde si?... Pa, gde si
bi la?

Bi la sam go re da pros trem veš,
gde bih bi la? I je l’ ra di taj DVD?

Ra di.
Su per. Gde su tra ide te da ra di te s

Fe ri jem?
Ov de, u pri je mno ode lje nje. U za -

tvor.
Za što? Šta se de ša va?
Šta bi bi lo, šta bi bi lo, kao i uvek.

Izbe gli ce iz Ni ge ri je su po no vo izma za -
le zi do ve go vni ma i mo ra po no vo da se
kre če. Ta ko pro tes tu ju, s go vni ma, zbog
ne hu ma nih uslo va. Do bar fa zon. Na ra -
vno da je ne hu ma no ka da stal no ma žu
zi do ve go vni ma.

Ne sre ćni ci.
Ne sre ćni ci... Oni? Oni ima ju po

pet mo bil nih te le fo na odje dnom, svi ni -
ge ri, Ni ge rij ci i šta ti ja znam ko ne,
Ira ča ni. Is ti su. Oni ni su ni pra ve izbe -
gli ce, oni do la ze ov de zbog ko ris ti, ali
da ra de, to na ra vno ne će. I još i so ci jal -
na po moć.

Opet vrtiš is tu plo ču? Pa, i mi smo
ta ko po če li.

Po če li, po če li. A rat?
Za što? I ta mo kod njih su ta ko đe

stal no ra to vi.
Sa mo što mi ni smo iz pro tes ta ma -

za li go vni ma za tvor ske zi do ve, pa advo -
ka ti, pa ljud ska pra va i šta ti ja znam
šta sve još. Ma, ne ka sa mo ke nja ju, ne -
ka do bro use ru za tvor ske zi do ve. Dok
oni se ru bi će i po sla, a mi će mo s Fe ri -
jem da ih pre kre či mo i da do bro na pla -
ti mo.

Ma do bro, pre ba ci već na te le vi zi -
ju, po či nju ves ti iz Srbi je.

Evo, pre ba ci ću. Ka ko tre ba? U ku -
rac s ovim ne de rla ndskim me ni jem,
pre  ba ci na sa te lit ski pro gram.

8 Mala kutija



Sa ša Sta ni šić
NA CILJU IZGUBLJENE TRKE

De da Slav ko mi je pre mje rio gla vu ba ki -
nim štri kom za veš, do bio sam ma đi oni -
čar ski še šir, ši lja ti ma đi oni čar ski še šir
od kar to na, a de da Slav ko je re kao: ja
sam za ova kve glu pos ti za pra vo još
mlad, a ti si već pres tar.

Do bio sam ma đi oni čar ski še šir sa
žu tim i pla vim zvi jez da ma, ko je su za
so bom vu kle žu te i pla ve re po ve, a uz
to sam izre zao ma li mje se čev srp i dvi -
je tro ku tas te ra ke te, je dnom je uprav -
ljao Ga ga rin, dru gom de da Slav ko.

De da, s ovim še ši rom ne izla zim iz
ku će!

I na dam se da ne ćeš!
Izju tra tog da na kad je na ve če

umro, de da Slav ko mi je izre zao ča ro bni
šta pić od gran či ce i re kao: u še ši ru i u
šta pu je ča ro bna moć, ako bu deš no sio
še šir i ma hao šta pom pos tat ćeš naj mo -
ćni ji ma đi oni čar, spo so bnos ti ne vi đe nih
ši rom nes vrsta nih drža va. Pu no to ga ćeš
mo ći re vo lu ci oni sa ti, sve dok os ta ne u
skla du sa Ti to vim ide ja ma i sa Sta tu tom
Sa ve za ko mu nis ta Ju go sla vi je.

Su mnjao sam u ma gi ju, ali ni sam
su mnjao u svo ga de du. Naj vre dni ji dar
je izum, naj ve će bo gat stvo ma šta. Za -
pam ti to, Ale ksan dre, re kao mi je de da
ozbi ljno dok mi je stav ljao še šir, za -
pam ti to, i za miš ljaj svi jet lje pšim. Pre -
dao mi je štap i ni sam vi še su mnjao.

Nor mal no je da su lju di tu i ta mo
tu žni zbog po koj ni ka. Kod nas se to de -
ša va kad se spo je ne dje lja, ki ša, ka fa i
ba ka Ka ta ri na. Ta da ba ka srče iz svo je
omi lje ne šo lje, one bi je le sa na prsli nom
na dršci, pla če i sje ća se svih mrtvih i
svih do brih stva ri ko je su mrtvi ura di li,
pri je ne go što ih je smrt po re me ti la. Da -
nas su fa mi li ja i pri ja te lji kod ba ke, jer
se sje ća mo de de Slav ka ko ji je već dva
da na pri vre me no mrtav, tek dok po no vo
ne na đem svoj ča ro bni štap i še šir.

Iz mo je fa mi li je još ni su mrtvi
maj ka, otac i oče va bra ća ― stri ko Bo ra
i stri ko Mi ki. Ne na Fa ti ma, maj ka mo je
maj ke, još se do bro drži, njoj su mrtvi
sa mo uši i je zik ― glu ha je ko top i ni je -
ma ko sni jeg. Ni stri na Gor da na još ni je
mrtva, ona je že na stri ke Bo re i tru dna
je. Stri nu Gor da nu, pla vi otok u crno ko -
som mo ru na še fa mi li je, svi zo vu Taj fun,
po što ži vi če ti ri pu ta živ lje od nor mal nih
lju di, trči osam pu ta brže i pri ča če trna -
est pu ta užur ba ni je. Pre đe u sprin tu čak

i put od klo zet ske šo lje do la va boa, a u
pro da vni ci na ka si izra ču na iznos pri je
ne go što ka sir ka sti gne uku ca ti ci je ne.

Svi su do šli kod ba ke zbog smrti
de da Slav ka, a pri ča ju sa mo o ži vo tu u
sto ma ku stri ne Taj fun. Ni ko ne su mnja
da će se stri na po ro di ti naj ka sni je u ne -
dje lju, ma ksi mal no u po ne dje ljak, ne -
ko li ko mje se ci pri je vre me na, ali be ba
će bi ti ra zvi je na kao de ve to mje se čna.
Pre dla žem da je na zo ve mo Brzi Gon za -
les. Stri na Taj fun odma hu je svo jim pla -
vim ko vrdža ma: zar smo me ksi kan ci? bi -
će cu ri ca ne miš! Ema će se zva ti.

A Slav ko, do da je stri no Bo ra ti ho,
Slav ko, ako bu de dje čak.

Ve li ka i sve pri su tna je da nas lju -
bav za de du Slav ka, kod svih onih lju di
u crni ni ko ji pi ju ka fu kod ba ke Ka ta ri -
ne i po taj no gle da ju ka uč na ko jem je
de da sje dio ka da je Carl Lewis u To ki ju
obo rio svjet ski re kord. De da je umro za
9,86 se kun di ― nje go vo srce je ima lo
žes to ku utrku sa Car lom Lewisom ―
srce se on da za us ta vi lo, a Carl je i da -
lje ju rio ko lud. De da je za sop tao, a
Carl je po di gao ru ke u zrak i pre ba cio
ame ri čku zas ta vu pre ko ra me na.

Gos ti do no se bom bo nje re i še ćer u
koc ki, ko njak i ra ki ju. Že le slat ki ši ma
ubla žit ba ki nu tu gu, a pi ju ka ko bi se sa -
mi utje ši li. Mu ška tu ga mi ri še na ko lonj -
sku vo du. Sto ji u gru pi ca ma u ku hi nji i
opi ja se. Žen ska tu ga sje di sa ba kom za
sto lom u dne vnom bo rav ku, pre dla že
ime na za no vi ži vot u sto ma ku stri ne
Taj fun, i dis ku tu je o naj zdra vi jem po lo -
ža ju za be bi no spa va nje u prvim mje se -
ci ma. Ka da ne ko spo me ne de du, že ne
re žu ko la če i uza ja mno se nu de kri ška -
ma. Še će re ka fu i mi je ša ju ka ši či ca ma
ko je iz gle da ju kao es cajg za lut ke.

Že ne uvi jek hva le ko la če.
Pra ba ka Mi le va i pra djed Ni ko la

ni su ov dje, jer sin ide nji ma, u Ve le to -
vo, da bi bio sa hra njen u se lu u ko me je
i ro đen. Ka kve to ima ve ze je dno sa
dru gim, ne znam. Čo vjek bi mo rao ima -
ti pra vo da bu de mrtav ta mo gdje je ži -
vio du go i ra dio. Moj otac ― pod na šim
po dru mom, ko ji zo ve “ate lje” i iz ko jeg
go to vo i ne izla zi, za trpan pla tni ma i
kis to vi ma. Pra ba ka i pra dje da pod šlji -
vi kom u Ve le to vu. A za ba ku je sve je -
dno, sa mo da su ko mši ni ce tu i da ima
ka fe i bom bo nje ra. Gdje li je mo ja maj -
ka bi va la du go i ra do?

De da Slav ko u naj bo ljim pri ča ma
ili pod kan ce la ri jom ko mi te ta.

Ve sna Gol dsvor ti
U SUTERENU BUS HAUSA

Baš kad ćе izbi ti če ti ri sa ta uju tru, ba -
cam po gled kroz pro zor mоје kan ce la ri -
je u zgra di Bi-Bi-Si ja pre ma ne bu bo je
mas ti la ko je se na zi re iza mre že za go -
lu bo ve. To je na jo pa sni ji tre nu tak za
ra dni ke u no ćnoj sme ni: ka mi oni se za -
le ću u ban de re, ru ke kli za ju pod me ha -
ni zo va na se či va, bol ni čki pa ci jen ti umi -
ru, si re ne du go i pos to ja no za vi ja ju.
Naj go re što ја mo gu da ura dim je da od
umo ra ne što za brljam za vre me ves ti u
pet: na ve dem po gre šno vre me, po gre -
šan da tum, ne ta čnu tem pe ra tu ru. U
ret kim tre nu ci ma pa ni ke, kad iz gle da
da ni je dna tra ka ni je na svom mes tu i
kad su te le fon ske ve ze s izve šta či ma u
uda lje nim bal kan skim do li na ma upor no
mrtve, u gla vi mi do la zi do krat kog spo -
ja i po či njem da se slu ša oci ma izvi nja -
vam na en gles kom. Ži ce se me ša ju i
var ni če, proi zvo de ći mi li se kun du pra -
znog ho da ka da ja za us tim da ka žem
sorry umes to izvi ni te. Proi zvo dim tek
je dva čuj no ši šta nje, ko je trgne me na -
dže ra stu di ja na dru gom kra ju de be le
sta kle ne pre gra de, pre ne go što sam ja
shva ti la svo ju gre šku i svoj umor ni um
pri volеlа da po no vo mi sli na srpskom.
Čim opet po te kne pos to ja ni, ne ra zu -
mlji vi slo ven ski go vor, me na džer stu di -
ja se po no vo za va lju je u svo ju fo te lju.
Te le vi zor nad nje go vom gla vom emi tuје
ne me ek splo zi je i su da re vo zo va u uspo -
re nom snim ku. Nas to jim da ne gle dam
na ber zan ski in deks u dnu ekra na, iz
stra ha da ću opet po če ti da go vo rim na
en gles kom. Srpski ― je zik ves ti ko je či -
tam sva ke no ći iz su te re na Bus Ha usa,
zda nja Svet ske slu žbe Bi-Bi-Si ja iz gra -
đe nog u sti lu art de ko, u srcu Lon do na
― moj је ma ter nji je zik, ali je en gles ki
sa da i vi še i mno go ma nje od to ga. To je
moj je zik ро di fol tu, kôd na ko jem se
nu de izvi nje nja. Na pi sa la sam mi li one
re či, vo di la lju bav na hi lja de pu ta, bo -
lo va la, sa nja la i mo li la se na en gles -

kom. Pri pre ma la sam ne bro je na je la
ko ris te ći tra ve i za či ne či ja ime na ne
pos to je ni na je dnom dru gom je zi ku u
mom umu, i pri sve mu to me ra di la kao
spi ker na je zi ku ko ji sam po se bi pos ta -
je ne obi čno ar ha ičan: knji že vnom
srpsko hrvat skom ko jim go vo re beo grad -
ske obra zo va ne kla se, je zi ku ko ji i jes -
te i ni je moj je zik. Мој “pra vi” srpski
ima du ge, otvo re ne akcen te što od zva -
nja ju u gla so vi ma de ce ko ja se igra ju
lop tom na uli ca ma beo grad skih pri grad -
skih na se lja. Za či njen je is kva re nim en -
gles kim slen gom, ko jim je mоја ge ne ra -
ci ja za me ni la ba ki no ne ma čko hoch i
ma mi no fran cus ko comme il fa ut: onim
“he pi” ko je i zna či i ne zna či “sre ćan”,
onim “fen si” ko je zna či pre ten ci ozan
pre ne go sa mo “otmen”, onim “ОК” ko -
je i jes te i ni je da. Obi čno se iz go va ra
onim ra vno du šnim, po lu iro ni čnim gla -
som koji sve što kažete pretvara u su -
protno: vo kal nim ekvi va len tom ma son -
skog ru ko va nja. To kom go di na pro ve de -
nih u Еngles koj, iz gu bi la sam ne sa mo
re či već i pra te će ges to ve ― sle ga nje
ra me ni ma za “Šta se tu mo že?”, pu -
ćenjе us ta za na gla ša va nje, odma hi va -
nje ru kom za one ko ji ma ne ma po mo ći.
Kad i či nim te ges to ve, či ni mi se kao da
po kre ti pri pa da ju ne kom dru gom. 
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10 Komšijska književnost

О школству у Кини, основно
У Кини, образовни систем се састоји од
пет делова: предшколско образовање,
основно, средње, високо образовање и
после тога мастер и докторски студиј.
Прва четири дела део су школског
образовања, за разлику од последи-
пломског образовања, које се одвија
након што особа заврши школу. У пра-
кси то значи прво обданиште, па осно-
вна школа шест година, нижа и ви  ша
средња школа, свака по три године, и
висока школа или факултет четири го-
дине. После четири године основних
академских студија, особа може да се
пријави за даље школовање за мастер
и докторске студије, и да проведе још
три или пет година у об разовању. Када
говоримо о школском образовању, ва-
жно је такође нагласити да је оно за
свако дете у Кини обавезно за девет
разреда основне и ниже средње шко-
ле. Од 2006. године кинеска влада је
ослободила родитеље плаћања школа-
рине и додатних трошкова за обавезно
образовање у руралним подручјима.
Осим тога, постепено се уводе друге
мере које ће гарантовати испуњење
ове обавезе. Оно што је сигурно, иако
је већина обавезних школа власништво
државе, власти охрабрују отварање
приватних школа.

После обавезног образовања
уче  ници одлучују да ли ће се уписати
у вишу средњу школу и, касније, на
факултет. Виша средња школа сматра
се само одскочном даском за факул-
тет, што одређује како ће наставници
предавати и на који начин ће ђаци
учити у те три године. 

Средња школа у Кини
У Кини просечан ђак средње школе
мора да похађа часове од раног јутра
до касне вечери, иако је Министар-
ство просвете издало налоге за сма-
њење броја часова да би се ученици-
ма обезбедило додатно време за дру -
штвене активности и опуштање. За
разлику од српских ученика, који
имају времена за друштвене акти-
вности или неке друге ствари, учени-
ци у Кини су усмерени на школу и ку-
ћу, нарочито у руралним подручјима.

Још једна ствар везана за распо-
ред је да наставници мењају учиони-
це. Предност заједничког распореда
и фиксних учионица је развијање до-
брих међусобних односа. Међутим,
дух разредног јединства има за ре-
зултат недостатак индивидуалности.
Ђаци не могу да изаберу оно што их
заиста заинтересује, већ морају да се
држе плана који је наметнула школа.
Свако учи исто, и ако постоји разли-
ка, она је веома мала.

По распореду рано ујутру и у па-
узи између трећег и четвртог часа
сва ког дана ђаци су дужни да раде
одређене физичке вежбе, сви заје-
дно, нешто што личи на гимнастику.
Исто је и са вежбама за очи за време
поподневне паузе. Ове вежбе имају за
циљ да помогну ђацима да се опусте
после напорног рада. То изгледа от-
прилике овако: сви ученици долазе на
игралиште, стоје у редовима и чекају
почетак музике, и када музика почне
изводе исте покрете. Оно што је још
интересантније, док раде вежбе, има-
ју исте школске униформе које су оба-
везне. За разлику од ових вежби, ве-
жбе за очи су много лакше. Ученици
само седе у својим учионицама и уз
музику са звучника масирају акупун-
ктурне тачке око очију, што је део
традиционалне кинеске медицине.

На штету квалитета
Разлог за одступање школа од квали-
тетног образовања лежи у кинеском
систему тестирања. Иако Кина посте-
пено постаје модерна држава, тради-
ционални концепт испита се није мно-
го променио. Наравно, није идеја
испита та која гура напред образова-
ње, већ правила која је одредила вла-
да. Најважнији испит у Кини је прије-
мни испит за факултет јер је то једи-
ни начин на који већина студената
може да похађа факултет. За разлику
од уписивања на факултет у већини
западних земаља, будући кинески
студенти морају да се ослоне на ви-
сок резултат на том испиту да би
ушли на добар факултет. Уз овакав
услов, већина њих ће дати све од се-
бе да има бољи резултат. Као резул-
тат таквог приступа, они се развијају
у један испитно-оријентисани прои-
звод, а не у квалитетно образоване
студенте.

У овом процесу, начин предава-
ња такође игра значајну улогу. Да би
постигли што више и уписали највећи
број ученика на познате факултете,
наставници теже томе да у ученике
усаде што више вештина које су неоп-
ходне за бољи резултат на пријемном
испиту. Зато се све врти око тих врста
испита. На пример, нечији домаћи из
математике би могао да буде један
тест који је израђен по узору на при-
јемни за факултет. Неко важно знање
као што је светска историја на став -
ници историје ће занемарити, јер
при јемни не покрива тај део. Већина
кинеских средњошколаца зна свако
граматичко правило у енглеском јези-
ку, а не може да састави целу речени-
цу када налети на странца који говори
енглески, јер се пријемни испит фо-

кусира на слушање, читање и писа-
ње. Што је још горе, чак су и неки
наставници енглеског збуњени том
ситуацијом. Временом су ученици до-
били још једну карактеристику ― они
хватају белешке док наставник пре-
даје, и скоро да и не постављају пита-
ња. Овај феномен постаје све гори
како се приближава завршни испит. И
научни предмети горе пролазе, од на -
пример, уметности, јер ту има више
задатака и треба више бележити. На
дужи рок, студенти постају све мање
активни у размишљању, а све више
личе на машине за испит. 

Диктатом против компјутера
У последњих месец дана, у Кини се во-
ди велика дискусија о једној ТВ еми-
сији под називом Такмичење у дикта-
ту из кинеског писма. Од када се први
пут појавило у CCTV, главној телеви-
зијској мрежи Кинеске централне те-
левизије, ово такмичење је у великој
мери подсетило људе на значај кинес-

ког писма. Студенти из различитих де-
лова Кине, сви средњошколци, поде-
љени у 30 тимова доносили су публи-
ци велико задовољство. У последњој
епизоди издваја се победник међу пе-
т  наест финалиста. Суочен са таквом
популарношћу емисије, продуцент је
нагласио да је циљ емисије да се иза-
ђе из кризе у коју је запало кинеско
писмо, јер све више људи пише помо-
ћу рачунара, па се због тога писано ки-
неско писмо мање употребљава. Као
прилично важан део кинеске наставе,
ова национална емисија је у великој
мери подигла самопоуздање многих
кинеских наставника.

Готово у исто време, Министар-
ство просвете у Пекингу је објавило
план реформе пријемних испита за
средње школе и универзитете од
2016. године. Највише пажње у ре -
фор ми посвећено је предмету ки не -
ски језик, који је са 150 прешао на
180 бодова. Насупрот томе, број бо-
дова за енглески ће бити смањен на

Менгронг Ђанг
Вежбе за очи и 
дрил за мозак
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100 бодова са првобитних 150. То су
дефинитивно инспиративне вести за
наставнике кинеског језика, али исто
тако и стресне. Несумњиво, реформа
треба да инспирише ученике и под-
стакне њихову склоност према тради-
ционалној кинеској култури, и тако
побољша опште знање језика.

Није тешко видети да не само
масовни медији већ и образовни сис-
тем чине велике напоре да побољша-
ју знање матерњег језика. Међутим,
реалност је да је ниво знања кинеског
код тинејџера опао, и што се тиче пи-
смености и што се тиче књижевности.
У истраживању из 1996. на једном
уни верзитету у Шангају, које има за
циљ да истражи знање кинеског јези-
ка код 3.511 бруцоша, било је изнена-
ђујуће да је просечан број бодова био
само 63,9 (од укупно 100). Под вели-
ким утицајем Интернета, као и кли-
шеа у начину предавања у Кини, веру-
је се да ће број бодова бити и нижи.

У поређењу са све израженијим
трендом учења енглеског језика, уче-
ње кинеског је суочено са потешкоћа-
ма. С једне стране, под утицајем ин-
тернет језика, традиционални кинес-
ки је постепено изгубио своју елеган-
цију и појавило се много у вези са
правилним језиком. С друге стране, у
интересу образовања које је оријенти-
сано на испите, настава се претвори-
ла у обуку из само једне технике, ко-
ја личи на часове математике, од
основне до средње школе; јасно је
како то утиче на часове књижевности.

На који начин час кинеског личи на
тренинг?
Под снажним утицајем Каилове наста-
вне методе од пет корака, већина ча-
сова кинеског је добро организована
на основу тих пет корака. Дакле, сва-

ки кинески ученик је упознат са поре-
клом аутора, анализом карактера, за-
плетом, садржајем и уметничким ка-
рактеристикама. Понекад, ученицима
можда није ни потребан наставник да
би анализирали тих пет делова. Они у
потпуности могу да се консултују са
уџбеником из било које књижаре у Ки-
ни. Све је то због лоших наставних ме-
тода али и због неодговорних наста-
вника који се само држе својих уџбе-
ника и привлаче све мање ученика.

Часови кинеског нису досадни
само због старомодних метода него и
због тестова. Постоји један саркасти-
чан есеј који критикује тестове из ки-
неског језика у средњој школи. Један
средњошколац је много волео да пи-
ше и објавио је много радова у локал-
ном часопису под другим именом,
али није добро пролазио на тестовима
из кинеског. Једном је, на срећу, на-
ишао на свој есеј на испиту, у делу
везаном за разумевање текста. Био је
уверен да ће моћи да одговори на сва
та питања, јер је он и написао то ре-
мек-дело. Међутим, када је прочитао
сва питања, запрепастио се. Био је
збуњен питањима јер заиста није знао
каква су осећања или технике кориш-
ћене у писању тог есеја.

Стандардни одговори такође се
појављују у делу везаном за писање.
Већина средњошколаца је и те како
упозната са стандардним обрасцем
писања. Без обзира на врсту теме,
први део састава изражава главну
идеју. У другом делу сваки пасус по-
чиње са две стиха неке древне пе-
сме, а следе два или три паралелна
примера који поткрепљују тезу. У по-
следњем делу, износе се нека рето-
ричка питања или неки филозофски
закључак. Ученици се консултују са
наставницима око изабране приче

или песме и онда могу да пишу по ис-
том обрасцу скоро без напора. На тај
начин књижевност, односно кинески
језик губе своју лепоту.

Ово је тренутна реална ситуаци-
ја у великом делу Кине. Ипак, још
увек постоје многи брижни и одговор-
ни наставници који раде на реформи
наставе кинеског језика, посебно нас-
таве књижевности.

Наставници реформатори
Ма Сјаопинг, просечан наставник ки-
неског у средњој школи, међутим,
има сан да постане велики едукатор.
Кад је тек почињао да предаје, осам-
десетих, провео је прве две године, а
то је открио један од његових учени-
ка, завршавајући обавезне курсеве.
Током прошле године изабрао је неке
класике у земљи и иностранству и
разговарао са ученицима о њима. По-
сле часова упућивао је ученике да
играју шах, упознају уметност, и тако
даље. На неком нивоу, како се сећају

његови ученици, Ма их је заиста про-
светлио, учинио да осете слободу и
да наставе да теже правим вреднос-
тима у животу. Када је Ма предавао
кинески у Шенжену 2002, развио је
своје наставне методе у либералне,
подстичући ученике да размишљају а
не да пасивно прихватају све што им
се сервира. Он је и даље инсистирао
на уважавању уметности као додатку
учењу књижевности. Многи студенти
су добили поклоне од њега, понекад
CD а понекад карте за концерт. У по-
следњих неколико година живота сам
је саставио и уређивао Читанку за ли-
берално образовање.

Ма није једини наставник који
ради на реформи традиционалне нас-
таве кинеске књижевности. Многи су
посвећени развијању љубави ученика
за књижевност, у ствари за живот,
као што су запослени у CCTV који су
осмислили такмичење из диктата,
или запослени у Министарству про-
свете. 



Ву-Хао
(VII век)
СУЗЕ

Високо над гором, чун Месечев плови. Ја сам сама;
погасила сам све светиљке.
Мртви извори се ускомешали у мени и плачем.
Плачем јер сте далеко и, никада, нећете чути да плачем.

Непознати
(VI-VIII век)
НАТПИС НА ГРОБУ ЈЕДНЕ ЖЕНЕ У ПЛАНИНИ FU-KIU

Мајко милостива, Kuan-Jin, молим ти се, нека у бескрајном кругу порођаја моје
тело на земљи не изникне више.
Нека ношено, ношено, низ воду, ветром никад незаталасну, нигде не застане.
Ипак, ако је то воља Карме, да још једном никне из прашине, подари му,
молим Ти се, једну кап росе са врбове гране, да из њега буде лотос па у њему
скривено, чувај тело моје заспало.

Пеи-Ло-Тиен
(772-846)
ЈА

Чему је слично моје ја? Слично је пелену, који усамљено расте, смрвљен под
јесењим ињем, ишчупан и повијен за ветром. 
Некад се пловило лако између Чина и Јунга, сад се пада пред непријатељским
хордама округа Па.
Некад се јурило, јахало са мачем у зибима. Сад се мирно ступа, тих у старости.
И није само спољашност мирна, и унутра је прилична Сагласност. Заповести су
постале лаке, а срце покорно; 
зна се шта је исцрпсти се, а зна се и шта је успети.

Сонг Фанг-ху
(прва половина XIV века)
БЕЗ НАСЛОВА

Како је лако растати се, а тешко опет наћи!
Тело од жада ми копни, мирис ми испарава; постаје ми преширок појас на
хаљинама.
Ноћ је већ поодмакла. На мојим изрезбареним вратима нема резе:
одшкринута, и она чекају да се врати.

Хан Хиа
(средином XVII века)
МЕСЕЦ НАД ГРЕБЕНИМА НА ГРАНИЦИ

У зору, варварски рог туробно одјекује. Ветар са границе стиже с вртлозима
прашине.
Већ десет година ратују они на границама. Сад се не усуђују да се попну на
кулу, не би ли бацили поглед, далеко, ка својима.

Ли Пин
(IX век)
ПРЕЛАЗЕЋИ ХАН

Кад се прође кроз кланце, нема више ни писама ни вести.
Прошла је зима, ево опет пролећа.
Ближим се завичају, све више опхрван бригом; не смем ништа да питам оне
који отуд иду. 

Ван Јен-Ханг
(око 1620-1680)
КРАТКИ РАСТАНЦИ

Уз ратну његову одећу остајем приљубљена; дотичу нам се сузни образи. Једра
се морају дићи, док има још вечерњег ветра.
Не треба туговати, кажу, због кратких растанака. Али колико кратких растанака
може мој јадни живот да издржи?

Си Нинг
(IX век)
СТАРО ДРВО

Старо дрво згурило се крај запуштеног пута.
Пролазници га нису видели док беше младо, али их оно виде, све, како по
мало старе.
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Отвори кавеза врата
Избор из кинеске поезије преведене на наш језик

Ли Пин односно Ли Те-син, из јужне области Че-кјанг, 854. Добио је титулу равну докторској. Да би из
престонице дошао до свог завичаја, морао је прећи реку Хан, притоку Јангцеа.

Из антологије Милоша Црњанског Из антологије Драгослава Андрића



Ли Минјунг
ГРАНИЦЕ

Острво нема граница
Окружено плаветнилом океана

Острво нема граница
Прекривено светлошћу неба

Па ко је направио гвоздене границе

Бодљикаве мреже су
Ограничиле жудњу за путовањима

Ограде су
Ограничиле жељу за летењем

Ли Минјунг
ОВАЈ ГРАД

Сакрили смо се
У гомили људи
У загађеном ваздуху
Притајили смо бриге
Скрили похлепу

Стаклена завеса открила је наш изгубљени поглед
Тешко метали притискају нашу неспокојну душу
Овај град
Хладноћу даље шири
Отуђеност даље расте

Нема заједничког језика
Црвено и зелено светло на раскрсници подједнако су изгубили смисао
Једино се можемо ослонити на знаке рукама
Узајамно размењујемо сигнале
Узајамно сумњичаво мрзимо

Затворили смо се у собе запечаћених прозора и врата
Наше видно поље зависи од телевизора.
Познајемо искројен и тако склопљен свет
Прихватамо наредбе водеће партије државе
Не мислимо ни о чему, спокојно тонемо у ноћне море

Феи Ма
КАВЕЗ ЗА ПТИЦЕ

Отвори
Кавеза за птице
Врата
Да птица излети

Оде

И слободу
Кавезу
За птице
Врати

Јунг Гуангчунг
СУНЦОКРЕТИ

У Кристијевој дворани
Гоинг
Гоинг
Гоне
Звук пенг одзвања
Висока цена од тридесет девет милиона долара
Продато, у просторији сви узбуђено дишу
Продато, цео свет изненађен и задивљених очију
Не могу купити, откинуте, уши
Не могу купити, сагорелу, црвену косу
Не могу купити, климав, покварен зуб
Не могу купити пролетелих тридесет седам година
Подиже се дрвени чекић према страсној публици
Подиже се пиштољ према усамљеном срцу

Откинуте уши, going
Црвена коса, going
Климав зуб, going
Лош сан, going
Епилепсија, going
Дневник и писма, going
Лекар и болеснички кревет, going
Вољени брат, ах, going
Звук пенг, gone
Једно великодушно срце
Прска и постаје сунцокрета пуно поље, сунца пуно небо

9. април 1987.
На деведесет седмогодишњицу смрти Ван Гога, 30. 3. 1987. Продата је његова
слика “Сунцокрети” на аукцији у антикварници “Кристи” у Лон дону, за рекордну
суму од тридесет девет милиона долара. Гоинг, гоинг, гоне су узвици које је
продавац узвикивао; изговоривши то ударио би дрвеним чекићем.
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Песме кинеских аутора преузете су из антологија класичне кинеске поезије које су приредили Милош
Црњански (Антологија кинеске лирике, Београд, 1923) и Драгослав Андрић (Свет у капи росе, Београд,
1991), а песме настале у 20. веку из Антологије савремене кинеске поезије коју је приредила Чанг
Сјангхуа (Београд, 1994). Савремену поезију са кинеског је превео Радослав Пушић. Драгослав Андрић
преводио је са француског, енглеског, руског и немачког језика, Црњански углавном са француског,
али у пратећем тексту у Антологији, он скреће пажњу на проблематичан квалитет свих познатих
европских превода “који пате од исте болести: европеизације”. Са тим проблемом, чини се, и данас се
боре сви који покушавају да занимљиву кинеску књижевност донесу пред нас.
Ли Минјунг је рођен 1947. на југу Тајвана. Бави се бизнисом, а активни је члан Друштва за људска права
Тајвана. Познате су његове збирке песама Тамна соба, Дивља мисао, као и есеј “Као тајвански писац”.
Јунг Гуангчунг је рођен 1928. Предавао је кинеску и енглеску књижевност на универзитетима на Тај ва -
ну, у Хонг Конгу и САД. Објављује поезију, прозу и есеје.
Феи Ма рођен је на Тајвану 1936. Од 1961. живи у Америци, где је отишао на постдипломске студије
техничких наука. Докторирао је на универзитету у Висконсину нуклеарну технологију. Пише и преводи
поезију. Живи у близини Чикага.

Из Антологије савремене кинеске поезије



14 Intervju

U vreme festivala Na pola
puta, sa Davidom Albaha ri -
jem o lektiri, školi, angažo-
vanoj književnosti, jeziku i
rokenrolu, razgovarala je
Marija Jeremić.

TekstUra: U ro ma nu Sne žni čo vek
vi se izme đu os ta lih te ma ba vi te i obra -
zo va njem. Vaš ju nak se pi ta ko li ko mi
oče ku je mo od obra zo va nja, ko li ko ono
re al no mo že da od go vo ri na šim za hte vi -
ma. Is to ta ko, ju nak ro ma na Gec i Ma -
jer je nas ta vnik. Pri kra ju knji ge, on
kao da po sma tra dru ga či je svo ju od go -
vor nost spram no vih ge ne ra ci ja. Šta ste
vi kao mlad čo vek oče ki va li od obra zo -
va nja i ko li ko se vaš odnos pre ma obra -
zo va nju pro me nio?

Albahari: Kad sam bio mlad, bio
sam lud kao i svi os ta li mla di lju di. Ni -
sam shva tao mno ge stva ri ko je sam
shva tio ka sni je, ali ta da vi še ni sam bio
mlad i bi lo je ka sno. Me đu tim, mi slim
da za pra vo te mla de go di ne tre ba is ko -
ris ti ti za sti ca nje što vi še zna nja iz naj -
ra zno vrsni jih oblas ti. Ne što će čo vek
ka sni je spe ci ja li zi ra ti a ne što ne, ni je
va žno. Ali ne ka ko je čo vek bez in for ma -
ci ja čo vek bez svo je is ti ne. Ako ne ma te
in for ma ci ju vi u s tva ri nis te za in te re so -
va ni za druš tvo a ni druš tvo ni je za in te -
re so va no za vas jer ne ma te šta da de li -
te, ne ma te u če mu da učes tvu je te.
Zna nje je i vi še ne go po tre bno. Me đu -
tim, pro blem ko ji sam ja mo žda hteo da
is ta knem u ovim de li ma ko ja ste po me -
nu li jes te da zna nje ne mo ra da bu de
sa mo aka dem sko već da mo ra da ima
ne ki svoj ogra nak u stvar nom is kus tvu.
Sve što na uči te o ra tu i o stra da nji ma i
ta ko da lje pa da u vo du ka da vi, re ci mo,
po mi sli te na žrtve ho lo ka us ta, na šest
mi li ona ubi je nih Je vre ja, ili na ne ki
dru gi ge no cid u is to ri ji čo ve čan stva.

TekstUra: Ko li ki je zna čaj ne for -
mal nog obra zo va nja?

Albahari: Po me ni je po tpu no is ti
kao i zna čaj for mal nog obra zo va nja.
Stva ri se brzo me nja ju. Ono što je ne -
kad bi lo ne for mal no pos ta je for mal no a
for mal no se čes to gu bi iz sa drža ja ili iz
is to rij skih ne kih ra zlo ga ili zbog brzi ne
ra zvo ja na uke. Pre ne ko li ko go di na, sve
no vi ne su pi sa le ka ko je stra šno što de -
ca igra ju igri ce na kom pju te ri ma, ka ko
ih to una za đu je, ka ko ih to pra vi glu pi -
ma i če ga već ni je bi lo. Ali sa da to vi še
ni ko ne po mi nje. Ur ba ni za ci ja je to li ko
za vla da la sve tom da mi se či ni kao da
sva ko ko ima ne ki bo lji te le fon na ne ki
na čin za pra vo igra igri cu po ceo dan.
Na pre dak te hno lo gi je, no vi na čin ko riš -

će nja ne kog proi zvo da pos ta je stan dard
bez ko je ga ne mo že da se ži vi.

TekstUra: Ka ko bi po va šem miš -
lje nju tre ba la da iz gle da re for ma škol -
stva?

Albahari: Ta re for ma bi za vi si la
od to ga šta druš tvo že li. Prvo bi mo ra la
da se na pra vi ne ka kva pro ve ra šta druš -
tvo ho će sa obra zo va njem ― da li ho će
da na pra vi struč nja ke u je dnoj oblas ti
ili da proi zve de ne ka kve in te li gen tne
lju de, da ne ka žem in te le ktu al ce, ko ji
ima ju ši ro ki op seg ra znih zna nja ali za -
pra vo ne ma ju ni šta kon kre tno. Me ni se
či ni da u Se ver noj Ame ri ci oni vrlo
uspe šno proi zvo de ono što im je po tre -
bno, ma da mno gi od nas sma tra ju da su
nji ho ve sre dnje ško le i fa kul te ti mno go
lo ši jeg kva li te ta u po re đe nju sa na šim.
Da kle, vi re ci mo stu di ra te en gles ki je -
zik. Vi ne uči te sve kao ka da sam ja stu -
di rao en gles ki kod nas. Mo rao sam da
znam ce lu is to ri ju en gles ke knji že vnos -
ti. Ta mo se uče sa mo ne ki pe ri odi. To
va ži i za dru ge oblas ti. Ne vi dim za što
bi se to sma tra lo lo šim ka da se u tim ze -
mlja ma ja ko do bro ži vi. To zna či da
ima ju sis tem obra zo va nja ko ji im od go -
va ra. Da kle, ka da bih ja učes tvo vao u
toj re for mi obra zo va nja, prvo bih ut -
vrdio šta druš tvo že li od obra zo va nja. I
tek ka da se to sa zna, mo že da se pris -
tu pi ra du na re for mi. Jer ka da odlu či mo
da nam tre ba ju struč nja ci za ne ke obla-
s ti, on da ih ne će mo te ra ti da uče la tin -
ski i sta ro grčki jer to ne ma svrhe. Osim
na ra vno ako taj ne ko že li da se ba vi kla -
si čnim na uka ma, ili ar he olo gi jom, ili ta -
ko ne čim.

TekstUra: Ka ko se ose ća te kao pi -
sac iz le kti re?

Albahari: Ja ne mam ose ćaj da
sam stvar no u le kti ri. Ka da sam bio mla -

đi, što ne ki ka žu u ona sre tni ja vre me -
na, stra šno me je ner vi ra lo što se le kti -
ra ba vi la pis ci ma ko ji su bi li u pe de se ti -
ma. Mla đi pi sac je dnos ta vno ni je mo gao
da uđe u le kti ru. A ta le kti ra je uvek bi -
la je dan ve oma lep izvor pri ho da za pis -
ce ko ji su u le kti ri za to što su se pro da -
va le na de se ti ne i de se ti ne hi lja da tih
knji ga ši rom biv še Ju go sla vi je. U sva -
kom slu ča ju, le po je zna ti da ne ki po je -
di nac, ili ne ka gru pa lju di sma tra da to
što ste vi ura di li mo že da po mo gne uče -
ni ci ma da shva te ne ke stva ri bo lje. Ako
se to stvar no ta ko de ša va, on da sam ja
stvar no sre ćan što se mo ja de la na taj
na čin po jav lju ju. S dru ge stra ne, ne sre -
ćan sam jer znam ka kav je odnos đa ka
pre ma le kti ri. I sam sam bio su očen sa
ti me da tre ba da pro či tam mno ge knji -
ge ko je ni sam hteo da pro či tam uop šte.

TekstUra: Ko je sa vre me ne pis ce
bis te uvrsti li u škol sku le kti ru?

Albahari: Ba sa ru. Mi slim da bi Ba -
sa ra mo gao da bu de ve oma za ni mljiv
mla dim či ta oci ma i da bi mo gao da po -
slu ži kao do bar uvod u mo der nu knji že -
vnost. Ali ne ko bi mo rao ve oma mu dro
da odlu či ko jom knji gom da pred sta vi
Ba sa ru mla dom či ta ocu. Ta ko đe mi slim
da bi Ve li kić mo gao da se na đe u le kti -
ri.

TekstUra: Da li je na va še pi sa nje
uti ca la te ori ja knji že vnos ti?

Albahari: Ne. Ja ni sam stu di rao ni
ju go slo ven sku ni op štu knji že vnost ta ko
da ni sam imao ni ka kvu pred sta vu o te -
ori ji pi sa nja dok ni sam obja vio ne ko li ko
prvih knji ga. Po sle, ka da sam po čeo da
je či tam, shva tio sam da je sve to po -
tpu no in di vi du al no a to se pot vrdi lo i u
raz go vo ri ma sa pri ja te lji ma ko ji pi šu.
Ne ma ni ka kvih pra vi la. Sva ko se ra zvi ja
sam za se be, je di no što ne ke stva ri ipak
mo ra ju da se na uče. To su vrlo je dnos -

ta vne stva ri. Kratka pri ča tre ba da bu -
de krat ka, a ro man mo že da bu de du ga -
čak.

TekstUra: Ka kav je vaš odnos pre -
ma žan ro vi ma? Ro man Pi ja vi ce na pi san
je u je dnom pa su su i dos ta je du ži no
što je to uobi ča je no za va še knji ge. Ali
nje ga či ta mo i kao do bar tri ler. Da li se
sla že te sa miš lje njem da je sva ki pi sac
žanr za se be? Mo glo bi se re ći i da je
sva ka va ša knji ga žanr za se be.

Albahari: Ja ne mam ni šta pro tiv
žan rov ske knji že vnos ti. Mi slim da do bro
pri me nje na da je sa svim do bre re zul ta -
te. Ima te ja ko do bre pis ce nau čne fan -
tas ti ke, kri mi na lis ti čkih ro ma na, lju ba -
vnih ro ma na i ta ko da lje. Me đu tim, po -
ne kad pos to ji ra zli ka izme đu ne ko ga ko
je “ozbi ljan pi sac” i ono ga ko je čis to
žan rov ski pi sac, ali ne u to me da je dan
mo že ne što da ka že a da dru gi ne mo -
že. Ne ki nau čno fan tas ti čni pis ci pi šu o
bu du ćem vre me nu a us tva ri go vo re o
sa vre me nom. Mo žda je ra dnja sme šte -
na u 25. vek ali vi to po sma tra te iz ne -
po sre dne sa daš njos ti. Me ni sa mo sme ta
ka da se žan rov ski pis ci tre ti ra ju kao
zna čaj ni ji od onih ko je smo mi na zva li
kla si čnim pis ci ma sa mo za to što su po -
pu lar ni i za to što se nji ho ve knji ge pro -
da ju u mno go ve ćem bro ju pri me ra ka.

TekstUra: Ka ko ste se odlu či li da
na pi še te ro man za mla de Mar ke?

Albahari: Odras tao sam či ta ju ći
sli čan tip knji ga o avan tu ra ma. Ni sam
mo gao da na pi šem knji gu o avan tu ra ma
na ju žnim mo ri ma jer je da nas ta kav tip
knji ga neo drživ. Ali za to sam na pi sao
avan tu ru ko ja se do ga đa u Ze mu nu i u
nju sam uneo ne ke ele men te pri ča i ro -
ma na ko je sam ra ni je či tao. Sa da sam
sko ro pi sao po go vor za no vo iz da nje ve -
li čan stve nog ro ma na Ži la Ver na Dva de -

Ja bih i da nas da bu dem ka pe tan Ne mo...

Basara u lektiru!
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set hi lja da mi lja pod mo rem. Pro či tao
sam po no vo tu knji gu i či tao sam je sa
is tim uzbu đe njem i us trep ta loš ću kao i
ka da sam je či tao kao ma li de čak, uče -
nik osno vne ško le. To je ja ko do bro na -
pi sa na knji ga ― kao je dna ve li ka oda
mo ru da ta ko ka žem. I na ra vno, je dan
od naj ta jan stve ni jih li ko va iz svet ske
knji že vnos ti je ka pe tan Ne mo. Ko li ko ja
znam, svi mu škar ci ko ji su pro či ta li
knji gu že le li su da pos ta nu ka pe tan Ne -
mo. Ja i dan da nas že lim da bu dem ka -
pe tan Ne mo.

TekstUra: Bu du ći da već du go ži -
vi te u Ka na di, jes te li ra zmiš lja li o to -
me da po ku ša te da pi še te na en gles -
kom?

Albahari: Ra zmiš ljao sam, me đu -
tim ve oma brzo sam odus tao od to ga.
Shva tio sam da iako do bro go vo rim en -
gles ki, ja za pra vo ne mo gu da, da ta ko
ka žem, mi slim na en gles kom kao pi sac.
Na ra vno da mi slim, ne go vo rim be smi -
sli ce, ali je sa svim dru ga stvar ka da pi -
še te. Do ga đa lo mi se da se dnem da re -
ci mo pi šem pri ču na en gles kom i do đem
do mes ta za ko je ne znam ka ko se ka že
na tom je zi ku. I on da ja tu os ta vim pra -
zni nu. I idem da lje i ka da opet na iđem
na ta kvo mes to ja os ta vim pra zni nu i
ta ko da lje. Pro za se ta ko ne pi še. Vi
mo ra te da pus ti te re če ni ca ma da te ku
nor mal no, da sle de je dna dru gu i tra že
ne ki svoj put.

TekstUra: Čes to, ra znim po vo di -
ma, pi še te o ro ken ro lu. Ro ken rol da nas
ima svo ju is to ri ju, ima svo je prvo bor ce
i iz daj ni ke. Ka ko vi di te da naš nju svet -
sku rock sce nu?

Vi dim da je svet ska roken rol sce -
na ve oma ša ro li ka i to je nje no bi tno
svoj stvo ko je se ni je pro me ni lo. U s tva -
ri, za me ne rock jes te to ša re ni lo, ve li -
ka mo gu ćnost izbo ra. Po ja vi la su se ne -
ka no va ime na. Od njih mi sa da na pa -
met pa da re ci mo Tom Jork, ko ji je odli -
čan mu zi čar. Uos ta lom, po ja vi la se i za -
ni mlji va no va re ge sce na, a okre nut
sam i ame ri ka ni. Sa dru ge stra ne, ne ću
ja sa da da slu šam sta re ben do ve, pri -
me ra ra di Me ta li ku ili Korn, jer je nji -

hov mo me nat pro šao. Za me ne je rock
ono što se sa da de ša va.

TekstUra: Ne ke va še knji ge, kao
što su Opis smrti ili Fras u Šu pi, nas ta -
le su u vre me no vog ta la sa. Ka ko objaš -
nja va te po ja vu to li ko do brih gru pa u
biv šoj Ju go sla vi ji u is to vre me?

Albahari: To me ni ko do sad ni je
pi tao. Za is ta je bi lo mno go do brih gru -
pa. Mi i iz ove per spe kti ve mo že mo da
is tra žu je mo mu zi čku sce nu no vog ta la -
sa a da nam ona i da lje de lu je pri ma -
mlji vo i uzbu dlji vo. Za to što se is to vre -
me no po ja vi lo ta ko mno go gru pa, ako
se vra ti mo una zad mo žda ot kri je mo ne -
ki no vi bi ser ko ji nam je tih go di na pro -
ma kao.

TekstUra: Da li je da nas mo gu će
ne što po put no vog ta la sa?

Albahari: Mi slim da ni je. Da bi
mo glo da pos to ji ne što na lik ta kvom us -
hi tu, mo ra da pos to ji ku po vna moć mla -
dih ko ju oni ov de ne ma ju. Bo jim se da
bi kod nas da nas no vi ta las na kra ju za -
vršio stra šno kao što su mno ge sli čne
stva ri već je dnom i za vrši le. Mi slim na
to da bi pis ci po če li da se ba ve po li ti -
kom i po če lo bi svrsta va nje uz je dne ili
uz dru ge.

TekstUra: Da nas je mu zi ka ne upo -
re di vo dos tu pnija slu ša oci ma. Da li je
to pro me ni lo kva li tet do živ lja ja?

Albahari: Po ja va in ter ne ta je us -
tva ri ima la naj ve ći uti caj izme niv ši po -
ima nje vla sniš tva. Kod nas je bi lo da si
mo rao da ku piš plo ču ili CD. Ali ka da bi
je imao ona je po tpa da la u tvo je vla -
sniš tvo, to je bi la tvo ja mu zi ka. Ta mu -
zi ka ko ja se da nas ski da sa in ter ne ta je
ni či ja i ne pos to je ća. Is to ta ko, mo ja ge -
ne ra ci ja je ima la i ma la ta kmi če nja ko
će prvi do ći do ne kog al bu ma što ti je
omo gu ća va lo ne ka kav ugled u druš tvu.
To je da nas ne mo gu će. Mla di la ko do la -
ze do mu zi ke i on da se de ša va da svi
slu ša ju is to jer im je u tom obi lju te že
da de fi ni šu svoj ukus pa se pri kla nja ju
gru pi ca ma.

TekstUra: U je dnom in ter vjuu,
ka že te da ste se odlu či li za ispi ti va nje
ra znih al ter na ti vnih is kus ta va da biste
izbe gli otvo ren po li ti čki an ga žman. Me -
đu tim, de ve de se te su te ma va ših knji ga
Ma mac, Sne žni čo vek, Mrak, Pi ja vi ce,
pri po vet ke Za što? u ko ji ma se ba vi te
an ti se mi ti zmom, na si ljem, na ci ona li -
zmom... Da li se u me đu vre me nu pro -
me nio vaš stav pre ma an ga žo va noj knji -
že vnos ti?

Albahari: Ka da sam pi sao sve te
knji ge već sam bo ra vio u Ka na di. To mi
je omo gu ći lo dis tan cu od ono ga što se
de ša va lo sa biv šom Ju go sla vi jom. Bi lo
mi je la kše da pi šem o to me jer sam go -
vo rio iz ne kog mir nog, ure dnog sve ta i
ni sam mo rao pu no da ma rim ako ne ko
ta mo kri ti ku je mo je pi sa nje. Lju di ka žu
i da čo vek ne kad mo ra da se uda lji da bi
bo lje sa gle dao stva ri i to se i me ni de -
si lo. Ka da sam bio da le ko, vi deo sam ja -
sni je i bo lje.

TekstUra: Šta ste vi de lI ja sni je?
Albahari: Is to ri ju. Vi deo sam is to -

ri ju i shva tio sam da ži vi mo u njoj. Ne -
ka ko sam do ta da ve ro vao da ona ne
pos to ji, ve ro vao sam da se is to ri ja za -
vrši la mo žda i za to što se je dna škol ska
knji ga zo ve Pra is to ri ja. Či ni lo mi se da
pos to ji mo u ne kom pos tis to rij skom vre -
me nu, što se po ka za lo kao var ka.

TekstUra: Da li va ši či ta oci na
dru gim je zi ci ma do bro ra zu me ju druš -
tve ni kon tek st o ko me go vo ri te ili u ko -
jem su nas ta le ne ke va še knji ge ― Ma -
mac, Cink, Sne žni čo vek, Mrak... ?

Albahari: Mi slim da se pri me ću je
po knji že vnoj kri ti ci da su mo je knji ge
do bro pri mlje ne u dru gim ze mlja ma.
Po se bno su do bro pri hva će ne u Ne ma -
čkoj ali ma nje se či ta ju u skan di nav -
skim drža va ma. Mo žda pos to ji ne ki za -
ni mlji v ra zlog za to ali on me ni ni je po -
znat. Na ra vno da su mo ji li ko vi du bo ko
ute me lje ni u druš tvo ovog po dru čja, ali
mi slim da su nji ho ve mi sli ma lo ši re od
to ga ili ni su sa mo to. Sa dru ge stra ne,
ka da vi uzi ma te da či ta te knji gu, vas u
stva ri ne in te re su je druš tve ni kon tek st
u ko me je nas ta la. Vas in te re su je ko li ko

se ta pri ča mo že pri me ni ti na aktu el ni
druš tve ni kon tek st u ko jem se na la zi te.

TekstUra: Pra ti te li sa vre me nu
knji že vnost u re gi onu?

Albahari: Či tam ne ke mla de pis ce
iz Srbi je i iz dru gih ze ma lja. Ima ne ko -
li ko odli čnih pri po ve da ča, na pri mer,
Ro man Si mić ili Ne ven Ušu mo vić...

TekstUra: U ne ko li ko tek sto va go -
vo ri te o uti ca ju fil ma na va še pi sa nje.
Ko ji re di te lji su uti ca li na vas?

Albahari: Pre svih, na me ne je
uti cao grčki re di telj Teo An ge lo pu los
zbog svo jih du gih ka dro va. Ja sam u
stva ri že leo da pos ti gnem sli čan efe kat
ras te za nja vre me na ko ji je on pos ti gao
svo jim du gim, spo rim šven ko vi ma. Od
sa vre me nih re di te lja, na me ne su ve li ki
uti sak osta vi li bra ća Ko en. Oni ra de
uje dno kao sce na ris ti i kao re di te lji svo -
jih fil mo va. Još je dan od re ži se ra ko ji
su mi va žni je, na ra vno, Ber gman. Kod
nje ga me je pri vu kao na čin na ko ji nje -
go vi fil mo vi ko mu ni ci ra ju sa pu bli kom
kao i odno si nje go vih li ko va. Ovi re ži se -
ri po t pa daju pod naj va žni je od onih ko -
ji su na me ne uti ca li.

TekstUra: Ro man Su di ja Di mi tri -
je vić je na pi san u tre ćem li cu, ugla -
vnom iz per spe kti ve gla vnog ju na ka.
Ve oma je in te re san tno to što ka ko se
knji ga bli ži kra ju i su di ji se vra ća nje go -
va su pru ga, Je le na, on se obra ća či ta -
ocu u prvom li cu (najpre u pi smu Je le -
ni a on da i ka da go vo ri o sva ko dne vnim
stva ri ma... Us ta jem. Umi vam se. i ta ko
da lje). Či me ste se ru ko vo di li pri toj
pro me ni per spe kti ve?

Albahari: To je bi lo ta ko da vno da
se to ga sa da je dva se ćam. Ma da ne ki
ka žu da ima ne lo gi čnos ti u mom pri po -
ve da nju, mo ji li ko vi i pri če pra te ne ku
unu tar nju lo gi ku ko ju ja ra zu mem i uzi -
mam u ob zir ka da pi šem. Ali ka da već
go vo rim o su di ji Di mi tri je viću, u nje go -
vom slu ča ju, mi slim da tek na kra ju ro -
ma na on opet mo že da osvo ji to svo je
‘ja’.



25. 1. 1994.
Јутрос се нисам пробудила, јер сам
се пробудила још јучер, а синоћ ни-
сам ишла спавати, јер сам била на
концерту. Бршљан је свирао у клубу
лијечених књижевника. Свирао је на
чешљу, а Кавул га пратио на бисага-
ма. Изводио је суиту за суиту и фла-
уту.

28. 3. 94.
Јутрос сам била врло напета у очеки-
вању хоћу ли се пробудит. Била сам
сва сретна кад сам схватила да сам
будна. То је диван осјећај. Једна мо-
ја пријатељица има много дивних
осјећаја. Њој је најдивнији осјећај
кад схвати. Онда је поносна на себе.
Једанпут је два пута заредом схвати-
ла. Она се зове Елвира, исто као и ја.
Но, да нас не би мијешали мени су
родитељи, након што сам се родила,
дали име Дора. То је скраћено од
Елизабета. Тако се звала моја учите-
љица Иванка, коју смо ми звали Дру-
гарица.

25. 4. 1994.
Јутрос сам се будила неколико пута и
послије сваког буђења нисам више
могла заспат.

2. 5. 1994.
Јутрос сам се прије буђења осјећала.
На моменте ми се чинило, а опет кад
би се концентрирала то се појачава-
ло. То су врло интересантне ситуаци-
је код којих се никад не може поузда-
но казати. Сва наша настојања, све
наше жеље, сва наша стремљења по-
некад се чине. Једна моја пријатељи-
ца, која је плесала на првој причести,
има обичај рећ: “Додај ми жлицу!”
Наизглед банална реченица, а колико
се тога иза ње крије. Можда ово већ
спада у оговарање, али морам испри-
чати шта јој се догодило кад се прије
седам година пењала на творнички
димњак. Погинула је.

23. 5. 1994.
Јутрос сам се изненада пробудила и
сјела на кревет не знајући што се до-
гађа. Нисам знала је ли јутро ил су
лабудови. Кад сам схватила да су ла-
будови, било ми је лакше. Кад смо
већ код лабудова, вољела бих испри-
чати један догађај из ране јесени 57.
Ишла сам у IIа кад нам је учитељица
рекла: “Дјецо, сутра је први дан зи-
ме, донесите купаће костиме, идемо
на поздрав прољећу.” У исто то врије-
ме, недалеко Костарике, дјевојчица
по имену Лалај Бао носила је баки
цистерну пуну игроказа. Каква коин-
циденција. Живот је препун изнена-

ђења. Ја се сваки пут изненадим кад
останем носећа.

11. 7. 1994.
Већ се данина не будим. Велике су
врућине па ми се не исплати ић на
спавање. Напуним каду маслиновим
уљем, ставим двије литре детерђента
и шаку пунтина, све то добро измије-
шам и одем на терацу, јер само би се
будала у томе окупала. Сједнем у ше-
злон, који се сваки пут преклопи тако
да ми ноге полете у зрак, глава улети
међу кољена, а руке остану прикље-
штене. Синоћ ми се то исто догодило
и одмах сам почела викати и звати
Бршљана. Он је већ био спреман, до-
летио је и угурао ми чарапе у уста.
Није ми преостало ништа друго него
да размишљам. Најприје сам размиш-
љала о повијести наших народа и ди-
гиталној компресији. То ме доста ис-
црпило тако да сљедећа два сата ни-
сам уопће размишљала, а онда сам до
јутра размишљала о мом промашеном
животу. Наиме, ја сам у младости би-
ла таленат за сполне односе и сви су
ме у кварту хвалили. Звали су ме Син-
герица. И умјесто да сам се развијала
на том плану, ја сам се закопала у ова
четири зида.

25. 7. 1994.
Јутрос сам се будила од шест мање
десет (то је минус четри) све до два-
најст и двадесетдевет (ово је лако
израчунат: девет и два су један, пи-
шем један — памтим један, један и
два су три и онај један су четри. Че-
трдесетједан). Значи, будила сам се
од минус четри до четрдесетједан. С
тим да сам се од двадесеттри почела
растезат. Растегла сам се на дужину
од два метра и шездесет, устала се и
опалила главом у довратак.

26. 9. 1994
Јутрос сам се пробудила сва весела и
раздрагана. Била сам у дилеми да ли
је то од тога шта сам гледала засједа-
ње Сабора или због тога шта ми је
Бршљан синоћ прочистија фумарић.
Но, сад то није важно. Било како би-
ло, мени је дан почео дивно. Није ми
се устајало из кревета, листала сам,
али не и цвјетала, јер кад цвјетам он-
да ми латице падају по кревету.

31. 10. 1994.
Јутрос сам била доста скептична при-
ликом буђења. Најприје сам провје-
рила да ли сам то ја, а онда сам се
тек пробудила. Страшно не волим кад
се умјесто мене пробуди нетко други.
Некидан се тако умјесто мене пробу-
дила сусједа Катица и док сам ја спа-

вала она је отишла на пазар, очисти-
ла кућу, спремила ручак, завршила
факултет и испухала нос. Можете за-
мислити моје разочарење кад сам от-
крила да је она поријеклом. Отишла
сам код ње, покуцала на врата, али
како није била код куће, вратила сам
се и рекла Бршљану: “Ако ти мислиш,
онда се љуто вараш.”

21. 11. 1994.
Јутрос сам се пробудила с ишијасом у
глави, тако да ми је лубања била дос-
та искривљена. Један важнији дио
лубање ишао ми је према напријед, а
овај други се неправилно ширио пре-
ма отрага и са стране, да би се сви ти
дијелови негдје у висини врата споји-
ли у једну цјелину. Врата су била од
махагонија. Ухватила сам се за главу
и натчовјечанским напором успила
главу довест у смјер сјевер-југ, у ко-
јем смјеру лубања дјелује доста коле-
ктивно.

2. 1. 1995.
Јутрос сам се пробудила лијепа ко не-
кад, тако да ћу опет морат ић на плас-
тичну операцију. Мени је најтеже кад
сам лијепа. Онда станем испред зрца-
ла и стално уздишем: “Боже, Дора,
погледај то правилно раме, те подла-
ктице, па длачице у уху. Прелијепа
си. Савршенство.” Један пут сам де-
вет дана уздисала, тако да нисам мо-
гла ништа друго радит, а чекала су ме
у градском парку два неиспилана
дрвореда. Кад нисам лијепа, онда за
све имам времена.

16. 1. 1995.
Јутрос сам се пробудила с огромним
теретом. Наиме, синоћ ми је било

хладно па ме Бршљан покрио с триде-
сетак тракторских гума, шаторским
крилом и једном изрезбареном кути-
јицом за накит. Молила сам га да ми
не ставља кутијицу, али је он инзис-
тирао, јер да је у кутијици змија. Ме-
не је то престрашило тако да сам спа-
вала држећи у једној руци кутију, па-
зећи да се не отвори, а у другој сам
руци држала змију. Змији је било пу-
но драго.

27. 2. 1995.
Јутрос сам се пробудила рачунајући.
Рачунала сам да ли ми се уопће ис-
плати живјети. Послије пар минута
рачун је показао да ми је најбоље
умријети. Тако сам и урадила.
Лежала сам мртва у кревету једно сат
времена, али то нитко није примије-
тио. Изашла сам на ходник и рекла:
“Људи, ја сам вам мртва”, али осим:
“Хвала Богу”, никаквих реакција ни-
сам доживила. Вратила сам се у кре-
вет и наставила са смрћу.

13. 3. 1995.
Јутрос сам се пробудила низводно.
Како од изненађења нисам могла доћ
себи, отишла сам код пријатеља Ва-
дичепа, позвонила му на врата, али
се нитко није одазвао. Изашла ја су-
сједа и рекла нека му покушам позво-
нит на прозор. Кад сам је упитала ка-
ко ћу доћ до прозора, она ми је обја-
снила да је прозор на седмом кату и
да ми је незгодно пењат се по фасади
него да до прозора покушам доћ изну-
тра.
То ми се учинило логичним па сам ра-
звалила врата, дошла до прозора и
позвонила. Вадичеп се тргнуо и рекао
нека отворим прозор, јер да нетко
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Ју трос сам се про бу ди ла
(Из До ри ног дне вни ка Ђер ма на Ћи ће Се ња но ви ћа)



звони. Најприје сам питала: “Ко је?”,
а онда сам га отворила.

20. 3. 1995.
Јутрос сам се пробудила на чвору
црне смрче. На грани до мене лежао
је Владимир Назор, а испод нас Вла-
димир Бакарић који се препирао с
Владимиром Дедијером око тога. Ста-
бло је било пуно Владимира па су га
мјештани прозвали Брштаново.
Били су ту још Владимир Беара, Вла-
димир Иљич Лењин, Валдемар Роје,
Владимир Шекс и Владимир Броз Ти-
то.

23. 6. 1995.
Јутрос сам се пробудила као пепеља-
ра. Није угодно кад те пуне, а још је
горе кад те не испразне.

30. 9. 1995.
Јутрос сам се пробудила строго на-
мјенски. Наиме, још док сам била ма-
ла, одлучила сам овај дан посветит
доброчинитељству. Најприје сам се
добро помокрила, затим сам се добро
најела, па добро обукла, а онда сам
позвонила код сусједе Злате и добро
је натукла. Добро је чинити добро.
Вратила сам се у стан баш у тренутку
кад су ми плочице биле на зиду.

28. 10. 1995.
Јутрос сам се пробудила тек кад је за-
звонија телефон. Јавија се Небојша и

река: “Умра је Смоје.” Села сан на
постељу, уздахнила и рекла: “Е, јеби
га.”
Покушала сам се понашат, али није
ишло.

1. 12. 1995.
Јутрос сам се пробудила, мада ми је
Радојка рекла: “Дабогда се не пробу-
дила.” Мене се то толико дојмило да
сам први час помислила да се уопће
не пробудим, али сам ипак попустила
притисцима изнутра.
Наиме, јетра је била жедна, плућа су
хтјела новог дечка, а очи су жудиле
за консонантима. Срцу је било свеје-
дно пробудила се или се не пробуди-
ла, а мозак је радио колут напријед,
два корака натраг.

5. 1. 1996.
Јутрос сам се пробудила на плућном
одјелу КБЦ гдје влада савршена дис-
циплина и неред. Замолила сам сес-
тру да ми објасни зашто сам овдје, а
она ме опалила мокром крпом по гла-
ви, након чега ми се крпа стала ис-
причават. Лежала сам у кревету и пи-
лала ногу испод кољена, кад ето ти
доктора, погледа ме, па каже: “Го-
спођо моја, како то радите? Ја Вам не
би да ни кокош личит”, нашто сам се
ја мало засрамила и питала га: “А ко-
га бисте ми дали?”

5. 4. 1996.
Јутрос сам се пробудила с искривље-
ним погледом. Трудила сам се да то
не примјетим, али су очи саме бјежа-
ле за њим. Поглед је то примјетио и,
иако сам му у очима видјела нелаго-
ду, наставио се понашати као да ме
нема. Овде бих ишла с дигресијом.
Истраживања су показала да 94 посто
погледа остане неузвраћено, око 4
посто изазове краткотрајни бљесак,
док само 2 посто погледа испуни сво-
ју сврху.
Сходно томе, није за чудити се.

16. 5. 1996.
Јутрос сам се пробудила изненађују-
ће своја. Стала сам испред огледала
и остала без даха. Ја без даха, а гла-
ва без косе, очи без трепавица, уста
без зубију и трамвај без путника. Ух,
ти бога, ди су путници? Ушла сам у
трамвај и упитала: “Путници, гдје
сте?”, а они су се почели извлачит
испод сједала и говорит: “Ево нас,
ево нас”, док је један старији госпо-
дин казао: “Ево и мене, али сам се за-
главио”. Питала сам путнике: “Шта
ћемо с њим? Имамо двије солуције
или га затући или...”, а они су зави-
кали: “Нема или!”

23. 5. 1996.
Јутрос сам се пробудила из неколико
разлога, а најважнији је био тај што
сам у једном тренутку помислила да
сам мртва. Гледала сам се како спа-
вам и све је било правилно. Очи сти-
снуте, а ноге раширене. Дакле, све у
реду. Кад одједном ми се учини да
сам престала дисат. Ставила сам ухо
на уста и кад ништа нисам чула, ухва-
тила ме паника. Ајме мени, шта ћу
сад?

30. 9. 1996.
Јутрос сам се пробудила с мајчиним
осмијехом. Наиме, мама ми је на са-
мрти оставила дентјеру, а како је мо-
ја пукла, то сам се пар дана одлучила
за њезину. Кад сам се погледала у
огледало, сузе су ми дошле, дубоко
сам уздахнула и рекла: “Иста мама”.
И дан данас ме прогони мајчин осми-
јех. Након њега би увијек услиједио
шамар или дрвена жлица по костима.
Кад бих је упитала: “Али, мама, за-
што ме тучеш?”, она би одговорила.

22. 8. 1996.
Јутрос сам се пробудила с великом
надом да ћу добити копито. Подигла
сам ногу и кад сам видила да од тога
неће бити ништа, радознало сам по-
гледала у ормар. Он ми се насмије-
шио и упитао да јесам ли за плес.

12. 9. 1996.
Јутрос сам се пробудила као да сир
прелази на жуто. Или, још боље, као
да море удара у стијење. Извана се
чинило као да је све мирно, а само
они који су то све прошли знају докле
то иде. На тренутак ме испунила бес-
крајна празнина, док се на рубовима
већ почео хватати лед.

26. 9. 1996.
Јутрос сам се пробудила с пригово-
ром савјести. Рекла ми је: “Ка прво и
прво како си могла, а ка треће ди ти
је друго?” Ја сам се правила да је не
чујем и с ножицама сам резала лан-
цун на квадратиће, али је она била
упорна попут рунолиста.

10. 10. 1996.
Јоторс сам се пробудила. Види мене,
будале, шта пишем. Пишем јотрос, а
правилно је јутрос. Тако је једна моја
пријатељица писала врт без з. Наста-
ла је стрка. Доша је предсједник ку-
ћног савјета и питао је ди јој је з. Она
није хтјела ништа говорит без адвока-
та и двије врећице киселог купуса. Ај-
де, адвоката су јој некако нашли, али
ди ће наћ купус? Сјети се предсједник
да у његовом мјесту има један који
држи пчеле и одјуре они к њему.

30. 10. 1996.
Јутрос сам се пробудила ко најгора
будала и одмах сам се јавила на на-
тјечај.

17. 12. 1996.
Јутрос сам се пробудила котронално.
Отворила сам очи и угледала вучјака
Бена који је водио Ненада Поповића.
Рекла сам Ненаду: “Мало ти је шта си
ћелав него си још и издавач.” Он је
био доста цинцулативан, уперио је
Бена у мене и казао: “Дижи се, Дора,
идеш у књигу!” Ја нисам хтјела, јер
да ће ми тамо бит досадно. Онда ми
је он предложио да поведем кога год
хоћу. То ме толико узбудило да сам
му предала списак...

Из књиге Дорин дневник Ђермана
Ћиће Сењановића, Durieux, Загреб
1996. изабрао Ненад Величковић. За-
хвалност породици, Нади Гашић и Не-
наду Поповићу.
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На сајму књига Са(н)јам књиге у Пули једно вече било је посвећено сјећању на
недавно преминулог сплитског новинара и књижевника Ђермана Ћићу Сењано -
вића. На сликама су учесници hommage-а (Иво Штивичић, Круно Локотар, Нада
Гашић, Ненад Величковић и Ненад Поповић) и Кутак за пријатеља, мини-излож-
ба фотографија и предмета Ћиће Сењановића.



To bi mo gao bi ti slo gan knjiže vnih su sre ta Na po la pu ta, u
Užičkoj gi mna zi ji ko ji će se i ove go di ne održati u aprilu.
Gošće i gos ti fes ti va la po zva ni su da to kom da na održe čas
sre dnjo škol ci ma a uveče pred sta ve de lo ve svog ra da, obo je s
na me rom da od bra ne knjiže vnost od ba nal nos ti, be smi sla i
sve je dnos ti.
Na ovim stra ni ca ma pod sje ti mo se ime na s pu to ka za Na po la
pu ta, čije ri ječi os tav lja ju trag u na šem vre me nu.

Pre drag Lu cić
Sa ti ra od ka da se pi še na ovoj pla ne ti, ona za pra vo po zi va uvi jek na pro mje nu i na
kra ju kra je va ne ki sa ti rični tek sto vi na pi sa ni da vno, da vno os ta ju traj no aktu el ni i da -
nas. Jer je i glu post ko ja uspos tav lja te ror nad lju di ma, ko ja uspos tav lja sis te me za -
bra na i du ho vnih ogra ničenja, kao si la na žalost vječna i žila va. Ali sa dru ge stra ne
žila va je ― iako uvi jek iz gle da sla bi ja, iako do bi je uvi jek po gla vi i po prsti ma ― i sa -
ti ra. Kao što u ne kim lju di ma pos to ji taj po riv da sve dru ge pos tro je i sta ve pod ko -
nac, a one ko ji se ne ukla pa ju li kvi di ra ju, ta ko pos to ji i želja kod dru gih i dru gačijih
lju di, nor mal na po tre ba ljud ska, da ovi ma ko ji nas stav lja ju pod ko nac po kva re po -
sao.
http://dvo gled.rs/2013/04/pre drag-lu cic-sme ta ju-im-svi-ko ji-ne-ze le-mrznju/

Da vid Al ba ha ri
Knjiže vnost je pi ta nje pi sme nos ti. Sve dok su lju di pi sme ni i čita ju, biće knjiže vno -
sti. E sad, u ko jem će obli ku bi ti, ni je ta ko pre su dno. Knji ge su pos to ja le i na pa pi -
ru su i na gli ne nim pločica ma, pa mo gu i na ekra nu.
http://www.blic.rs/Kul tu ra/Ves ti/414301/Da vid-Al ba ha ri-Mi-smo-kao-zmi ja-ko ja-se bi-je de-rep

De jan Ilić
Umes to od go vor nos ti, ja bih ov de go vo rio o zna nju. Re ci mo, ko li ko mo raš da znaš da
bi pi sao od go vor nu knjiže vnu kri ti ku? Ili, ko li ko mo raš da znaš da bi tu mačio je dno
knjiže vno de lo? Gra ni ce tu mačenja su gra ni ce zna nja. Što ma nje znaš, gra ni ce su sve
ras te glji vi je. Ako ni šta ne znaš, možeš sa knjiže vnim de lom ra di ti šta hoćeš, bez ika -
kve sves ti o vlas ti toj od go vor nos ti. Zna nje pos tav lja ja sne gra ni ce, ut vrđuje kri te ri -
ju me i uspos tav lja svest o od go vor nos ti. Zna nje ti on da po maže i da na pra viš ve zu
između knjiže vnog de la i sve ta unu tar ko ga to de lo nas ta je i ko me se obraća. Na kra -
ju, je di no ti zna nje omo gućava da va lja no ar ti ku li šeš op šta druš tve na pi ta nja, to jest
kon tek st unu tar ko ga ćeš smes ti ti de lo ko je tu mačiš.
http://www.sic.ba/ru bri ke/in ter vju/de jan-ilic-ne-ve ru jem-da-se-es te ti ka-mo ze-odvo ji ti-od-eti ke/

Vi ktor Ivančić
Ja sam di du pi tao da šta je to Dru ga pro le ter ska. Di da je re kao da je to bri ga da šta
je u ra tu oslo bađala na šu ze mlju od ne pri ja te lja. Ja sam di du pi tao: ‘Znači da ste se
ti i bar ba Bru no ta bo ri li za slo bo du ne za vi sne Hrvac ke?’ Di da je re kao: ‘Ni smo, ne go
za slo bo du od ne za vi sne Hrvac ke!’ 
http://pro test.ba/v2/sol tan ski-tu ri zam/

Ra da La zić
Ne mo gu da se ne upi tam ka ko nam se to de si lo? Ka ko su na po vrši nu, u ja vni pros -
tor, is pli va li umiš lje ni i sa mo umiš lje ni, ta šti, na dme ni, agre si vni, be zob zir ni, bes kru -
pu lo zni... Gde su oni dru gi, oni što još ume ju da se pos ti de? Kud se uop šte de la ta
za bo rav lje na emo ci ja ― stid? Ot kud oko nas to li ko sa mo uve re nos ti? Ot kud to li ko ne -
kri tičnos ti, i ne sa mo kri tičnos ti, ma njka za pi ta nos ti nad so bom, nad onim što čini mo
i ne čini mo? Da li smo od go vor ni sa mo za nas ili i za dru ge? Šta čini mo za dru ge? Da
li smo ima li sreće ili smo sa mo is ko ris ti li pri li ku? Ili smo pak ne ko me po tu ri li no gu,
opa njka li ga, na pa ko va li joj, ili smo se sa mo ula gi va li i do dvo ra va li moćni ji ma? U
čemu je na ša od go vor nost i kri vi ca u odno su na ono što se de ša va lo, i de ša va, u druš -
tvu? Je smo li žmu ri li, ni je nas se ti ca lo, gle da li smo svo ja po sla, dok su dru gi ubi ja -
li, pljačka li ili stra da li? Šta smo čini li? Možda i je smo, ali smo to po sle de be lo na pla -
ti li, zar ne?!
http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Po gle di-sa-stra ne/Sti di te-se.lt.html

Du brav ka Sto ja no vić
Dru gi svet ski rat je po se bno po de san pe ri od za ma ni pu la ci ju, jer su žrtve bi le ogro -
mne i to na svim stra na ma. Ali is to ri ja sećanja po ka zu je da se počast ni ka da ni je oda -
va la svim žrtva ma, da je odnos ra zličitih režima pre ma žrtva ma uvek bio se le kti van
i da je “kon kurs za naj veću žrtvu” uvek, pa i da lje, otvo ren. Me nja li su se po li tički
kon tek sti, na glas ci, i sva ki od režima je u “re zer vo aru” Dru gog svet skog ra ta tražio
“svo je ide al ne žrtve”. U toj proi zvo dnji sećanja, ne ke su žrtve po tpu no nes ta ja le,
dok su se dru ge sme nji va le na po zi ci ji br. 1. Je di ne žrtve ko je ni ka da ni su pos ta le br.
1 bi le su žrtve Ho lo ka us ta.
http://pes ca nik.net/2013/09/vi no vni ci-i-zrtve-u-srpskim-ud zbe ni ci ma-is to ri je/

Dra ga na Mla de no vić
Po što mi u Srbi ji sva ko dne vno živi mo pro šlost, sa svim je očeki va no da oda tle pro is -
te knu te me ka ra kte ris tične za na šu re al nost. Tre nu tno pri pre mam ru ko pis ko ji je
ope ri san od “bal kan skih utva ra” i ba vi se ne kim ele men tar ni jim živo tnim te ma ma. I,
pri ja mi.
http://www.ra di osa ra je vo.ba/no vost/62657/sam ple.swf

Fa ruk Še hić
Da se me ne pi ta ― za bra nio bih mu dre mi sli. To je naj go ra zlo upo tre ba knjiže vnos ti.
Lju di se ba ve ta ko plit kim mi sli ma ve li kih pi sa ca da je to po ražava juće. To sa mo go -
vo ri ko li ko su lju di sklo ni po je dnos tav lji va nju. Ivo An drić, Me ša Se li mo vić, Mi ka An tić
i dru gi pos ta li su he ro ji Fa ce bo oka, a me ni dođe mu ka kad pročitam ci tat ti pa: “To -
li ko stva ri smo se bo ja li, a ni je tre ba lo, tre ba lo je ži vje ti!” Mi slim, što je to? Ko ga ti
fo li raš? Me ni pričaš? Ni sam im be cil da se ložim na te stva ri. Sve sam proživio pa vi -
dim da ne va lja. Kad ci ti ra ju An drića, nit ko ne ci ti ra, re ci mo, ne što iz “Pro kle te avli -
je”. Uvi jek su to “Zna ko vi po red pu ta” ili ne ke dru ge spo re dne knji ge. Stal no ne ki
ba nal ni i la ga ni ci ta ti. Ner vi ra me to.
http://www.no vi list.hr/Kul tu ra/Knji ze vnost/Fa ruk-Se hic-Da-se-me ne-pi ta-za bra nio-bih-mu dre-mi sli

Si nan Guđević
Jes te, ćiri li ca i u Srbi ji iza zi va his te ri ju. Mo gu za mi sli ti ko li ko lju de ko ji su odra sli uz
dva pi sma izluđuje ta kva mje ra. To je ma ni pu la ci ja na ro dom pre ko ma ni pu la ci je pi -
smom. Može bi ti da ja i ni sam naj bo lji su go vor nik za tu stvar, jer sam od dje tinj stva,
da kažem, dvo pi smen, te i ne pri mjećujem na ko jem pi smu ne što čitam, ako baš ne
obra tim na to pažnju.
http://www.lu pi ga.com/vi jes ti/si nan-gud ze vic-sve to-troj stvo-je zik-na ci ja-drza va
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Sve ti slav Ba sa ra
E pa, zna te šta. Ne možete po sle sto pe de set go di na mur dar lu ka očeki va ti da ruže
pro cve ta ju za se dam da na. Na še pamćenje je krat ko do im be cil nos ti.
Ko le kti vno pamćenje tre nu tno seže do Mi lo še vićevog do ba. Ama, ni je Mi lo še vić za sve
kriv. Se me svih na ših pro ble ma je po se ja no u dru goj po lo vi ni XIX ve ka.
http://www.blic.rs/Ves ti/Po li ti ka/385748/Sve ti slav-Ba sa ra-Vlast-je-u-Srbi ji-po ro di cni-bi znis

Zden ko Le šić
Šta na ša ge ne ra ci ja, na kon onih “de set krva vih go di na” može os ta vi ti u na sljeđe na -
šim unu ci ma? (Za na šu dje cu je, iz gle da, ka sno: ona su već za tro va na na šim od sli ka -
va njem nas sa mih kao su pro tnos ti nji ma.) Pre ni je ti im svi jest o hi bri dnos ti ljud ske ra -
se, o he te ro ge nos ti mo der ne kul tu re, o po li fo ni ji na še kul tu re, a iznad sve ga, ne sa -
mo o mul tie tničnos ti, već i o ra zno vrsnos ti in di vi du al nog miš lje nja, osjećanja, sno -
va, oso bnos ti. Po ka za ti im da sve to, uprkos sve mu, još uvi jek pos to ji, i može pos to -
ja ti, čak i među na ma, čak i u na šem ko mši lu ku, i to ov dje, na Bal ka nu, možda i vi -
še ne go dru gdje. I da je sve to od pre su dne važnos ti po go to vo u tzv. su sre tu kul tu ra,
u su sre tu s tzv. “dru gim”.
http://www.ff.uns.ac.rs/sta ra/el pub/su sret kul tu ra/9.pdf

Ste fan Ar se ni je vić
Što bi re kao je dan moj pro fe sor ― ka da se kaže film svi po mi sle na crve ni te pih, a
prav lje nje fil ma je us ta ja nje u četi ri uju tru i ga ca nje po bla tu. Crve ni te pih je sa mo
deo po sla ko ji za uzi ma da le ko ma nje vre me na u živo tu re di te lja i ja se sho dno to me
i po na šam. Ne pa da mi na pa met da pos ta nem je dna od dežur nih po zna tih ličnos ti
ko ja se po jav lju je na svim grad skim he pe nin zi ma, ima miš lje nje o sve mu i sma tra da
je odmor pro pao ako fot ke sa le to va nja ne obja ve svi ta blo idi. Ra di je sam u bla tu,
ono je srž mo ga po sla.
http://www.b92.net/zi vot/li cni_pros tor.php?nav_id=350351

Srđan V. Te šin
Ne ko čita da bi znao, a ne ko da bi za bo ra vio. Ne pos to ji is ti na, ne pos to ji svet, već
is ti ne i sve to vi, ne pos to ji li te ra tu ra već li te ra tu re, ne moć već moći. Ta mo gde ja
mo gu da de lu jem ne ko iz mo je ge ne ra ci je ne može i obra tno.
To ge ne ra ci ju “tra gača” čini ube dlji vom, ali je nerv ko ji nas na go ni na tra ga nje ono
što bih ja na zvao “Pe ne lo pi nim tka njem”: sva ka nit je sa mo deo ćili ma, kao što je
sva ka knji ga sa mo deo bor he sov ski ne dos tižne je dne knji ge. Ve ru je mo u to da skla -
pa mo mo za ik knji ga ko jim se do te knji ge do la zi. Čita nje i pi sa nje dva su po la is te
po tra ge.
http://www.vre me.com/cms/view.php?id=114074

Bo ris Dežulo vić
O da, ne obično je slično nje mački na rod te 1929. go di ne bio po ro bljen kao Hrva ti da -
nas, ovi san o mul ti na ci onal nim ve li kim fi nan cij skim kon zor ci ji ma što su ko načno na
“crni uto rak” tog lis to pa da prdnu li u čabar, po vu kav ši ci je li svi jet u ka tas tro fu, a nje -
mački na rod na re fe ren dum u pro sin cu.
http://www.6yka.com/no vost/46715/bo ris-de zu lo vic-krat ka-po vi jest-o dma hi va nja-ru kom

Ja smi na Ahme ta gić
Pi šeš ce lim svo jim bićem. Ili sto jiš iza svo ga uve re nja ili to ne činiš. Ako počnem da
pi šem na način da ne sto jim iza svo jih uve re nja, on da mo gu i da pro da jem rol ke. Ne
pos to ji ra zli ka. Me ni je sve je dno. Po što mi je sve je dno, on da ću da pres ta nem da pi -
šem. Ne ko ko pri pa da kla no vi ma znači da je so ci jal no in te li gen tan i da je vrlo ra no
shva tio šta mu va lja čini ti, s kim se va lja družiti i ko je bo lji od ko ga. Tom so ci jal -
nom in te li gen ci jom, za ko ju ve ru jem da na dma šu je mo ju, vrlo brzo pro ce nju jem sa
kim i do kog ste pe na mo gu dos tići ko mu ni ka ci ju ili sa ra dnju. U tom smi slu za is ta ni -
sam za ni mlji va. To ne pri pa da nje se vi di.
http://www.slo bo dnae vro pa.org/con tent/tran script/862341.html

Kar men Lončarek
Ra zmiš lja nje, po se bi ce ono ap strak tno, u nas ni je oso bi to ci je nje na akti vnost, o
čemu svje doči činje ni ca da je fi lo zo fi ra nje u nas po grdan izraz. Ipak, us pje šnost ko -
jom je or ga ni zi ra na po hle pa spro ve la pri va ti za cij sku pljačku po ka za la je ka ko tu in -
ven ti vnos ti i vi zi je ni je ne dos ta ja lo. Je li mo guće da je kri mi nal na ener gi ja uopće
naj in ven ti vni ja vrsta ener gi je ko jom ra spo lažemo?
http://www.h-al ter.org/vi jes ti/hrvat ska/za ti ra nje-ci ci ba na

Sa ša Ilić
Ka da sam je dnom pri li kom re kao svom pro fe so ru srpske knjiže vnos ti dva de se tog ve -
ka da bih se možda ba vio Ko vačem u svom ni ka da na pi sa nom ma gis tar skom ra du, on
se na sme šio ki se lo i po ta pšao me po ra me nu. ― Ne moj te uzi ma ti nje gov krst na svo -
ja pleća, re kao je a on da mi de ta ljno ela bo ri rao ka ko je Ko vač pos tao bli zak HDZ-u.
Mno go go di na ka sni je, ka da sam u Be to nu obja vio je dan odlo mak iz svog is traživa nja
re cep ci je Ko vačevih knji ga kod nas, dru gi moj pro fe sor, ko ji je emi gri rao u Lon don,
na pi sao mi je pro tes tno pi smo ko je je saželo sva op šta mes ta o Ko vaču još iz vre me -
na po le mi ke sa Kus tu ri com. Da nas se is ti pro fe sor, na tra gu Kus tu ričinih ide ja, obra-
čuna va sa Mar kom Tom pso nom, bio gra fom Da ni la Ki ša, za me ra jući mu što je “Ki šu
pris tu pio iz per spe kti ve obli ko va ne do gađaji ma u po sle dnje dve de ce ni je”. Ja sno mi
je da bi pro fe so ri srpske knjiže vnos ti mno go vi še vo le li da se pre ma tom do bu ni ka -
da ne mo ra ju odre di ti i da mo gu mir no nas ta vi ti da drže svo ja pre da va nja o
Dučićevim “Sunčanim pe sma ma”, ali na nji ho vu žalost, taj pe ri od ko ji upor no za trpa -
va ju go di na ma, us ko ro će is pli va ti na po vrši nu i pre kom po no vaće nji hov svet i ka no -
ne ko je su upor no bra ni li. S dru ge stra ne, Ko vaču je ne mo guće pris tu pi ti izvan per -
spe kti ve po sle dnjih de ce ni ja. On je u tom pe ri odu na pi sao knji ge ko je će pos ta ti naj -
važni je ka da se pro fe so ri i stu den ti je dnog da na bu du pro bu di li iz vi še de ce nij ske ko -
me. To na ročito važi za knji gu ese ja Bo dež u srcu i ro man Kris tal ne re šet ke.
http://pes ca nik.net/2013/08/k-2/

Vi da Ognje no vić
Ne ga ti vni ju nak je kod nas na he roj skom pos to lju, a ne u ma ga rećoj klu pi ili na iz -
država nju ka zne, gde mu je mes to. Za to se on šte dro tru di da za služi svoj ne ga ti vni
pres tiž kod svo je pu bli ke. Pred sva ki ja vni su sret, na oš tri kandže i na bil du je vra tne
žile, ka ko bi mo gao da ur la iz sve sna ge, do vo ljno da i gla som ras ko ma da pro ti vni ka
i da mu ti me na znači šta bi mu se de si lo da ko jim slučajem ni su u ma loj TV ili ra dij -
skoj ku ti ji. Za miš ljam na šeg građani na ko ji je dva čeka veče da se ras ko moćeno nau-
živa u žučnom natpso va va nju svo jih pred sta vni ka i da na vi ja za otro vni jeg i žešćeg.
Se da pred svo ju ma gičnu ku ti ju, že ljno zu ri u sli ku, dok mu niz grlo klo koće pi vo. Za -
tim stis ka pe sni ce i mrda usna ma opo na ša jući po kre te i pso vačke po dvi ge svo ga he -
ro ja, sit se na po le mi še i u ze mlju za tuče mla ko nju nep so vača, ko ji se ko prca sa dru -
ge stra ne u ja lo vom ci vil nom po ku ša ju da ne ko ga u ne što uve ri. TV gle da lac di ja log
na ekra nu doživ lja va kao gla di ja tor ski na pad na zve ri, kao bor bu pe tlo va. Je dan mo -
ra da pa dne mrtav, inače je raz go vor neu speo.
http://www.plas te lin.com/con tent/view/327/89/

Ne ven Ušu mo vić
Pos to je čita telj ski kru go vi i knjiže vna po lja za krat ku priču, iako ona sva ka ko ne zadr-
žava u to li koj mje ri me dij sku po zor nost kao ro man. Kod krat ke priče ― da kle, sa da
ne go vo rim o zbir ci, odno sno knji zi priča ― pri vlači me nje zi na pri la go dlji vost ra -
zličitim vi do vi ma knjiže vne ko mu ni ka ci je: pra va je for ma za cje lo vi ti knjiže vni nas -
tup uživo, ukla pa se bez većih po te škoća u ra zličite časo pi sne i an to lo gij ske na kla -
dničke pro je kte, pri kla dna je za ra spi si va nje ra zno vrsnih knjiže vnih na tječaja. Ugla -
vnom, vrlo druš tve no biće.
http://www.tpor tal.hr/kul tu ra/knji ze vnost/196283/Pi sa nje-o-sta rim-lju di ma-po ku saj-je-da-se-po mla dim.html

Din ko Te lećan
Ako je po ezi ja ikad i igdje ima la ika kav smi sao, on da ga ima i da nas, svu gdje, što god
joj se ra di lo, ka ko je se tre ti ra lo i mal tre ti ra lo, što od okruženja, a što bo me i od
pje sni ka sa mih. Osim po ezi je sve je sra nje, reče Ro ber to Bo laño. I ne reče lo še. I da,
ima, čini se, ze ma lja u ko ji ma za po ezi ju ima ne što vi še slu ha. Kažu mi da je ta ko u
Ira nu i Ko lum bi ji, na pri mjer. A ta mo još ni sam bio, pa je dva čekam da vi dim je su li
mi la ga li.
http://ar te ist.hr/din ko-te le can-pre zi rem-stvar no snu-po ezi ju/

Ko lja Mićević
Pre vođenje je vrhun ska ume tnost, ili bih re kao naj spon ta ni ja du ho vna i in di vi du al na
de la tnost ko ja uop šte pos to ji. Kad je ta ko, on da na uka o je zi ku počiva vi še na pre -
ve de nim de li ma, ne go obra tno. Pre vođenje do pu nju je je zik drukčije ne pre dvi dlji vim
rečima i po me ra nji ma gra ma ti ke. Pre vo di lac svo jim činom bu di u je zi ku uspa va ne le -
po te ko je je drukčije ne mo gućno pro bu di ti…
http://www.po bje da.me/2012/01/20/in ter vju-ko lja-mi ce vic-knji ze vnik-i-pre vo di lac/

Na da Ga šić
Spus ti li smo po gled očeku jući da nas Ne po znat Net ko ne pre po zna kad, po sve le gi ti -
mno, sta ne uda ra ti bej zbol pa li com po gla va ma. I po li ci ma. I po je zi ku. I stre pi mo
da nas po znat net ko ne ugle da u knjižni ci pred po li com s afričkim i inim knjiže vnos -
ti ma ka ko pre bi re mo po knji ga ma Mir ka Ko vača ko ji je on dje za gla vio za hva lju jući
te ro ru je zične čis toće i dru ge čis toće ko ji vla da dva de set i tri du ge go di ne, re ci mo…
u knjižni ca ma.
http://ta cno.net/za greb/do bro-ju tro-u-ope ra ci ji-te ror/

Želi te bi ti dio fes ti va la? Kon takt: in fo@na po la pu ta.net
uzic ka knji ze vna re pu bli ka@ho tma il.com
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Pro du kci ja je zi čkih pri ru čni ka je dna je
od ve ro va tno naj plo do tvor ni jih u da -
naš njem iz da vaš tvu. Ne sa mo što se
gra ma ti čki i pra vo pi sni pri ru čni ci štam -
pa ju u enor mnim ti ra ži ma i u ras tu ćem
bro ju već su i ve oma ku ren tni na trži -
štu. I pre ne go će iza ći iz štam pe, Pra -
vo pi sni re čnik Mi la na Šip ke ko štao je, u
pret pla ti, sto ti nak eura, a ce na mu, kao
ni po traž nja, mno go ne je nja va ni par
go di na ka sni je; šta vi še, u pro da ji je već
i dru go iz da nje (ne što iznad 80 eura kod
iz da va ča). Sko ro to li ko je ko štao i Re -
čnik srpsko ga je zi ka Ma ti ce srpske ka da
se po ja vio u knji ža ra ma, dok se nji hov
Pra vo pis (no vo iz da nje, 2010) pro da je
za do de set eura s me kim, i do dva de -
set eura s tvrdim ko ri ca ma.

Re čnik srpsko ga je zi ka Ma ti ce
srpske je, ina če, u je dnom to mu (pri li -
čno zas tra šu ju ćih di men zi ja) po no vno
štam pan, mi ni mal no izme njen, sta ri
šes to to mni Re čnik srpsko hrvat sko ga
knji že vnog je zi ka dve ju Ma ti ca, ka sni je
sa mo Ma ti ce srpske, iz 1967-1976. I
njen Pra vo pis (2010) ne mno go je izme -
njen Pra vo pis iz 1993/94, a ko ji je pak
po no vno štam pan, mi ni mal no izme -
njen, Pra vo pis srpsko hrvat skog je zi ka
Ma ti ce srpske i Ma ti ce hrvat ske iz 1960.
Ni dru ga pri ru čna nor ma ti vis ti čka li te -
ra tu ra za srpski je zik, po put Re čni ka je -
zi čkih ne do umi ca Iva na Klaj na ili
Srpskog je zi čkog pri ru čni ka gru pe auto -
ra, ne pred stav lja ve li ku ino va ci ju u
odno su na bi lo Ma ti čin Re čnik, bi lo Pra -
vo pis, ka ko se to ne kad pri ka zu je u ja -
vnos ti, već u naj bo ljem slu ča ju pred -
stav lja re in ter pre ta ci ju is to ga tek sta,
ako ni je, a naj češ će jeste tek kom pi la -
ci ja do slo vno otu da pre ne se nih tvrdnji.
Ta ko, dok u Hrvat skoj ima mo ne ko li ko
pra vo pi sa i vi še pri ru čni ka ra zli či tih
autor ki i auto ra, s ra zli či tim po gle di ma
na je zi čku “nor mu” (po put, još iz vre -
me na SFRJ, “Lon don ca” pre ma Anić-Si -
li će vu je zi čkom pri ru čni ku, re ci mo), u
Srbi ji pak ima mo ta ko đe vi še pra vo pi sa
i je zi čkih pri ru čni ka, naj češ će is tih, a
ne kad i ra zli či tih auto ra (autor ki ne ma;
gla vni nor ma ti vis ti su is klju či vo mu škar -
ci), ali uvek je dne is te sa drži ne i je din -
stve ne, sta bil ne je zi čke ide olo gi je.

Dru gim re či ma, premda se, zbog
pu ri zma i aktu el nih ide olo ških spo re nja
oko je zi čke “nor me” u ja vnom dis kur -
su, na oko lai čki do ima da u Hrvat skoj
vla da stro ži “ja ram” je zi čkog pres krip -
ti vi zma ne go u Srbi ji ― za pra vo je
obra tno. Upra vo u Hrvat skoj ne pres ta -
na dis ku si ja i ne re še ni spo ro vi o je zi -
čkom stan dar du u pra ksi do vo de do ve -
će ra zu đe nos ti sti lo va i izra za, te otva -
ra ju pros tor i za mno ga in di vi du al na
pro miš lja nja “nor me”, uklju ču ju ći i
kri ti ku. Za to je i mo gu će da se u Hrvat -

skoj ja ve gla so vi po put Je zi ka i na ci -
ona li zma Snje ža ne Kor dić i Či ji je je -
zik? Ma te Ka po vi ća, dok u Srbi ji (sa izu -
zet kom tek u vi du so ci olin gvis ti čkih
ana li za Ran ka Bu gar skog ili fe mi nis ti -
čkog pris tu pa stan dar di za ci ji je zi ka
Sven ke Sa vić i sa ra dni ca) ta kvog kri ti -
čkog pris tu pa nor mi ra nju je zi ka ne ma -
mo. Is ti na, u Hrvat skoj je već ane gdo -
ta lan pu ri zam u odre đe nim kru go vi ma,
ili već ane gdo tal ni na tje ča ji za “naj -
hrvat ski ji” ne olo gi zam i sl., što u Srbi -
ji slu ži kao ma te ri jal za stva ra nje ja -
vnog mnje nja ka ko je “kod njih” pres -
krip ti vi zam ja či i stan dar dni je zik “ar -
ti fi ci jel ni ji”, dok je “kod nas” pak
“spon ta nost” ve ća i je zi čki stan dard
“pri ro dni ji”. Me đu tim, upra vo to je i
znak naj ve će ga stu pnja ide olo gi zo va -
nos ti. Ide olo gi ja je naj ja ča on da ka da
ni je ni ti sve sna se be, on da ka da se ra -
zu me kao “pri ro dno” i “nor mal no” sta -
nje. U Hrvat skoj će pi ta nje “ka ko se
pra vil no ka že” mo žda po kre nu ti ja vnu
de ba tu; u Srbi ji pak ono naj češ će ima
je dan, ni kom spo ran od go vor. I ovu do -
gma ti čnost do da tno po tpo ma že po li -
cen tri čnost srpsko hrvat skog je zi ka, jer
da ni je Hrvat ske u ko joj će srpska nor -
ma ti vis ti ka kon stru isa ti svog “pro ble -
ma ti čnog” Dru go ga, i tako se oslo bo diti
kritike i preu sme riti je na dru gu stan -
dar dnu va ri jan tu is to ga je zi ka, ne bi ni
srpska “nor ma” uspe va la da, ta ko pos -
to ja no, održi svo ju ne upi tnost. Ta ko je
po li cen tri čnost ovog je zi ka na ša sre ća i
ne sre ća u is to vre me.

Ono što je, me đu tim, ve ćim de -
lom za je dni čko svim va ri jan ta ma na
srpsko hrvat skom je zi čkom pros to ru jes -
te po me nu to trži šte je zi čkih pri ru čni ka,
gra ma ti ka, re čni ka i pra vo pi sa, uklju ču -
ju ći i one na me nje ne škol skoj upo tre bi.
I ne sa mo što se s pres krip ti vi zmom mo -
že fi ni bi znis na pra vi ti, već i ono što
nam se tom “nor mom” na la že i po ru ču -
je su štin ski u se bi sa drži ele men te kla -
sne bor be. “Ne pra vil ni” oblik po pra vo -
pi su uvek je onaj ko jim se ko ris te naj ši -
ri slo je vi druš tva, oni ko je ina če ek splo -
ati še vla da ju ća kla sa. Gde je je zik ina -
če ino va ti vni ji (svo pre ma sve), tu je
uvek “pra vi lan” sta ri ji oblik. Gde se
pak ču va kon zer va ti vni ji oblik (fi ni tno
tre ba ti pre ma bal ka ni zmu tre ba da), tu
je “pra vil no” mla đe sta nje. Ali ako op -
šti je zik usvo ji u po tpu nos ti bal kan ski
sis tem ne fi ni tnih mo da la (tre ba da, mo -
ra da, ne moj da), on da “nor ma” pro pi -
su je fi ni tne obli ke (mo ram, mo raš, mo -
ra mo itd.). Ar gu men ta ci ja je tu sa svim
ar bi trar na, i je di no is tin sko pra vi lo jes -
te ono ko je ― iako se pra vo pi si de kla ra -
ti vno odre đu ju dru ga či je ― za pra vo
nor  mi ra uvek one obli ke ko ji su stra ni
za je dni čkom, op štem je zi ku.

Ni na ci ona li zam u nor ma ti vis ti ci
ni je dru go ne go tek ide olo ško oprav da -
nje ono ga što je u osno vi kla sna bor ba.
To bo že nor mi ra ne ta ko da se što vi še
ra zli ku ju je dna od dru ge kao na ci onal ni
je zi ci, sve če ti ri stan dar dne va ri jan te
srpsko hrvat sko ga za pra vo su nor mi ra ne
ta ko da bu du stra ne onom za je dni -
čkom, op štem je zi ku naj ši reg druš tve -
nog slo  ja u od go va ra ju ćim na ci onal nim
drža va ma. Ko li ko su, pri me ri ce, ori jen -
ta li zmi u le ksi ci bo san sko ga stan dar -
dnog je zi ka u slu žbi etno kon fe si onal ne
afi li ja ci je nje go vih go vor ni ka i go vor ni -
ca, to li ko su i odli ka bo san sko her ce go -
va čkog ur ba ni te ta spram ve ćin skog ru -
ral nog sta no vniš tva, ko je se na la zi i u
eko nom ski za vi snom po lo ža ju. Je dna ko
ta ko, ko li ko su i zet ski di ja le kti zmi u
crno gor sko me stan dar du za mi š lje ni kao
odli ka nje go ve na ci onal ne po se bnos ti,
to li ko su, mo žda i vi še, oni za pra vo mo -
me nat eko nom skog pres ti ža pri mor ja i
cen tral ne Crne Go re u odno su na se ver.

An ti pres krip ti vi zam je je dna od
te me ljnih po kre ta čkih te ko vi na mo der -
ne lin gvis ti ke, sta ra već naj ma nje je -
dno sto le će, i za slu žna za sav pro gres
na uke o je zi ku to kom XX ve ka. Za je dno
s tim nau čnim pro gre som, bez nor ma ti -
vis ti čkih pri ru čni ka “odoz go”, po ve ća -
va le su se i slo bo de je zi čkih za je dni ca
ši rom sve ta (re ci mo, već od “ot kri ća”
Saussure ovog kon cep ta lan gue kao
druš tve nog kon sen zu sa), odno sno svih
po je din ki i po je di na ca unu tar njih (npr.
od kon cep ta in tu ici je izvor nih go vor ni -
ka kao ul ti ma ti vnog ar bi tra u te ori ji je -
zi ka Chomskog).

Ipak, to ne zna či da je des krip ti vi -
zam je di no po že ljno sta ja li šte u sa vre -
me noj na uci o je zi ku. Na pro tiv, za la ga -
nje “odoz do” za pro gre si vne pro me ne u
je zi ku, a ne sa mo nje go vo opi si va nje i
ra zli či to in ter pre ti ra nje, ap so lu tno je
aktu el na bor be na te za i da nas, i za da -
tak je ka ko kri ti čki ori jen ti sa nih lin gvis -
ta i lin gvis tki nja, ta ko i stu den tki nja i
stu de na ta fi lo lo gi je ili sro dnih dis ci pli -
na, nas ta vni ca i nas ta vni ka u ško la ma, i
nji ho vih uče ni ka i uče ni ca, na sva kom
kre ati vnom ča su je zi ka i knji že vnos ti.
Des krip ti vis ti čka sin hro ni za ci ja, ko ju u
na uci o je zi ku no si Saussureovo stru ktu -
ra lis ti čko na sle đe (a to zna či obje kti vis -
ti čko opi si va nje i neu tral no in ter pre ti -
ra nje je zi ka kao auto no mnog sis te ma)
svo di je zik na sis tem ske bi nar ne ka te -
go ri je, skri va ju ći sve uku pnost nje go vih
druš tve no is to rij skih ma ni fes ta ci ja i, na
taj na čin, skri va ju ći i is to rij ski nei zmer -
no va žan fa kat je zi čkih pra ksi u sva kom
do sa daš njem druš tvu, a to su nji ma
ima nen tni odno si mo ći (kla sni, ro dni,
ra sni), tj. nji ma ima nen tna odre đe na
hi je rar hi ja i kla sna bor ba. Dru gim re či -

ma, naj ma nje je va žno ka ko se go vo ri i
pi še, ne što je va žni je šta se go vo ri, ali
uvek je naj va žni je to ko se i ko me obra -
ća, jer se je di no otu da mo že iš či ta ti i
ra zlog za što se to či ni. Is to rij ski ra zvoj
mo der ne lin gvis ti ke uči nas da upra vo
ta ko uvek kri ti čki ra zmiš lja mo o sva kom
je zi čkom či nu.

Gjorgje Bozhoviq
Jezička ideologija
i klasna borba
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У причи Тамни вилајет приповиједа се како је неки цар са војском дошао на крај свијета и кренуо у тамни вилајет, гдје влада вјечити мрак. Ходајући тамним вилајетом

осјетили су под ногама некакво камење кад из мрака проговори глас: “Ко овог камења понесе кајаће се, а ко не понесе, кајаће се.” Једни помисле ако ћу се већ кајати

зашто да га носим, а други помисле да понесу макар један. Кад се врате у свијет и изађу из таме виде да је камење било драго камење. Сви се покајаше. Једни што

га нису никако понијели, други што нису више.

Туђом су песмом очарани. Тешка
Неверства крију у срцу што стрепи:

Славује странпутица. 
Неименовани, али у кључу наслова они који слиједе цара, очарани су његовом пјесмом која је снага, побједа, моћ; освојили су цијели свијет. (Јер су му дошли до

краја.) Међутим, истовремено, чују и другачију пјесму, славуја који пјева изван царског пута; дакле слободно и о љубави. Контрастом је истакнута човјекова позиција

у свијету, између морања (рат) и слободе (љубав).

Сунце је грешка
Плаћена виђеним ужасима слепим.

Сунце, као симбол животне енергије, грешка је онима који не славе живот него смрт (војницима, освајачима). Животом без сунца (силаском у вилајет) људи плаћају

вођама (слијепцима) да их воде кроз ужасе (рата). 

Ноћ уместо ока лукава ватра нуди,
Ватра је свјетло, које у себи садржи ноћ. У (паљевини) ватри нестаје освојени свијет. Ватра је лукава јер је и живот (свјетло) и пакао (горење). Ватра засљепљује

умјесто да разоткрива. 

Ал стоје кужни у истрошеном ваздуху
И следе видљивост различито људи,

Биљке и звезде подмићене у слуху.
Кужни (болесни, обиљежени својим избором) стоје у подзменом свијету (без ваздуха, не могу дисати). На мјесту су гдје се открива тајна живота и смрти. Видљивост

је свјетло, па и драго камење. Људи видљиво не разумију на начин на који то чине биљке и звијезде, дакле видљиво је варка, јер се свјетло може видјети и онако

како то чине биљке, које никоме не наносе зло. Звијезде подмићене су драго камење које људи слиједе слухом (чују му звук под ногама).

Понор сумња у њих јер их испуњава;
Понор је тамни вилајет, подземни свијет, царство мртвих. Они су у себи мртви, јер су испуњени ужасима виђеним, убијањем, ратом, освајањима. Понор сумња да су

још увијек људи. Загонетком Ко овог камења понесе кајаће се, а ко не понесе, кајаће се ставља их на кушњу.

Само су слаби изван опасности
У злочин је умешан и онај ко спава.

Слаби су они који се не питају, који неће ући у тамни вилајет. Али незнање није алиби, злочин чини и онај ко му се не супротстави. Зато је потребно сићи у тамни

вилејат, спознати варку видљивог и материјалног (злато), разумјети изречену поруку, вратити се на овај свијет и супротставити злу.

Никога нема да јакима опрости
Што сиђоше у тамни вилајет и злато

Које се не може узети открише.
Што год да чиниш зло чиниш јер блато

Из тог подземља славно је све више.
Злато које се не може узети је спознаја о безвриједности злата/блата. Али нико до те спознаје не долази, нема никога мудријег од јаких. Пјесник је резигниран

неспособношћу људи да се одупру стицању материјалног, поразом духовних вриједности. У вријеме када пјесма настаје оваква порука може бити и приговор власти

која напушта револуционарне идеале. 

Лејла Љуца
Тамни вилајет
(интерпретација пјесме Тамни вилајет Бранка Миљковића)



Ovaj fes ti val je po sve ćen knji zi, pre da -
va nja ko ja ste ima li ov de pret ho dnih
da na su ugla vnom bi la ve za na za knji že -
vnost. Ka da me je va ša pro fe sor ka po -
zva la da učes tvu jem na fes ti va lu, pi tao
sam mo gu li da držim pre da va nje iz ne -
ke dru ge oblas ti. Mi slio sam na vi zu el ne
ume tnos ti. Ja sam, ina če, pro fe sor sli -
kar stva na Fa kul te tu li ko vnih ume tnos ti
u Beo gra du.

Ne znam ta čno ka ko iz gle da vaš
pro gram iz li ko vnog. Vi ra di te i pra kti -
čni deo i, ve ro va tno, i ele men te is to ri -
je ume tnos ti. Ra di li ste Grčku, re ne san -
su? Do bro. Uto li ko će ovo što ću go vo ri -
ti bi ti mo žda sa mo ne ki ko men tar fo to -
gra fi ja, vi o to me već ima te ne ka zna -
nja, a ja bih vo leo da ih ma lo po ve že mo
i da po ku ša mo da spo ji mo ne ke ve oma
sta re sli ke sa ne čim što vi đa mo ovih da -
na. Ne znam da li će ne ko od vas da se
odlu či za pro fe si ju vi zu el nog ume tni ka
ili di zaj ne ra... Je l’ ima ta kvih me đu
va ma? Ne ma? Ti ko ji su re ši li da se ti me
ba ve mo žda su već oti šli u Ume tni čku
ško lu, ali mo ram ipak da na gla sim da vi
ne uči te li ko vno da bis te se ti me pro fe -
si onal no ba vi li ne go da bis te ste kli op -
štu kul tu ru, po ve za li to sa ne kim dru -
gim oblas ti ma, ko ji ma će te se ba vi ti i,
pre sve ga, da mo žda na uči te da pre po -
zna je te vi zu el ne si gna le ko ji vam do la -
ze iz spo ljnog sve ta.

Mo ram da vas pod se tim da pos to -
ji je dna sta ra izre ka ko ja ka že da je dna
sli ka vre di hi lja du re či. Ti me ne že lim
da obez vre dim rad svo jih ko le ga ko ji se
ba ve knji že vnoš ću, i ja pi šem i objav -
lju jem, ali to je, da ta ko ka že mo ― fi -
na izre ka. Is to ta ko, mi smo na je dnoj
vrsti pre kre tni ce, epo hal ne, u ko joj na
ču dan na čin i vrlo agre si vno ci vi li za ci ju
re či za me nju je ci vi li za ci ja sli ke, čak i
stru ktu ra uče nja ide ka to me ― svi ima -
te u dže pu mo bil ni te le fon, kom pju ter.
Pos to ji i ta reč iko na. Reč iko na je zna -
či la je dno do pre de set go di na, a da nas
zna či ne što sa svim dru go. U Ame ri ci de -
ca u ško la ma odne da vno ne uče pi sa na
slo va. Za pi sa nje se ko ris te ra ču na ri pa
ta di gi tal na slo va ula ze u sa svim ra no
obra zo va nje. Sa dru ge stra ne, sli ka i vi -
zu el na per cep ci ja fa kti čki pos to je ot -
kad pos to je lju di i ot ka da pos to ji ci vi li -
za ci ja. Ovo pre da va nje i ovaj krat ki ko -
men tar sli ka nas tao je iz že lje ili na me -
re da vas mo žda uč vrsti u to me da pre -
po zna je te sli ke. Sli ka je sve češ će ma -
ni pu li sa na. I ka da ni je kom pju ter ski
ma ni pu li sa na, mo že bi ti ide olo ški ma ni -
pu li sa na i veoma je va žno ume ti pre po -
zna ti sve to.

Ce lu ovu pri ču po čeo bih je dnom
zi dnom sli kom. Je l’ ne ko zna šta je ovo?
Mo že te li da pre po zna te sli ka ra? (od go -
vor, smeh) To je “Vas krse nje” Pje ra de la

Fran čes ke. On je ita li jan ski ra no re ne san -
sni sli kar, ko ji je ži veo izme đu 1415. i
1492. go di ne. Vi zna te, ne ću vas za ma ra -
ti, šta je re ne san sa i ko je hu ma nis ti čke
ide ale ona obnav lja i da lje una pre đu je,
ali za ni mlji vo je ― ova sli ka i da nas sto -
ji, ne baš na mes tu na ko jem je na sli ka -
na, ali u su se dnoj pros to ri ji. Kao na ru či -
oci ume tni čkih de la jav lja ju se od pam ti -
ve ka ra zli či ti lju di, ali ovo je vrlo ra ni
pri mer da je dna, što bi se da naš njim je -
zi kom re klo, lo kal na sa mou pra va, odno -
sno je dan ma li grad od ume tni ka na ru ču -
je am ble ma ti čnu sli ku ko ja ote lo tvo ra va
ide ale ma le ko mu ne na ju gu Tos ka ne.

Ovo je pri zor Hris ta ko ji vas krsa va
iz gro ba. Ra zli ku je se u ve li koj me ri od
go to vo svih pred sta va Isu sa iz pret ho -
dnih epo ha. To ni je izmu če ni, krhki čo -
vek ko ga ra za pi nju na krst, on je ov de
vrlo ja sno tri jum fa tor. On je sna žan, a
uspa va ni voj ni ci ra spo re đe ni oko sar ko -
fa ga pri sus tvu ju je dnom me ta fi zi čkom
epo hal nom do ga đa ju. Da kle, to je slu -
čaj ka da grad na ru ču je sli ku, ta čni je
sli ku-am blem... Ovom fres kom se, re ci -
mo, pu tni ci ma ko ji su iz ovih ili onih ra -
zlo ga do šli u taj grad u brdi ma, bli zu
mes ta gde izvi re re ka Ti bar, po ru ču je
da su do šli u grad ko ji ima spo so bnost
sa moo bnav lja nja... Pri ka za na sna ga
Isu sa je za pra vo sna ga ur ba nog du ha.

Bi lo je to i vre me ka da su se pri -
va tni na ru či oci obra ća li sli ka ri ma. Ova
dru ga fres ka, de lo is tog sli ka ra, na la zi
se u gra du Ri mi ni, na oba li Ja dran skog
mo ra, ita li jan skoj oba li Ja dran skog mo -
ra. Tu je pri ka zan Si ge smon do Ma la tes -
ta, je dan od ču ve nih con dot ti era,
odno sno pu tu ju ćih, pla će nih ra tni ka tog

vre me na i on je od ume tni ka na ru čio
sli ku u svo ju sla vu, svo ju čast. Ne znam
da li je ne ko imao pri li ke da je vi di. Tre -
ba da ide te ta mo na ek skur zi ju!

Na sli čan na čin, ali po ma lo i dru -
ga či ji, nas ta la je i tre ća sli ka Pje ra de -
la Fran čes ke, s tim što ona ima i je dnu
do da tnu di men zi ju, ona je uje dno i
nad gro bna sli ka. Na ru če na je da bi sta -
ja la iznad gro bni ce mo žda naj ve ćeg hu -
ma nis te tog vre me na i ta ko đe pu tu ju -
ćeg ra tni ka Fe de ri ka od Mon te fel trea.
Ov de vi di mo nje ga ka ko kle či u sta vu
mo li tve, a iznad nje ga je oku pljen ne -
bes ki hor. Ova sli ka ima vrlo slo že nu
sim bo li ku i mno gi de ta lji go vo re o na zo -
ri ma tog vre me na. U sli kar skom smi slu
ona je per fek tno izve de na, u ovom ta -
ko zva nom ne ma čkom oklo pu, ko jeg no -
si Fe de ri ko, ogle da ju se po je di ni ele -
men ti ove sli ke. To je ne što za is ta za ni -
mlji vo i vi zu el no ube dlji vo, to otva ra
još je dnu pros tor nu di men zi ju sli ke.

Me đu tim, mno go po zna ti ji pri kaz
tog is tog čo ve ka je ovaj dvoj ni por tret
ko ji ste mo žda vi de li u Fi ren ci, u ga le -
ri ji Ufi či. Ovaj pro fil je na mer no pos -
tav ljen ova ko, u pro fi lu. Zar va ma se ne
či ni da je ma lo bi za ran? Grba no sa por -
tre ti sa nog mu škar ca je za ni mlji va, ali
ona ni je pri ro dnog po re kla. On ni je ro -
đen ta kav... Tre ba na gla si ti da je Fe de -
ri ko od Mon te fel trea bio je dan od na j -
obra zo va ni jih lju di svog vre me na. Po
pro  fe si ji je, ka ko re ko smo, bio pro fe si -

24 Čas likovnog

Kamen za nad glavu
Pre da va nje Mi le te Pro da no vića u Užičkoj gi mna zi ji, u okvi ru knjiže vnog fes ti va la Na po la pu ta, april 2013.



onal ni voj nik i stav ljao se u slu žbu ra -
znih na ru či la ca, po čev ši od pap skog
dvo ra pa na da lje, ali nje go va re zi den ci -
ja, nje gov dvor, bio je u gra du ko ji se
zo ve Ur bi no (u tom gra du se ro dio Ra fa -
elo!) a nje go va ko le kci ja knji ga u Ur bi -
nu bi la je naj ve ća pri va tna bi bli ote ka
tog vre me na. Ur bi no je ka sni je do šao u
ru ke pap ske drža ve i ta ce la bi bli ote ka
je pre ne ta u Rim, u Va ti kan, gde se da -
nas na la zi. Ali po što je on bio pro fe si -
onal ni ra tnik, pri li kom je dne ve žbe iz -
gu bio je de sno oko i su je ta mu ni je do -
zvo lja va la da bu de pri ka zan sa dru ge
stra ne, kao una ka žen. Ali, ovo sad de lu -
je mo žda po ma lo mor bi dno i sva ka ko
dra ma ti čno, da bi u bor bi imao bo lji
pre gled on je sam se bi ise kao tu grbu
no sa ka ko bi tim je dnim okom pro ši rio
svo je vi dno po lje.

Ovaj dvoj ni por tret je još po ne -
če mu zna ča jan. Fe de ri ko od Mon te fel -
trea je imao ne ko li ko bra ko va i ni je
imao de cu. Že lja svih tih lju di na ra zli -
či tim dvo ro vi ma bi la je da ima ju mu -
škog na sle dni ka. To, na ža lost, uve li ko
pos to ji i u na šoj pa tri jar hal noj kul tu ri.
Ra zlo zi su, ja sno, mno go dru ga či ji, o
to me se mo že du go ras prav lja ti. Iz
prvog bra ka je imao ćer ke ko je su ra no
po umi ra le. Ože nio se kao već sta ri ji čo -
vek Ba tis tom Sfor com, ta ko đe iz dan -
kom je dne po zna te ita li jan ske fa mi lje.
Pos to ji tu žna pri ča o to me da je Ba tis ta
nje mu ro di la opet dve ćer ke i po tom se
za ve to va la, pa je u svom pa ktu sa Bo -
gom po nu di la svoj ži vot u za me nu za
mu škog na sle dni ka. Ona je ko na čno ro -
di la si na i vrlo brzo po sle po ro đa ja, ne -
pu na dva me se ca ka sni je, umrla je od
ne po zna te bo les ti, ta ko da je u Ur bi nu
tog vre me na stvo ren ne po de lje ni uti sak
da je ona za is ta svoj ži vot za me ni la za
ži vot na sle dni ka.

Bi la je ču ve na le po ti ca tog vre me -
na i za ni mlji vo je re ći da je ovaj por tret
na sli kan po sle nje ne smrti. Ve ru je se da
je Pje ro de la Fran čes ka nju mo gao vi -
de ti i za pam ti ti, mo žda čak i na crta ti

za ži vo ta. Dru gi njen zna ča jan por tret
je ura dio va jar ko ji je bio po re klom sa
dal ma tin ske oba le, Fran čes ko La ura na.
To je da kle, bis ta Ba tis te Sfor ce, ali ni -
je si gur no ni da je ova mer mer na sta tua
nas ta la za nje nog ži vo ta. I sa da se ov de
po jav lju je je dan mor bi dni po sre dnik, to
je ovaj pre dmet (u-006), pos mrtna
mas ka, gip sa ni odli vak nje nog li ca.

Sa da pre la zi mo u ne ke dru ge re -
gis tre i do la zi mo do to ga da ve li ki deo
ono ga što nas ta je kao pro du kci ja vi zu -
el nih ume tnos ti za pra vo nas ta je da bi
se po du prlo ne ko se ća nje. Zna či, čak i
ova pos mrtna mas ka po ku ša va da se bo -
ri pro tiv ne umi tnog nes tan ka. Još vi še
to či ne ume tni čka de la, skul ptu ra na
pri mer, ali tra di ci ja bor be pro tiv za bo -
ra va, po go to vo ona udru že na sa ne kim
re li gio znim uve re nji ma, da ti ra od vrlo
ve li ke sta ri ne.

Ovo su, kao što vrlo do bro zna te,
pi ra mi de u Gi zi. To su, ja sno, gro bni ce,
ve ro va tno naj ve će gra đe vi ne te vrste
na sve tu. I da nas bi nji ho vo stva ra nje
bi lo ogro man gra đe vin ski po du hvat, a u
vre me ka da su nas ta le za hte va le su
žrtve hi lja da lju di, go di ne i go di ne ra -
da, sve da bi se sa ču va lo se ća nje na te
vla da re.

Ovo što ov de vi di mo, ovo je, na
ža lost, vrlo si tan sni mak (u-008). Sti ca -
jem okol nos ti, uve re nja sta rih Egi pća na
su bi la ta kva da su gro bni ce sa drža va le
sve ono što bi mo žda tom vla da ru bi lo
po tre bno na dru gom sve tu. Ali da pod -
se tim, egi pat ske gro bni ce su prav lje ne
ne sa mo za vla da re već i za ume tni ke,

pi sa re, či no vni ke, na ra vno i za vi so ke
dos to jan stve ni ke, sve to zna te, i o bal -
sa mo va nju te la i ta ko da lje, ali sa sta -
no vi šta da naš njih ar he olo ga va žno je to
što su gro bni ce sa drža va le upo tre bne
pre dme te, zna či sve ono što bi na onom
dru gom sve tu mo glo bi ti po tre bno to me
ko ji kao mu mi ja le ži u cen tru te gro bni -
ce. Da li zna te ko ja je je di na gro bni ca
iz sta rog Egip ta sa ču va la taj in ven tar,
jer gro bni ce su, pra kti čno od da na ka da
bi bi le za pe ča će ne, bi le pre dmet plja -
čka nja? Da, ta ko je, re kli ste ― to je Tu -
tan ka mo no va gro bni ca.

Tu tan ka mon je pri pa dao osa mna -
es toj di nas ti ji, ne ja sno je ko su bi li nje -
go vi ro di te lji, odno sno, za oca se zna,
maj ka je bi la ne po zna ta. Vi ste ve ro va -
tno na His tory Chan nel gle da li, bi lo je
ne ko li ko za ni mlji vih i do brih do ku men -

tar nih pro gra ma o po ku ša ju uspos tav lja -
nja iden ti te ta nje go ve maj ke. On je bio
mar gi nal ni vla dar, u smi slu da je nje gov
otac bio ve li ki re for ma tor, Amen ho tep
IV, je di ni vla dar ko ji je u dre vnom Egip -
tu uveo mo no te izam. Za bo žan stvo pro -
gla sio je Ato na, uki nuo što va nje svih
dru gih bo žan sta va i pro me nio svo je ime
u Ehna ton. Tu tan ka mon je, za pra vo, ro -
đen kao Tu tan ha ton, ne amon, ali je to
pro me nje no pod pri tis kom kas te sve šte -
ni ka dok je još bio de čak, u ča su ka da je
uki nu ta ver ska re for ma nje go vog oca.
Imao je de vet go di na kad je stu pio na
pres to, a de ve tna est ka da je umro. Za
tih de set go di na uki nu te su i uni šte ne
te ko vi ne nje go vog oca, ali sti ca jem
okol nos ti, baš za to što je on izne na da
umro, ovu gro bni cu ni su za pa zi li plja -
čka ši i ona je pro na đe na izme đu dva ra -
ta, 1922. go di ne.

Ovo su de lo vi naj po zna ti jeg in -
ven ta ra te gro bni ce. To je zla tna mas -
ka, ču va se u Ka iru. Ovo je Tu tan ka mo -
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no va mu mi ja, a ovo je ra ču nar ska re -
kon stru kci ja nje go vog li ca, ma lo je na -
šmin kan u skla du sa te ku ćom mo dom
tog vre me na. Ovo je opet po gled na tu
gro bni cu. Ve ru jem da je ovo ko lo ri zo va -
na crno-be la fo to gra fi ja, ova ko je iz gle -
da la gro bni ca u tre nut ku ka da su ar he -
olo zi izme đu dva ra ta ušli u nju. Ovo je
dru gi po gled na taj pri zor.

Iz Egip ta se vra ća mo na ne što što
je va ma mno go bli že i po zna ti je. Ovo su
ču ve ni kraj pu ta ši, po ko ji ma je i uži čki
kraj na ro či to po znat, kao i ce la za pa -
dna Srbi ja. Na ra vno, ti spo me ni ci su po -
tpu no dru ga či jeg kon cep ta i iz gle da, ali
ne gde u osno vi ima ju is tu za mi sao ― da
se na ne ki na čin sa ču va me mo ri ja i pri -
vid se ća nja. To vi zna te: kraj pu ta ši su
čes to u stva ri ke no ta fi. Zna te šta su ke -
no ta fi?

― Ne.
Ka da ne ko po gi ne i bu de sa hra -

njen vrlo da le ko od ku će ili ka da mu se
ne zna grob, on da se pos tav lja ne ka
vrsta pra znog gro ba odno sno spo me ni ka
ko ji će sa ču va ti sećanje na tu oso bu. To
su ke no ta fi, oni pos to je još u an ti čkoj
grčkoj ci vi li za ci ji.

Naj sta ri ji kraj pu ta ši su iz sre di ne
de ve tna es tog ve ka. Oni evo lu ira ju od
sre dnjo ve ko vnih nad gro bnih spo me ni ka
je dnim dru gim kon cep tom, ali naj vi še
se odno se na po gi nu le ra tni ke iz Bal kan -
skih ra to va, Dru gog svet skog ra ta, čak i
iz ta ko zva nog Ja vor skog ra ta, ko ji je
bio kra jem de ve tna es tog ve ka, i ja ko
va žno je, obra ti te paž nju, za što su ti
prsti ta ko pra vi. Za to što je bi lo va žno
po ka za ti da je ne ko ko je ne sre ćnim
slu ča jem ili u ra tu oti šao na onaj svet,
na taj svet oti šao kom ple tan. Voj ni ci su
gu bi li prste od ge le ra i otu da ta na gla -
še na fron tal nost i uvek se ru ka po ka zu -
je i svi prsti.

Me đu tim, nad gro bni spo me ni ci
tog vre me na vrlo čes to go vo re o sta tu -
su to ga ko ji je sa hra njen. Ovo je je dan
po tpu no bi za ran pri mer ko li ko ne ke vi -
zu el ne tra di ci je op sta ju iako se vre me
po tpu no me nja. Ovo je na je dnom od
beo grad skih gro ba lja. Čo vek je bio gar -
dij ski ofi cir, zna či iz po tpu no dru gog fil -
ma, ta ko đe se po ka zu ju ce le ša ke, ali ―
ne znam da li to vi di te ― ovo je uni for -
ma ofi ci ra Ti to ve gar de, ka da su to kle -
sa li, na ra vno, on je imao or de nje. Ve ro -
va tno je udo vi ca ili ne ko re kao da to ni -
je sve or de nje, ta ko da su na kna dno,
pri li čno ne ve što, ukle sa ne još ne ke me -
da lje, vi di te, do le le vo, uz sa mu ivi cu
spo me ni ka... (smeh).

Ti kraj pu ta ši, odno sno se os ki nad -
gro bni spo me ni ci, vrlo čes to go vo re o
imo vin skom sta tu su i o druš tve nom
ugle du to ga ko ji je tu sa hra njen, ta ko
da, re ci mo sat, dže pni sat ko ji se po -
jav lju je na spo me ni ci ma de ve tna es tog
ve ka go vo ri o to me da je to bio ve oma,
ve oma imu ćan čo vek. U Dra ga če vu još
uvek mo že te da pro na đe te nad gro bne

spo me ni ke na ko ji ma je vrlo pre ci zno
is kle sa na Sin ger ma ši na, čak ći ri li com
ne ki put pi še сингер, ali, re ci mo, ka da
vi di te kra vu na nad gro bnom spo me ni ku,
ona vi še ne ma ta ne ka mis ti čna svoj stva
ko ja bi, re ci mo, je dan bik mo gao ima ti
na ne kom per sij skom gro bu iz vre me na
di nas ti je Sa sa ni da, ona ov de ta ko đe go -
vo ri o imo vin skom sta nju te oso be.

E, sad pre la zi mo na ne što sa svim
dru go. U stva ri, ne što dru go što je, za -
pra vo, is to to. Za što, u kom smi slu? Ovo
je nad gro bni spo me nik je dnog rus kog
ma fi ja ša, ov de se mo že pre po zna ti po
ovom ti pi čnom krstu, ono što je naj bi -
tni je, taj de talj mo žda ne vi di te, on
drži u ru ka ma ključ Mer ce de sa.

― Izvi ni te, je l’ to re al na ve li či na?
― Da, on je u pri ro dnoj ve li či ni.

Ovo, na ra vno, ni sam ja fo to gra fi sao, ali
mo žda na in ter ne tu mo že te na ći ne što
sli čno, sni mak sam pre uzeo iz knji ge
ko ja je je dna od naj bi zar ni jih knji ga
ko je sam u ži vo tu pro či tao. Zo ve se
“Me mo ari Le nji no vog bal sa me ra”. Тo
su za pra vo, po ma lo fri zi ra ne uspo me ne
si na čo ve ka ko ji je, uz po moć još je -
dnog pro fe so ra, ka da je Le njin umro
1924. go di ne, na pra vio nje go vu mu mi ju
ko ja se ču va u ma uzo le ju na Crve nom
trgu, i on da je to, za pra vo, is to ri ja tog
in sti tu ta. Ni je baš bi lo mno go ve što. Ni -
su to baš bi li egi pat ski struč nja ci ni ti
ona fa mi li ja iz Ri ma što već pet sto go -
di na po tra di ci ji bal sa mu je pa pe. Ru si
su bi li bez is kus tva na tom po lju, ta ko

da je ta mu mi ja ubrza no pro pa da la.
On da je na prav ljen in sti tut, u su šti ni,
to je bio naj na pre dni ji i te hno lo ški na j -
o pre mlje ni ji me di cin ski in sti tut ko ji se
ba vio je dnim je di nim te lom. Vrlo in te -
re san tna knji ga.

Ka sni je, po sle Dru gog svet skog ra -
ta, taj in sti tut je pru žao uslu ge brat -
skim ze mlja ma, ta ko da su nji ho vi stru-
č nja ci odra di li i za ve čnost sa ču va li Ge -
or gi Di mi tro va i Ho Ši Mi na i dru ge... I
Kle men ta Go tval da, polj skog pred se -
dni ka par ti je, ali ka da je pao Ber lin ski
zid, on da je do šao Je ljcin i re kao ― vi
sad mo ra te da za ra đu je te no vac, ne
mo že, vi še nis te bu džet ska in sti tu ci ja,
mo ra te da za ra đu je te. To se kod nas, u
vre me sa mou prav lja nja, zva lo do ho do -
vni prin cip.

I ka ko je taj in sti tut op stao? Ta ko
što se okre nuo ma fi ja ši ma. Nji ho vi stru-
č nja ci su ra di li re kon stru kti vnu, post-
mor tem hi rur gi ju. Bi lo je slu ča je va da u
oru ža nim in ci den ti ma ne ki ma fi jaš os -
ta ne bez gla ve ili ne kog va žnog i vi dlji -
vog de la te la... Oni su za odre đe nu su -
mu mo gli da uver lji vo re kon stru išu ne -
dos ta ju će, po što je po rus koj tra di ci ji
bi lo oba ve zno da san duk bu de otvo ren
dok tra je sa hra na, ta ko da, eto, oni su
se ti me ba vi li i ovo je bi la je dna od fo -
to gra fi ja iz te knji ge, ta čni je, sli ka ko -
jom se za vrša va knji ga o bal sa me ri ma
dru ga Le nji na.

No, me mo ri ja ni je, na ra vno, na
svu sre ću, ve za na sa mo za nad gro bne
spo me ni ke i ni je ve za na sa mo za in di vi -
du al ne su dbi ne. Na šu me mo ri ju kon -
stru išu, osve ža va ju i či ne ja vni spo me -
ni ci. Ovo je je dan od, mo žda, naj po -
zna ti jih ja vnih spo me ni ka u na šoj ze -
mlji. Zna te šta je ovo? To je spo me nik u
Šu ma ri ca ma, je dna vrlo sim bo li čka for -
ma. Kon kurs za ovaj spo me nik održan
je 1961. a sam spo me nik izve den 1963.
go di ne. On me mo ri še mes to na ko me je
iz vrše no ma so vno stre lja nje gra đa na
Kra gu jev ca i kao je dna vrsta pre se da na
za ceo Dru gi svet ski rat, či nje ni cu da je
naj tra gi čni ja di men zi ja tog ma so vnog
zlo či na da su đa ci gi mna zi je, ode lje nja
V3 izve de ni sa nas ta ve i stre lja ni kao
ta oci. Da kle, to je je dan od naj po tre -
sni jih do ga đa ja iz Dru gog svet skog ra ta
ne sa mo na ovim pros to ri ma i sa svim
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za slu že no do bio je je dan zna ča jan me -
mo ri jal.

Mo ram da ka žem da je autor ovog
spo me ni ka bio Mio drag Živ ko vić, pro fe -
sor va jar stva na Pri me nje noj aka de mi -
ji, ka sni je de kan, i u ovom pre da va nju
o me mo ri ji po ku šao sam za pra vo da
ocrtam ume tni čku bio gra fi ju tog čo ve ka
do nje go vih naj no vi jih ra do va. Vi de će te
― vrlo je ra zno li ka i vrlo za ni mlji va ova
ume tni čka bio gra fi ja.

Ka ko sto ji mo sa mo der nom ume -
tnoš ću na pros to ri ma Ju go sla vi je po sle
Dru gog svet skog ra ta? Po za vršet ku ra ta
bi li smo ve oma blis ki sa So vjet skim sa -
ve zom, ide olo gi ja je bi la vrlo na gla še na
u druš tvu i ne ki oba ve zni obra zac sve ga
to ga u ume tnos ti bio je so ci ja lis ti čki re -
ali zam. Kao što zna te, ve ro va tno ste
uči li iz is to ri je, 1948. go di ne do la zi do
ras ki da ju go slo ven ske par ti je sa So vjet -
skim Sa ve zom i so ci ja lis ti čki re ali zam
odje dnom pos ta je ne po že ljan u na šoj
ume tnos ti. Po či nju ne ke, pre sve ga pri -
vre dne i dru ge ve ze sa za pa dnim ze -
mlja ma. Ju go sla vi ja ni ka da ni je pre ko -
ra či la taj prag i pos ta la deo za pa dnog
sve ta. Ja sam ro đen i odras tao u drža vi
ko ja je bi la tam pon zo na izme đu dva
blo ka, na še ta daš nje ru ko vod stvo pre -
dvo đe no Ti tom je vrlo do bro zna lo da
is ko ris ti tu po zi ci ju na do bro bit svo jih
gra đa na, a ka žem, već kra jem, to kom
pe de se tih go di na, na ro či to to kom šez -
de se tih go di na ovaj ap strak tni izraz u
ume tnos ti za pra vo pos ta je drža vna,
drža vom po drža na ume tnost.

Za to ni je ču do što je, re ci mo,
ovaj is ti autor ne ko li ko go di na ka sni je
stvo rio ova kav spo me nik. Da kle, 1964.
go di ne je bio ju go slo ven ski kon kurs za
spo me nik na Su tjes ci, a ’71. je ovaj
spo me nik izve den. Zna či ov de je autor,
ta ko đe, Mio drag Živ ko vić.

Ovo vam je mo žda još bli že od
sve ga os ta log. Zna te šta je ovo?

― Ka di nja ča.
Ka di nja ča, to je vaš pros tor. Taj

spo me nik je iz ’79. go di ne. Zna či, mi
pra ti mo sve ra do ve je dnog is tog čo ve -
ka.

Me đu tim, kra jem se dam de se tih
go di na me nja se pa ra di gma, već kra jem

osam de se tih sa tim ta ko zva nim “do ga -
đa njem na ro da” u Srbi ji po pu li zam ula -
zi u druš tve no po lje, što će ubrzo re zul -
ti ra ti ra tom i agre si jom. O to me mno go
zna te ka ko je sve to išlo, ali šta je bi lo
po tre bno da bi se za po čeo rat izme đu
ne ka daš njih čla ni ca ju go slo ven ske kon -
fe de ra ci je? Ja uvek ka žem kon fe de ra ci -
ja, iako je zva ni čan na ziv drža ve bio fe -
de ra ci ja, SFRJ, ali po sle Us ta va iz 1974.
go di ne ta drža va je fa kti čki bi la kon fe -
de ra ci ja šest drža va, ja sam tek sre di -
nom 90-ih go di na shva tio da smo mi ta -
da ima li ra zli či te pa so še. Svi su oni iz -
gle da li is to, crve ni pa soš, ju go slo ven -
ski, ali kôd je bio dru ga či ji, ta ko da, re -
ci mo, ka da su Slo ven ci iza šli iz Ju go sla -
vi je, tog tre nut ka je pres tao da va ži taj
pa soš ko ji je bio obe le žen slo vom S.
Srpski pa soš je bio obe le žen C, ma ke -
don ski M, crno gor ski CG, ta ko da su svi
za pra vo ima li ra zli či te pa so še.

Ali, on da odje dan put, u tom po -
lju, i to ga smo sve do ci da nas, u tom ne -
kom ra zro va nom druš tve nom po lju,
odje dan put re li gi ja pos ta je ve oma va -
žna. Odu vek su pos to ja li lju di ko ji su
drža li do tra di ci je, bi li re li gio zni, odla -
zi li u ver ske obje kte, ali in te re san tno
je bi lo da su u to vre me naj ve ći zas tu -
pni ci, pro pa ga to ri re li gi je bi li, u stva ri,
be zbo žni ci, ko ji su pet mi nu ta pre to ga
go vo ri li pro tiv re li gi je i ko ji o re li gi ji
baš ni šta ni su zna li. Ka da sam pre de se -
tak go di na sku pljao gra đu za je dnu
knji gu o vi zu el noj pro pas ti Beo gra da i
Srbi je u vre me Mi lo še vi će ve vlas ti, obi -
la zio sam grad ska gro blja i ne gde sam
se po taj no na dao da ću na tim spo me ni -
ci ma na ći trag te pro me ne i vi de će te da
mi se to po sre ći lo.

Evo, to je ovo, vrlo je za ni mlji vo.
Ovo je grob izve snog, ne znam ka ko se
zo ve, ali u sva kom slu ča ju ov de pi še ―
Jo van je bio ofi cir JNA ― a ve ro va tno je

nje go va že na pre mi nu la, ovo je za je -
dni čki grob. To pre zi me ko je se za vrša -
va na “ski” bi mo žda uka zi va lo da je Jo -
van ba rem po re klom bio iz Ma ke do ni je
i u tre nut ku ka da je ovaj spo me nik na -
prav ljen, na ovom mes tu je bi la zvez da
pe to kra ka kao sim bol pod ko jim su oni
ži ve li i u ko ji su ve ro va li. Ka ko je taj
sim bol pos tao ne po že ljan, a po što je
ovo kle sa no, ovo ne mo že baš da se pro -
me ni la ko, bez tra go va in ter ven ci je,
on da je ce la ta po vrši na za rav nje na, is -
kle sa na i ov de je apli ci ran me sin ga ni
krst ko ji go vo ri o pro me ni nji ho vih na -
zo ra.

Ali, u me đu vre me nu se do go dio
krva vi rat na Za pa dnom Bal ka nu, ko ji je
svo je naj mon struo zni je se gmen te imao
na te ri to ri ji BiH. Da li mo žda mo že te da
ra zmi sli te šta bi ovo mo glo bi ti i ko bi
mo gao bi ti autor? Haj de, skra ti ću vam
mu ke. Zna či, čo vek ko ji je šez de se tih
go di na ra dio ap strak tne stru ktu re po no -
vo se jav lja kao drža vni va jar, ali ovog
pu ta u dru goj drža vi. Ovih ne ko li ko pri -
me ra ko je ću vam po ka za ti, to su spo -
me ni ci u Re pu bli ci Srpskoj, ko je je ra -
dio is ti čo vek ko ji je dva de set go di na
ra ni je ra dio Kra gu je vac, zna či, za pam -
ti li ste onu for mu. On je ta da bio na pre -
dan, avan gar dan, ap stra ktan, on se ka -
sni je vra tio ne kim ta ko de ko ra ti vnim
for ma ma i ti svi spo me ni ci u ra zli či tim
gra do vi ma, ko ji su ni kli u naj no vi jem
pe ri odu, za pra vo su va ri ja ci ja je dne is -
te te me, oba ve zno se po jav lju je krst u
sva koj va ri jan ti i ne gde su tu te šu plje
for me i ne ki bor ci ko ji tu ne gde leb de.

Me đu tim, izme đu tih spo me ni ka iz
šez de se tih i onih ko ji su nas ta li u XXI
ve ku, pos to ji još je dan se gment, autor -
ski, ovog čo ve ka i nje ga će mo vi de ti ka -
sni je, ali me ni je ja ko sta lo da vi di te
atmo sfe ru Beo gra da de ve de se tih go di -
na i to što je, u stva ri, bi lo gla vna te ma
mog is tra ži va nja, to je ta vi zu el na pro -
past Beo gra da. Evo, ovo da nas vi še ne
mo že te da vi di te ka da ode te u Beo grad,
za to što je ov de na prav ljen be ton ski zid
ko ji sa kri va ove dve vi ken di ce na kro vu,
ali oni su am blem je dnog iš ča še nog i bi -
zar nog vre me na ko je ne gde u svom sas -
ta vu i svom okru že nju po či nje od ra spa -
da drža ve, ra spa da ur ba nis ti čke re gu la -
ti ve a za vrša va bom bar do va njem i po -
tom uspos tav lja njem ka kve-ta kve vla -
da vi ne za ko na. Da kle, ovo je mo žda je -
dan od ne ko li ko am ble ma Beo gra da de -
ve de se tih go di na.
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Dru ga te ma mo jih is tra ži va nja
opet je ve za na za ne što iz sta re ume -
tnos ti. Ov de ste ve ro va tno bi li na ek -
skur zi ji, u ma nas ti ru Mi le še va, to je is -
to u pros tor nom smi slu blis ko va ma, ovo
je je dna od mo žda naj zna čaj ni jih, naj -
ve ćih sli ka, ne ovih pros to ra, ne go ce lo -
ku pne vi zan tij ske ume tnos ti XIII ve ka.
Ova kom po zi ci ja se zva ni čno zo ve “Mi -
ro no si ce na Hris to vom gro bu”, u ko lo -
kvi jal nom je zi ku ovo je ta ko zva ni Be li
an đeo. Me ni je bi lo za ni mlji vo to da se
ova sli ka ili ba rem njen de talj to kom
de ve de se tih go di na, ne ne kom or ga ni -
zo va nom akci jom drža ve, odoz go, ne go
je dnim, ka ko bih re kao, pri tis kom odoz -
do, na me tnu la kao vi zu el ni sim bol ili
am blem ce lo ku pnog srpskog na ro da. To
izne na dno ot kri va nje ove sli ke i ta
strast pre ma njoj re zul ti ra la je mno -
gim, za is ta ne obi čnim vi zu el nim si tu -
aci ja ma. Dve go di ne sam se ba vio sa ku -
plja njem i do ku men to va njem ra znih
mo da li te ta pri sus tva ove sli ke u druš -
tve nom i ja vnom pros to ru Srbi je. Na ra -
vno da vas ne ću za ma ra ti, ali sku pio
sam se dam de se tak pri me ra, od ko jih
sam za je dnu izlo žbu oda brao če trde -
set, a ovo su naj sim pa ti čni ji de lo vi, ovo
su ra zli či te i naj bi zar ni je upo tre be...
(smeh...)

Ovo su tzv. te le fon ske kar ti ce...
(smeh)..., ako vas za ni ma ju de ta lji pri -
če o ovo me ― ovo pi vo po ti če iz ’93 go -
di ne, pros to ni sam mo gao da ve ru jem
da ne ko mo že da na pra vi ova ko ne što.
Me đu tim, to pi vo je bi lo na trži štu sve -
ga ne ko li ko me se ci, ne ko iz crkve se se -
tio pa im je re kao da to mo žda ni je...
le po. Na ra vno, sa ču vao sam tu eti ke tu,
ali po što se ži vot sas to ji od mno go ele -
me na ta, ka da sam hteo da kon ci pi ram
ovaj rad vi še ni sam mo gao da je na -
đem. I on da sam pre du zeo je dnu ozbi -
ljnu po tra gu, na kra ju sam pre ko ra znih
ve za uspeo da uđem u ban kro ti ra nu
beo grad sku pi va ru, BIP-Beo grad ska in -
dus tri ja pi va, i pre ko ne ke oso be iz
mar ke tin ga uspeo da na đem šta sam
tra žio. Da li su mi ne ku ku ti ju, kao za ci -
pe le, i u njoj su bi le sve eti ke te, tog
tre nut ka, u vi še pri me ra ka, ta ko da sam
do bio na po klon, pa sam ovo na kna dno
mon ti rao. Ali, u sva kom slu ča ju, eti ke -
te su ori gi nal ne.

Ovo je, ta ko đe je dan od me ni dra -
žih pri me ra. Či nje ni ca da je ne ko od -
štam pao ovaj lik na sal ve ta ma dos ta go -
vo ri o stru ktu ri i kva li te tu te po sve će -
nos ti... (smeh).

Ovo što ste vi de li, to su ra zne
vrste, onog što bi En gle zi re kli sa cri le -
ge, odno sno sve to grđa, ali naj go re sve -
to grđe se do go di lo ne da vno ka da je u
por ti ma nas ti ra Mi le še va ni klo ovo. Ne
znam da li je ne ko od vas sko ro bio u

tom ma nas ti ru, ja sam bio ne da vno i
ovo me je po tpu no za pre pas ti lo. To je,
ka ko bi se to re klo kom pju ter skim je zi -
kom, 3D Be li an đeo. Mo žda će ne ko od
vas stu di ra ti is to ri ju ume tnos ti, mo žda
će bi ti po sve ćen vi zan tij skom sli kar -
stvu, ali pros to, mo ra te da zna te da vi -
zan tij sko sli kar stvo ima po se ban kon -
cept pros to ra i da je iko na po pra vi lu
plo šna sli ka. Iko na je u me ta fi zi čkom
smi slu pro je kci ja ne kog ar he ti pa, odno -
sno ― ra di li ste fi lo zo fi ju, zna te šta je
Pla ton mi slio ― ono što mi vi di mo kao
iko ne to je ne što što je u tom pla to nov -
skom smi slu ne ka pro je kci ja ne čeg
stvar nog, što pos to ji u ne koj dru goj di -
men zi ji, i za to je ce la is to čna crkva bi -
la vrlo skep ti čna pre ma tro di men zi onal -
nim ra do vi ma, ali evo, is ti ume tnik ko ji
se upi sao u na še se ća nje ap strak tnim
ra do vi ma iz šez de se tih i se dam de se tih
go di na pro šlog ve ka u kra gu je va čkim
Šu ma ri ca ma i na Su tjes ci, sa da nam je
do neo ovo.

Ali, ni je to sve što smo mi do bi li
od tog ume tni ka, iz nje go vog ate ljea je
iza šlo i ovo. Pro či taj te šta pi še.

― Gi ška.
Ta ko je, ko man dant, ro đen, po gi -

nuo, umro... Kad sam po že leo da fo to -
gra fi šem ovo, po što ni sam ne ki ek spert
za beo grad ska gro blja, na svu sre ću, pi -
tao sam se ka ko ću ga pro na ći... U raz -
go vo ru sa je dnim pri ja te ljem, no vi na -
rom “Vre me na”, či ji je otac umro ne da -
vno pa je ta mo odla zio, do ta kli smo se
i tih nad gro bnih spo me ni ka. Izneo sam
mu svo je ne do umi ce oko pro na la že nja
is tog. Re kao mi je ― ne maš pro blem,
uđeš na ka pi ju i pra vo ideš i shva ti ćeš ―
i ja sam on da oti šao je dnog da na i fo to -
gra fi sao sam.

Ko je ovaj naš na ro dni he roj naj -
no vi jih vre me na, ka kva je nje go va re al -

na bio gra fi ja, da li ne ko zna? Za je dno
sa nje go vim mno go po zna ti jim ko le -
gom, ko ga će mo vi de ti ma lo ka sni je, on
je bio čo vek ko ji je, ka ko bi se to u vre -
me sa mou pra vnog so ci ja li zma re klo,
udru žio rad i sred stva sa je dnom or ga -
ni za ci jom ko ja se zva la Slu žba drža vne
be zbe dnos ti u vre me ka da je ope ra ti vni
di re ktor te fir me bio Sta ne Do lanc. Da -
kle, oni su bi li ra zboj ni ci, kri mi nal ci, pa
ni je zgo dno da vam ne ko tu po dvo ri štu
plja čka ban ke, ma kar to sve bio so ci ja -
li zam, ne ma ve ze, oni su, na ra vno, ne -
gde uhva će ni, ali im je su ge ri ra no da
odu u inos tra ne ze mlje na do ško lo va va -
nje. Ima li su ne ku vrstu car te blan che
da plja čka ju ban ke, s tim što su ima li
za da tak da po vre me no ubi ju po ne kog
iz emi gra ci je. Gi ška i nje gov po zna ti ji
ko le ga Že ljko su to vrlo uspe šno ra di li
to kom osam de se tih go di na, u s tva ri bi li
su im pre si vni deo is to ri je evrop skog
pod ze mlja, da bi ih, u tre nut ku ka da su
ra to vi po če li, nji ho vi po slo dav ci po zva -
li da se vra te u ze mlju ro đe nja i po sve -
te je dnom pa tri ot skom za dat ku.

Nje gov po zna ti ji ko le ga Že ljko ve -
zao se za vla da ju ću stran ku, ovaj ne sre -
ćni čo vek je oda brao opo zi ci ju, ta ko da
je nje go va voj ni čka ka ri je ra tra ja la ne -
pu nih pe tna est da na. Mo že da se pro či -
ta, ov de pi še ― mu čki ubi jen u od bra ni
srpstva u Go spi ću.

Šta je po en ta ce log ovog mog pre -
da va nja? To što sam re kao da mo ra te da
pre po zna je te i pa zi te na si gna le, kad
vam se ne što nu di kao sli ka, da pros to
bu de te ma lo skep ti čni. Ovo je čo vek či -
ja je ka ri je ra bi la ve za na za bri sel ske,
pa ris ke, ne ma čke, ur ba ne pros to re,
tro to are i ban ke, zna či čo vek ko ji ap so -
lu tno ni ka da u ži vo tu ni je obu kao uni -
for mu. Pri zo ri, sli ke ko je pos to je na
nad  gro bnom spo me ni ku, a to je is to u
vre me Tu tan ka mo na i da nas, to su pri -
zo ri ko je oni ko ji ovaj spo me nik gra de,
a ko ji su u ovom slu ča ju nje go vi na sle -
dni ci, že le po sla ti u ve čnost. Zna či, oni
ko ji su kon ci pi ra li ovaj spo me nik su u
ve čnost po sla li je dnu kom ple tno la žnu
sli ku. Ovaj čo vek ni ka da ni je bio voj nik,
ali je za to pri ka zan kao voj nik, na svom
nad gro bnom spo me ni ku.

Na ra vno, ako će mo da ide mo u
de ta lje, u kon cep ci ji ovog spo me ni ka
za is ta ima ne čeg sta ro egi pat skog, u
smi slu da fi gu ra sto ji is pred sti li zo va ne
ka pi je, a to je bio oba ve zni ele ment
sta ro egi pat skih ma uzo le ja, ne sa mo fa -
ra on skih. To su ta ko zva na la žna vra ta
kroz ko ja du še pro la ze na dru gi svet.
Čak i u na či nu na ko ji je Đor đe pri ka zan
ima ne što od sta ti čnos ti te sta re ume -
tnos ti.

Iz te is te po eti čke ra di oni ce, ali
ne od is tog auto ra je ovaj spo me nik.

Pri ka za ni po koj nik je, na ime, bio ve -
oma za ni mlji va oso ba, ni je bio na ro dni
he roj, ali je bio he roj beo grad skih uli ca
i nje go vim nad gro bnim spo me ni kom se
za vrša va mo ja knji ga o Beo gra du, da
ka že mo mra čni be de ker Beo gra da de -
ve de se tih. Nje go vo ime bi lo je Zo ran Ši -
jan, bio je šef auto-ma fi je, ubi jen je u
Ne ma nji noj uli ci, re ci mo u ne koj sa če -
ku ši, sa hra njen na Sur čin skom gro blju,
jer je Sur čin bio ma ti čno mes to te or ga -
ni za ci je. Nje gov spo me nik či ni šest ve -
li kih la me la od bom baj skog gra ni ta,
nje go va fi gu ra je u pri ro dnoj ve li či ni sa
ta šni com ko ja ima ime o ko me ne ću go -
vo ri ti i ono što je ja ko zna čaj no ― to je
ovaj ka fi ćki sto što sto ji is pred nje ga,
za one ko ji su u da ljim re do vi ma, mo -
žda ne vi de, mo gu i da po ka žem de ta -
ljni ju sli ku. Tu se, na sto lu, na la zi u
mer me ru is kle sa na bo ca ko ka-ko le i u
po li hro mnom crve no-be lom ka me nu
Ma lrbo ro. Tu je ta ko đe i mer mer na pe -
pe lja ra. Je di no ova ka fa je pra va.
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I ne ka ko, to se sve slo ži lo u pri ču,
a to je či nje ni ca, po što se čo vek ba vio
pro me tom auto mo bi la ko ji su mo žda
ne gde nes ta li na Za pa du, pa su do šli ov -
de i ot pri li ke u vre me ka da je nje go va
de la tnost cve ta la, tad je nas tao tur bo-
folk. Je dan od prvih hi to va tur bo-fol ka
bi la je pe sma od izve sne ume tni ce ko ja
ka sni je ni je na pra vi la ne ku na ro či to ve -
li ku ka ri je ru, mo žda bi se mo gla po ja vi -
ti u “Ve li kom bra tu” ili ne što ta ko. Ona
se zva la Vi ki, a pe sma je išla: “ko ka ko -
la, Mar lbo ro, Su zu ki, dis ko te ke, gi ta re,
bu zu ki, to je ži vot, to ni je re kla ma, ni -
kom ni je bo lje ne go na ma.” Zna či ta
pe sma nas ta je u vre me ka da lju di na
Za pa dnom Bal ka nu iz ra zli či tih ra zlo ga
nei zmer no pa te, ne ko je bio žrtva ra ta,
gra na ti ra nja, pri nu dnog ise lja va nja,
ne ko je bio žrtva in fla ci je, za tvo re nos -
ti, sve ga. To je je dan pro kle to lu ka vi
ma mac ne kog he do ni zma ko ji se ba ca u
na rod i ko ji, u stva ri, ka da po gle da te
taj nad gro bni spo me nik vi di te da je to
sve uve za no na tom mes tu. I Ko ka-ko la
i Mar lbo ro, a taj Su zu ki je ne gde vir tu -
el no pri su tan za to što je to, pros to, bi -
la pro fe si ja ovog čo ve ka.

Na sli čan na čin, ovo je vre me ra -
nog po čet ka mo bil ne te le fo ni je u Srbi ji,
ova ne sre ćna že na je ta ko đe ko la te ral -
na žrtva, ta ko se go vo ri lo u vre me NA TO
bom bar do va nja. Ova že na se slu čaj no
na šla, odno sno bi la je to ve če sa čo ve -
kom na ko ga je ba če na ka ši ka ra. Ali, vi
zna te da je u to vre me mo bil ni te le fon
bio sta tu sni sim bol. To je, da kle, mo ja
te za ― da su bal kan ski na ro di neo pros -
ti vo pa gan ski i da ono što je do šlo kao
ne ka po ko ri ca or ga ni zo va ne re li gio zne
sves ti tek ne što ma lo skri va. To je uje -
dno bi lo vre me ka da su lju di u mrtva čke
kov če ge stav lja li mo bil ne te le fo ne. Bi la
je i ona ču ve na ane gdo ta ka da je ne ko

po zvao taj te le fon, pa se ne ko ja vio,
što zna či da je, kao i u sta rom Egip tu,
ne ko po ho dio to mes to u na me ri da pri -
ba vi se bi izve snu vre dnost...

E, sad ovim do la zi mo i do Đor đe -
vog do brog dru ga Že ljka. Mi sle ći o tom
čo ve ku, a ovo je nje go vo ve čno ko na či -
šte, ana li zi rao sam oblik ovog spo me ni -
ka. U toj knji zi i ne gde da lje sam, ra -
zmiš lja ju ći o toj tri vi ji, do šao do to ga
da je ovo deo kon stru kci je imi dža tog
čo ve ka, ta ko đe ubi je nog u fo ajeu ne kog
ho te la po sle sve ga što je na pra vio. Us -
tva ri je dan splet la ži kon stru iše ovu
vrstu iden ti te ta. Te la ži, za pra vo, ima -
ju tri slo ja.

Prvi sloj je je dan zi dni ka len dar.
Ovo je, na ža lost, je di na re pro du kci ja
iz tog zi dnog ka len da ra ko ju imam. Go -
di ne 1993. sam ži veo na Sla vi ji, to je bi -
la go di na lu da čke in fla ci je. Na ra vno,
sve me nja čni ce su bi le, na ne ki na čin,
pod kon tro lom ovog vrlog pa tri ote. U to
vre me nje go va Stran ka srpskog je din -
stva iz da la je zi dni ka len dar gde se na
sva koj stra ni ci, na ko joj su bi la po dva
me se ca, po jav lji vao taj is ti čo vek u uni -
for mi, odno sno u oklo pu sre dnjo ve ko -
vnog vi te za, u crno gor skoj noš nji, u
haj du čkoj ode ći, ra znim uni for ma ma.
Sva srpska voj ni čka tra di ci ja u šest sli -
ka, što go vo ri šta je on da on ― on je, u
s tva ri, ma ne ken ra ta ko ji se pres vla či.
Zna či taj ka len dar je ne ka vrsta mo dne

re vi je. A vrhu nac li ce mer ja i lu di la tog
ka len da ra je bi lo to što je on, ka da je
bio u uni for mi srpskog voj ni ka iz Prvog
svet skog ra ta, bio “ra njen” ― nje go va
ru ka je za vi je na u gips i tu se vi di crve -
na bo ja ko ja pro bi ja za vo je, što je va -
ljda ne ki sok od pa ra daj za, je l’?

Dru gi va žan ele ment u kon stru isa -
nju nje go vog imi dža je ne što što vam je
mo žda po zna to iz op šte kul tu re, to je
ovaj pri zor. Ovo li ki krst ne ma ju ni naj -
vi ši ver ski slu žbe ni ci. Ovo ven ča nje, ka -
ko se to go vo ri lo ― sva dba sto le ća, ali
sa da već pro šlog sto le ća ― ta sva dba
sto le ća je ta ko đe bi la je dna mo dna re -
vi ja, jer se mla do že nja vi še pu ta to kom
ven ča nja pre svu kao. Тada ni su pos to ja -
li dis ko vi, ali VHS za pis je mo gao da se
ku pi na ki os ci ma, mo gli ste kod ku će da
gle da te de ta ljno ovo ven ča nje, ali je
za ni mlji vo što je ov de oda bra na uni for -
ma ko ja sе u na ro du Srbi je ve zu je za
Prvi svet ski rat i ko ja je na ne ki na čin
bi la u naj ši rem smi slu po zi ti vno ko di ra -
na, za to što su, haj de da ka že mo, is tin -
ski ve li ka ni on daš nje voj ske i drža ve
oli če ni u če ti ri voj vo de i još ne ko li ko
ge ne ra la, me đu nji ma i ge ne ral Šturm
ko ji je bio stra nac, lu ži čko-srpskog po -
re kla, no si li tu uni for mu. Prvi svet ski
rat je bio tre nu tak ka da je je dna ma la
ze mlja na Bal ka nu bi la ze mlja po be dni -
ca u glo bal nom ra tu i na stra ni drža va
ka kve su Fran cus ka i Ve li ka Bri ta ni ja,
ta ko da je ne gde u sves ti lju di taj rat
bio po zi ti vno vre dno van. Is hod tog ra ta
bi la je i Ju go sla vi ja, ako ne san svih lju -
di ko ji su ži ve li na za pa dno bal kan skim
pros to ri ma, on da ba rem san ve ći ne eli -
ta... Na kra ju kra je va, ka da se sveo bi -
lans Prvog svet skog ra ta ― sva ki tre ći
čo vek, pu no le tan, ra dno spo so ban mu -
ška rac ko ji je oti šao u taj rat se ni je
vra tio. Zna či, je dna tre ći na onih ko ji su
oti šli u taj rat su po gi nu li. Uku pni broj
žrta va u Srbi je bio je ogro man, ta ko da
go to vo da ne ma po ro di ce u Srbi ji u ko -
joj bar ne ko ni je po gi nuo u Prvom svet -
skom ra tu i ovi zli kov ci su sve sno zai -
gra li na taj sen ti ment lju di, pa otu da
izbor uni for me.

Na tom tre ćem ele men tu imi dža
ko ji, za pra vo, pred stav lja ovaj spo me -
nik, pos to ji još je dan de talj ko ji go vo ri
o la ži, a to je ovaj or den. Oko nje go vog
vra ta, na bis ti, pri ka za na je Ka ra đor đe -

va zvez da či ji je po sle dnji pri me rak do -
de ljen le gal no 1940. go di ne. Zna či, od
1940. taj or den ne pos to ji i ne do de lju -
je se. Da kle, ove po ru ke ko je su se jav -
lja le u ja vnos ti bi le su vrlo slo že ne i
njih je tre ba lo is pra vno tu ma či ti, i ne
uze ti ih ni ka ko zdra vo za go to vo.

Ov de za vrša va mo, ali me ni je
uvek bi lo dra go da u ur ba nom pros to ru
re gis tru jem ne pi sme nost ove ze mlje u
ko joj ima mo dva pi sma, ne kom na sre -
ću, ne kom na ne sre ću, gde i ta dva pi -
sma, hm, sla bo po zna je mo. Ov de je si -
tu aci ja re la ti vno ja sna, šta je i ka ko je.

Ovo me je du bo ko zbu ni lo...
(smeh)... Ni uz naj bo lju na me ru ni sam
uspeo da od go ne tnem šta tu pi še, da li
je ovo “on taj ron” ili “oh taj poh”...

Za vršio bih pre da va nje po vrat kom
na auto ra ovog spo me ni ka Mio dra ga Živ -
ko vi ća i na šeg he ro ja Đor đa ko ji je, ni
kriv ni du žan, pri ka zan u uni for mi. Je -
dan od ele me na ta ovog spo me ni ka je
fa ksi mil nje go vog ru ko pi sa. I on i Že ljko
su spe ci ja li za ci ju za vrši li u za pa dnoe -
vrop skim ze mlja ma gde do mi ni ra la ti ni -
ca. Autor Mio drag Živ ko vić je iza nje go -
vih le đa, za pra vo, dao ele men te ne ke
vrste nje go vog tes ta men tar nog pi sma.
Đor đe se obra ća maj ci, ses tri, ov de pi -
še ― se ko, ne znam... ― ali, ka žem, po -
što je čo vek ma gis tri rao u Evro pi, nje -
mu je la ti ni čni ru ko pis, do tre nut ka ka -
da u igru ula zi reč Bog (u-040), kao što
vi di te reč Bog je na pi sa na ći ri li com i to
je, evo, do kaz da je ova ze mlja ba rem
u je dnom pe ri odu bi la ze mlja u ko joj
pos to ja nje bo ga ni je mo glo da se za mi -
sli u la ti ni čnom pi smu.

E sad, ja va ma pre po ru ču jem da,
kad po đe te ne gde, gle da te paž lji vo oko
se be, i da vi di te ― iza sva kog pri zo ra
pos to ji ne ka za ni mlji va pri ča, pre po -
znaj te je i za pi ši te. I, na ra vno, da do -
bro obra ti te paž nju da vam ne ko, iza
sli ke, ne po dme tne ne ku la žnu pri ču.
Pros to, da se na vi kne te da u sve une se -
te zrnce zdra ve su mnje... Eto, to li ko.
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Nada Banjanin Đuričić
Kako poučavati o holokaustu

Nas ta vnik mo žda ne mo že
uči niti mno go u na po ri ma da
se ge no cid ne po no vi, ali i
ono ma lo što mo že mno go je
vi še od ni šta.

Izra el. Ču dna ze mlja, sta ra, mla da, ne -
obi čna. Sve ta ze mlja. Ze mlja kon tras -
ta, su pro tnos ti i pa ra do ksa. Ze mlja gde
mi ri šu če ti na ri, cve ta ju ole an de ri, po -
mo ran dže i nar, sa zre va ju ba na ne, a
vo de ni ot ku da. Vaz duh suv i to pao. Pus -
ti nja. Čim ugle da še ve li ke sta ja će vo -
de, od sre će, na zva še ih mo ri ma ― i
Mrtvo mo re i Ga li lej sko mo re su je ze ra.
Izra el. Ču dna ze mlja. Je ru sa lim, ne obi -
čan grad. Po de ljen na (ili sas tav ljen od)
če ti ri de la ― je vrej ski, islam ski, hriš-
ćan ski i jer men ski. Mo gu se vi de ti or to -
dok sni Je vre ji pri li kom mo li tve na Zi du
pla ča ka ko kla nja ju uz zvu ke sa mi na re -
ta. Zid islam ski sa su pro tne stra ne deo
je dvo ri šta ko je okru žu je cen tral nu
dža mi ju. Da li im to sme ta, da li to do -
živ lja va ju kao pro vo ka ci ju? Ne, re ko še
nam. To je ta ko. Mi smo tu, i oni su tu.
U Crkvi Sve tog Gro ba ka to li čka mi sa i
pra vo sla vna li tur gi ja sme nju ju se u par
mi nu ta, ko li ko da sve šte ni ci uđu, ili
iza đu. Na Ma sli no voj go ri ― mnoš tvo
ra zli či tih ma nas ti ra, sta ro je vrej sko
gro blje i ― Crkva svih re li gi ja!

Si na go ge, dža mi je, pra vo sla vne
crkve, ka to li čke crkve, jer men ske crkve
― sve za je dno, na ma lom pros to ru, je -
dne do dru gih. Naj ve će sve ti nje svet -
skih re li gi ja, is to ta ko, je dne do dru -
gih. A u ne po sre dnoj bli zi ni, u zbi je nim
uli či ca ma sta rog gra da ― naj ve ća ras -
pro da ja ve re, obi ča ja i sim bo la. De set,
pe tna est, šez de set še ke la. Za sva či ji
džep. Ku pi i no si. Po ne si sa so bom, sta -
vi u ko fer, deo sve ti nje, ko ma dić re li gi -
je...

Na sva kom ko ra ku mla di ći i de voj -
ke sa oru žjem na ra me nu; de čak na slo -
njen na se ma for, če ka ze le no sve tlo,
pu ško mi tra ljez mu do ti če čla nak. Na
ulas ku u tržni cen tar ili na auto bus ku
sta ni cu ren dgenske kon tro le, ske  ni ra -
nje tor bi. Da li smo se ose ća li ne be zbe -
dno? Da, mo žda, prvog da na. Ali ni šta
ni je ome lo na še ve čer nje še tnje, vož -
nju grad skim auto bu si ma, fo to gra fi sa -
nje na cen tral nim uli ca ma i trgo vi ma,
raz go vor sa me šta ni ma. Da li smo se
ose ća li be zbe dno? Da, u sva kom tre nut -
ku.

Po sle dnji kon trast, mo žda naj sna -
žni ji, do ta kao je sva ko ga po na osob. Jad
Va šem nas su oča va sa naj tra gi čni jim is -
to rij skim do ga đa ji ma, sa mon struo -
znim zlo či nom pro tiv ljud skos ti, pro tiv
ra zu ma i sa ves ti. A opet, mi u pa uza ma
pi je mo ka fu, še ta mo, raz gle da mo, po -

na ša mo se kao tu ris ti, ne oba ve zno ćas -
ka mo i ― sme je mo se. Ovaj li čni, emo -
ti vni kon trast iza zvao je u me ni zbu -
nje nost ko ja me ni je na pu šta la.

* * *

Iako kra tak, bo ra vak u Izra elu
pred stav lja je dno od naj zna čaj ni jih is -
kus ta va u mom pro fe si onal nom ra zvo ju.
Put je bio paž lji vo is pla ni ran, do tan či -
na osmiš ljen, a ra spo red akti vnos ti ta ko
zgu snut i sa drža jan ― da bi i sa mo na -
bra ja nje sve ga što sam vi de la i sa zna la
pred stav lja lo sta no vi ti pro blem. Po gled
na agen du i pre gled fo to gra fi ja i be le -
ža ka po ka zao se ne op ho dan da bih se
sve ga pri se ti la. Izu ze tno do bar i briž lji -
vo sa či njen je bio izbor mes ta pre dvi -
đe nih za obi la zak i izbor lju di pre dvi đe -
nih za raz go vor. Sam taj izbor omo gu ćio
mi je sa gle da va nje je dnog druš tva i je -
dne dru ga či je kul tu re sa vi še ra zli či tih
aspe ka ta i to ka ko u kul tu ro lo škom, re -
li gij skom, kul tur no-is to rij skom, so ci jal -
nom, ur ba nis ti čkom, po li ti čkom, pra -
vnom ― ta ko i u stru čnom, pe da go ško-
di da kti čkom i hu ma nis ti čkom smi slu,
što mi slim da pred stav lja sa mu esen ci -
ju i svrhu na še po se te.

Šta je to što sam po ne la kao po ru -
ku, kao su šti nu, kao pre da nje? Ži vot
iznad sve ga, ži vot kao naj vi ša vre dnost;
ljud sko dos to jan stvo i kul tu ra se ća nja!

Jad Va šem je svet ski ko me mo ra ti -
vni, do ku men ta ci oni, is tra ži va čki i edu -
ka ti vni cen tar o tra ge di ji Ho lo ka us ta.
Osno van 1953. go di ne, ba zi ra svoj rad
na is tra ži va nju, ko me mo ra ci ji i po du ča -
va nju. To je ve li ki kom pleks ko ji, na po -
vrši ni od 45 he kta ra, u spe ci fi čnom ar -

hi te kton skom i bo ta ni čkom okru že nju,
po ve zu je obje kte ra zli či te na me ne. Po -
red na jo bi mni je ar hi ve i bi bli ote ke, tu
je zgra da admi nis tra ci je i is tra ži va nja,
Is to rij ski mu zej Ho lo ka us ta, Dvo ra na
ime na, Mu zej ume tnos ti nas ta le to kom
Ho lo ka us ta, Izlo žbe ni pa vi ljon, Vi zu el ni
cen tar, Cen tar za uče nje, si na go ga,
Dvo ra na se ća nja, De či ji mu zej, Do li na
za je dni ca, Zid se ća nja, In ter na ci onal na
ško la za izu ča va nje Ho lo ka us ta, kao i
mnoš tvo po je di na čnih skul ptu ra i spo -
me ni ka. Ovom me mo ri jal nom kom ple -
ksu je po ve ren za da tak obe le ža va nja
uspo me ne na šest mi li ona Je vre ja ko je
su ubi li na cis ti i nji ho vi sa ra dni ci, oču -
va nja na sle đa hi lja da uni šte nih je vrej -
skih za je dni ca, kao i po što va nja pra ve -
dni ka ši rom sve ta ko ji su ri zi ko va li svo -
je ži vo te da bi spa sa va li Je vre je.

Ho lo ka ust je na ziv za sis te mat ski
drža vni pro gon i po se ban ge no cid nad
Je vre ji ma (u ši rem smi slu, nad ra zli či -
tim etni čkim, ver skim i po li ti čkim gru -
pa ma lju di) to kom Dru gog svet skog ra ta
ko je su iz vrši li na cis ti čka Ne ma čka i
nje ni sa ra dni ci. Ra zvio se u upo tre bu
odre da smrti i kon cen tra ci onih lo go ra
sa ma so vnim i cen tral no or ga ni zo va nim
po ku ša ji ma da se us mrti sva ki mo gu ći
pri pa dnik je vrej skog na ro da. Prvi put u
is to ri ji ko rišće ne su in dus trij ske me to -
de za ma so vno uni šte nje ce log na ro da.
Osim Je vre ja, sis te mat ski su is tre blji va -
ni Ro mi, Slo ve ni, kao i ra zli či te druš tve -
ne gru pe: ho mo se ksu al ci, du še vni bo le -
sni ci, po li ti čki pro ti vni ci, polj ski i so -
vjet ski ra tni za ro blje ni ci... Je vre ji ni su
bi li je di ne žrtve Hi tle ro vog re ži ma, ali
su bi li je di ni ko je su na cis ti nas to ja li da
uni šte u ce li ni.

Ka ko po du ča va ti o Ho lo ka us tu?
Se   mi nar za edu ka to re nam je pru žio
mo del, pra ksu, te ori ju i ma te ri jal. Kon -
ci pi ran je ta ko da obu hva ta sve zna čaj -
ne te me, otva ra klju čna pi ta nja, po bu -
đu je sop stve no prei spi ti va nje. Ta svo je -
vrsna ško la je is to vre me no i pod se ća nje
i opo me na. Bu di emo ci je i uspa va nu sa -
vest, po kre će li čna pi ta nja, jer sva ko
ima svo ju pri ču. Sva ka drža va tre ba da
na uči ka ko da pos tu pa sa žrtva ma (sa
žrtva ma Ho lo ka us ta, ali i sa žrtva ma
svih dru gih ra to va i ra tnih zlo či na) i ―
ka ko da pos tu pa sa uči ni oci ma zlo či na.
Je dno je po sao Pro sve te, dru go Is to rij -
ske na uke, a tre će ― Drža ve, Pra vo su đa
i Prav de. Je dni bez dru gih ne mo gu.

Ka ko po du ča va ti o Ho lo ka us tu,
ka ko uče ni ci ma go vo ri ti o ra tnom zlo či -
nu? Ka ko izbe ći gre ške ko je smo, mo žda
iz ne zna nja, do sa da či ni li? Ka ko uči ni ti
đa ke ose tlji vim na pro ble me dis kri mi -
na ci je, mržnje i pro go na u da naš njem
sve tu? Ka ko po uča va ti za bu du ćnost,
kroz pu to va nje u pro šlost ― da se zlo čin
ne po no vi? Prin ci pi pe da go ške fi lo zo fi je
Jad Va še ma su dra go ce ni i, uje dno, pri -
men lji vi na te mu dru gih ma so vih zlo či -
na nad ne du žnim lju di ma či ja je je di na
kri vi ca ― nji ho va ra zli či tost. Po ku ša ću
da ih ukrat ko kon ci pi ram:

• Ka da že li te da đa ci ma go vo ri te
o Ho lo ka us tu, ne po či nji te odmah sa
Ho lo ka us tom. Za po čni te pri čom o je -
vrej skom na ro du, o obi ča ji ma Je vre ja,
o nji ho vom ži vo tu pre ra ta.

• Ne moj te se pla ši ti da pris tu pi -
te ovoj te mi ― o Ho lo ka us tu se mo že
uspe šno uči ti.

• Ka da že li te da go vo ri te o stra -
ho ta ma lo go ra, ne ba vi te se ti me ka ko
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je 6 mi li ona lju di umrlo, ne go ka ko je
40.000 lju di pre ži ve lo.

• Ne na vo di te na či ne umi ra nja,
već na či ne pre živ lja va nja i ži vo ta u ha -
osu. Tre ba gle da ti ži vot (pro ces), a ne
smrt (re zul tat).

• Ne po ka zuj te stra vi čne fo to -
gra fi je mrtvih te la, to je por no gra fi ja
Ho lo ka us ta ko ja iza zi va šok, tra umu,
ga đe nje i dis tan cu. Pri ka ži te đa ci ma sli -
ke li ca lju di, sli ke iz ži vo ta.

• Ne tra ži te od đa ka da izmi sle
pri ču na osno vu do ku men tar ne fo to gra -
fi je. Pos ta vi te im je dnos ta vna pi ta nja:
ka ko je obu če na ova že na, ka kav znak
ima na ru ka vu, ka kav je izraz nje nog li -
ca, šta pi še na klu pi (sa mo za Je vre je),
za što ona se di na toj klu pi, ka ko se ose -
ća, ka ko bi se ti ose ćao?

• Ne go vo ri te o žrtva ma kao o
bro je vi ma, daj te im ime na i li ca, pro či -
taj te pi sma iz lo go ra, auten ti čna sve do -
čan stva, upo znaj te žrtve kao ljud ska
bi ća, to je va žna ta čka za em pa ti ju.

• Ne po či nji te čas pri čom o svet -
skoj is to ri ji i o Dru gom svet skom ra tu.
Pro me ni te re do sled: po je di nac ― po ro -
di ca ― za je dni ca ― is to ri ja. Kre ni te od
ime na, od li čne pri če, pra ti te šta se do -
go di lo toj po ro di ci, za tim šta se do ga -
đa lo u drža vi, i na kra ju do se gni te op šti
kon tek st, svet sku is to ri ju.

• Ne pri hva taj te pi ta nje ― za što
su to či ni li Je vre ji ma, šta ni je u re du sa
nji ma? Pos ta vi te pi ta nje dru ga či je ― šta
ni je u re du sa na cis ti ma, kad su mo gli
to da uči ne?

• Ne moj te do zvo li ti da va ši đa ci
ste knu miš lje nje da su svi Nem ci bi li na -
cis ti, ni ti da je ceo ne ma čki na rod bio
sklon ge no ci du.

• Izbe ga vaj te ko rišće nje izra za
ko je su ko ris ti li uči ni oci zlo či na, jer oni
odra ža va ju nji ho ve sta vo ve. Izra zi kao
ko na čno re še nje mo ra ju bi ti stav lje ni
pod na vo dni ke i kri ti čki ana li zi ra ni.

• Ne moj te osu đi va ti, već uče ni -
ci ma pos tav ljaj te va žna, su štin ska pi ta -
nja. Uči te o vre dnos ti ma. Po du ča vaj te
za em pa ti ju, a ne za osu du.

• Ne moj te izmiš lja ti do ga đa je,
pri če i sve do če nja. Na ra spo la ga nju
ima te do vo ljno do ku me na ta, sve do čan -
sta va i pi sa ma, ko ris ti te obi lje pos to je -
će do ku men ta ci je.

• Ne moj te pre te ra no po je dnos -
tav lji va ti stva ri. Otvo ri te pro blem mo -
ral ne di le me, ona uvek pos to ji. Je vrej -
ski le ka ri su os ta vi li sve do če nja o di le -
mi ― ko me da ti in su lin u lo go ru, ka da
ga ne ma do vo ljno?

• Ne mo ra te ima ti od go vor na
sva ko pi ta nje. Pos to je stva ri ko je je te -
ško ra zu me ti, a još te že obja sni ti dru -
go me. Ja sam po se tio Au švic, vi deo sam
kre ma to ri ju me, sa da znam. Gre ška. Mi
― ne zna mo.

• Ne nu di te pre vi še op ti mis ti čna
re še nja. Pre ži ve li ni su do ži ve li happy
end. Bi li su oslo bo đe ni, ali ne i slo bo -
dni.

• Na gla si te da se Ho lo ka ust mo -
gao izbe ći. Ho lo ka ust se do go dio jer su
po je din ci, gru pe i na ro di odlu či li da
pos tu pe ili da ne pos tu pe na odre đe ni
na čin.

• Ne moj te pod sti ca ti ste re oti pe
o ne čo veš tvu i opi si va ti iz vrši oce zlo či -
na kao ne ljud ske mon stru me. Ho lo ka -
ust je do ga đaj ko ji je prou zro ko vao i
po či nio čo vek. Zlo vi še ne mo že po slu -
ži ti kao do vo ljno objaš nje nje za zlo čin.

Te že je pi ta nje ― ka ko je bi lo mo gu će
da obi čni mu škar ci i že ne mo gu učes -
tvo va ti u ubi ja nju ne du žnih, obi čnih,
mu ška ra ca, že na i de ce.

• Ne moj te ko ris ti ti si mu la ci je u
ko ji ma će se uče ni ci po is to ve ći va ti sa
žrtva ma ili sa zlo čin ci ma.

• Izbe ga vaj te oprav da nja za po -
ri ca nje do ga đa ja iz pro šlos ti. Po ri ca nje
Ho lo ka us ta je ide olo ški mo ti vi sa no. Na -
me ra onih ko ji ospo ra va ju is ti ni tost do -
ga đa ja je da une su su mnju na mer nim
is kriv lja va njem i po gre šnim tu ma če -
njem is to rij skih do ka za.

• Po ka ži te ra zu me va nje za za -
bri nu tost va ših đa ka. Ne ki od njih, ko ji
ose ća ju da se pa tnja ma nji ho vog na ro -
da ili gru pe ni je po sve ti lo do vo ljno paž -
nje, mo gu pru ži ti otpor uče nju o pro go -
nu i ubis tvi ma dru gih. Va žno je pro uča -
va ti i dru ge obli ke ma so vnih zlo či na (ra -
si zam, rop stvo, pro gon, ko lo ni ja li zam)
ko ji se po se bno odno se na sas tav va ših
uče ni ka.

• Pod sti či te svo je đa ke da ra -
zmiš lja ju o na ci onal nim i lo kal nim tra -
di ci ja ma obe le ža va nja go diš nji ca i ko -
me mo ra ci ja. Dis ku tuj te o to me ka ko
se, pod uti ca jem kul tu re, obli ku ju
uspo me ne i se ća nja; ka ko se ra zli či te
gru pe iz dva ja ju iz op šte is to ri je i stva -
ra ju svo je sop stve ne pri če; ba vi li se
nji hov na rod te škim aspe kti ma svo je
na ci onal ne is to ri je.

• Ne moj te se pla ši ti da ispi ta te
mo gu ćnost or ga ni zo va nja oprav da nih i
mi ro lju bi vih akci ja ko je bi bi le ve za ne
za one pro ble me za ko je su za in te re so -
va ni va ši đa ci.

• Ne moj te upo re đi va ti pa tnje
bi lo ko je gru pe lju di sa pa tnja ma dru gih

gru pa. Ne ma hi je rar hi je pa tnji, ni u
sklo pu is to ri je na ci zma, ni ti izme đu Ho -
lo ka us ta i dru gih ge no ci da. Tre ba is tin -
ski ra zu me ti op štu po ru ku. Kao što ni je
mo gu će obja sni ti ma so vno ubi svo Je -
vre ja izvan kon tek sta Dru gog svet skog
ra ta, ta ko je ne mo gu će izu ča va ti ovaj
do ga đaj iz dvo je no iz kon tek sta dru gih
gru pa lju di, dru gih žrta va.

Mno gi auto ri su, nas to je ći da Ho -
lo ka ust do ve du do ra zu me va nja “uka zi -
va li na (ne)mo gu ćnost živ lje nja, miš lje -
nja i pe va nja u sen ci je dnog ne upo re di -
vog is to rij skog pa da, sa bre me nom je -
dnog ste ča ja ci vi li za ci je, sa svešću da
je Au švic bio ili da opet mo že bi ti mo -
guć.” (1) To po kre će pi ta nje sa ko jim
smo i mi su oče ni, pi ta nje na ko je ni smo
do bi li od go vor: Mo že li edu ka ci ja bi ti
pre ven ci ja ge no ci da, mo že li se obra zo -
va njem i va spi ta njem spre či ti zlo čin?

I po red sve ga, na sva kih 10 go di -
na, ne gde u sve tu (ili ne gde kod nas)
do go di se no vi ge no cid. Pre ma Ador nu,
za htev da Au švic ne sme da se po no vi,
odno si se pre sve ga na va spi ta nje. Uče -
nje o Ho lo ka us tu je zna čaj no, jer do -
pri no si stva ra nju du ho vne, kul tur ne i
druš tve ne kli me ko ja ne do pu šta po -
nav lja nje. Sva ka de ba ta o ide ali ma va -
spi ta nja je ni šta vna i bez vre dna uko li -
ko ne go vo ri o to me da Au švic ne sme
da se po no vi.

(1) Pre drag Krstić, Po sle Aušvi ca, Tre ći pro -
gram br. 127-128, III-IV, RTS, Treći pro gram Ra dio
Beo gra da i Fi lip Viš njić, Beo grad, 2005.
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Umetnost treba da se bori protiv zla a
ne protiv dosade.

Bertolt Breht

Kako srednjoškolcima predavati književ  nost u vremenu
u kome iz nastavnog programa nestaje priča Rafina
avlija Isaka Samokovlije, poezija Duška Rado vića i
Tišmina Upotreba čoveka, a uskoro će obrada Enci klo -
pedije mrtvih i Ra nih jada biti svedena na samo po
jednu pripovetku? Polako se navikavamo da naši đaci iz
biblioteka sve češće donose izdanja Bašte sljezove
boje u kojima ni je štampano Ćopićevo pismo Ziji
Dizda reviću i u kojima nedostaju Dani crvenog sljeza. 
E, tu smo sada odgovorni mi, nastavnici, jer mi stoji-
mo ispred dece, a ne ano   nim ni autori školskog progra-
ma. Nas bi naši đaci jednoga dana mogli da pitaju
zašto nismo sa njima razgovarali o najvažnijim pitanji-
ma, zašto im nismo pomogli da pokušaju da razumeju
dobro i zlo i da ih, ako je moguće, na vreme uoče i raz-
likuju. Život će im pokazati da je to bilo važnije od
strukture žitija i karakteristika predromantičarske
poezije, od razlike između metonimije i sinegdohe. 
To što se danas u učionicama ne bavimo Tomasom
Manom, Brehtom i Džojsom, ako se iz programa ukla-
njaju tekstovi koji mogu biti povod da se razgovara o
Holokaustu, fašizmu i zlu, ne znači da ne možemo pro-
švercovati barem neku pesmu s tom temom i zato
Tekstura donosi izbor koji može biti podsticajan za
takav čas. 
To smo, verujemo, dužni našim učenicima

Tadeuš Ruževič
SMEH

Kavez je bio tako dugo zatvoren
da se u njemu izlegla ptica
ptica je tako dugo ćutala
da se kavez otvorio
rđajući u tišini
tišina je tako dugo trajala
da se iza crnih šipki
razlegao smeh

Leonard Koen
SVE ŠTO TREBA ZNATI O ADOLFU AJHMANU

Oči: obične
Kosa: obična
Težina: srednja
Visina: srednja
Osobeni znaci: nema
Broj prstiju na rukama: deset
Broj prstiju na nogama: deset
Inteligencija: prosečna

Šta ste očekivali?
Kandže?
Prevelike sekutiće?
Zelenu pljuvačku?
Ludilo? 

Martin Niemöller
PRVO SU DOŠLI 

Prvo su došli po Židove.
Ja se nisam oglasio jer nisam Židov.

Onda su došli po komuniste.
Šutio sam jer nisam komunist.

Onda su došli po sindikaliste.
Ali nisam rekao ništa jer nisam sindikalist.

Onda su došli po katolike.
Zato što sam protestant nisam se odupirao.

Onda su došli po mene.
Tada nije više bilo nikoga tko bi ustao za mene.

Ken Saro-Wiwa 
PRAVI ZATVOR

Nije to krov koji curi
Ni raspjevani komarci
U vlažnoj, bijednoj ćeliji.
Nije to ni zakret ključa
Nadzornika koji te zatvorio.
Nisu to ni bljutavi obroci
Nedostatni i čovjeka i zvijeri
Niti je to praznina dana
Koji uranja u ništavilo noći
Nije to
Nije to
Nije to
To su laži koje ti budu ukucane
U uši za cijelu jednu generaciju
To je tajni agent koji u bjesomučnom trku
Izvršava bešćutni nalog nečije propasti
Sutkinja koja u svoju knjigu upisuje
Kaznu za koju zna da je nezaslužena
Moralno neprihvatljiva
Korozija svijesti
Predaje legitimaciju diktaturi
Poslušnost koja se traži je kukavičluk.
Skutren u našim ocrnjenim dušama
To je strah kojim se širi vlaga
Ne usuđujemo se isprati 
Upišane nam hlače
To je to
To je to
To je to
Dragi prijatelji,
To je ono što nam slobodni svijet
Pretvara u strašni zatvor.

Vislava Šimborska
ŠAKA 

Dvadeset sedam kostiju,
trideset pet mišića,
oko dve hiljade nervnih ćelija,
u svakoj jagodici prsta naših pet prstiju.
To je sasvim dovoljno da se napiše Mein Kampf
ili Čiča Tomina koliba.

Paul Polansky
BILATCHO DROM (1)

U ciganskom naselju
Plemetina
treba mi

puno vremena
da odem
do poljskog zahoda

jer često moram skretati
i obilaziti

oko govana
na stazi.

Ciganska djeca rijetko
uspiju stići do
čučavca na vrijeme.

To je lekcija 
koju još zarana u životu 
nauče,

da je za njih 
sve odveć
daleko.

Erich Fried
UBIJANJE

Najpre vreme
potom muvu
možda miša
onda što možeš više ljudi
pa onda opet vreme

Jahuda Amichai
PREČNIK BOMBE JE BIO TRIDESET SANTIMETARA

Prečnik bombe bio je trideset santmetara
a prečnik njenog efektivnog dejstva ― 
― oko sedam metara.
I u tom krugu četvoro mrtvih i jedanaestoro ranjenih.
A oko njih u većem krugu 
bola i vremena razbacane su 
dve bolnice i jedno groblje.
Ali mlada žena koja je sahranjena
tamo odakle je došla, 
dalje od sto kilometara, 
znatno uvećava taj krug.
A zbog usamljenosti čoveka koji njenu smrt oplakuje
u zabiti neke udaljene zemlje
ceo svet je u tom krugu.
I neću uopšte da govorim o plaču siročadi
koji seže do prestola Gospodnjeg
i još dalje. Koji čini da je taj krug
bez kraja i bez Boga. 

Ružica Marjanović
Je li dobrota ćutanje 
o zlu

(1) Bilatcho Drom, na romskom jeziku znači loš put.



Bertolt Brecht
ŠTA VREDI DOBROTA

1
Šta vredi dobrota
Kad dobre odmah poubijaju, ili pogube one
Prema kojima su ovi dobri?

Šta vredi sloboda
Kad slobodni moraju da žive među neslobodnima?

Šta vredi razum
Kad samo bezumlje pribavlja hranu svakom potrebnu?

2
Umesto da samo budete dobri, potrudite se
Da stvorite stanje koje omogućava dobrotu, još bolje:
Koje je čini izlišnom!

Umesto da samo budete slobodni, potrudite se
Da stvorite stanje koje oslobađa sve.
Pa čak i ljubav prema slobodi
Čini izlišnom!

Umesto da samo budete razumni, potrudite se
Da stvorite stanje u kome se bezumlje
Nikome ne isplati!

Bertolt Brecht
MOJ BRAT JE BIO PILOT

Moj brat je bio pilot.
Pismo mu jednom stiže,
On spremi vojnički sanduk
I na put k jugu se diže.

Moj brat je osvajač, prostor
Narodu našem nedostaje,
Dobiti zemlju ― san je koji
Oduvek u nas traje.

Prostor što ga brat osvoji leži
U stenju Gvadarame planine:
Metar osamdeset u duž ima,
A metar i po dubine.

Bertolt Brecht
ONIMA KOJI ĆE SE RODITI POSLE NAS

Zaista, živim u mračno vreme!
Bezazlena reč je glupa. Bezbrižno čelo
Znak je neosetljivosti. Onaj ko se smeje
Samo još nije primio
Užasnu vest.

Kakvo je to vreme u koje je
Razgovor o drveću gotovo zločin
Zato što podrazumeva ćutanje o tolikim zlodelima?

Bertolt Brecht
ONIMA KOJI SU LEGLI NA RUDU

Da ne bi izgubio hleb
U vremena sve većeg tlačenja,
Poneko je rešio da istinu
O zločinima režima koji brani izrabljivanje
Više ne kaže, ali da,
Isto tako, ne širi laži režima, dakle, da,
Doduše, ništa ne razotkriva, ali
Da ništa i ne ulepšava. Onaj ko tako postupa,
Samo izgleda kao da još jednom potvrđuje kako je

rešen
Da ni u vremena sve većeg tlačenja
Ne izgubi obraz, a, u stvari,
Samo je rešen
Da ne izgubi hleb. Da, ta njegova rešenost
Da ne kaže neistinu služi mu da bi odsad
Prećutkivao istinu. To je, doduše, moguće
Samo izvesno kratko vreme. Ali i za to vreme,
Dok još ulaze u kancelarije i redakcije,
U laboratorije i u fabrička dvorišta kao ljudi
Iz čijih usta ne izlazi neistina,
Već počinju bivati štetni. Ko ni okom ne trepne
Na prizore krvavih zločina, daje im, naime,
Privid prirodnosti. On time
Strašno zlodelo prikazuje kao nešto neupadljivo poput

kiše,
A i neizbežno poput kiše.
Te tako već svojim ćutanjem podržava
Zločince, a ubrzo će
Primetiti da, kako ne bi izgubio hleb,
Ne samo što mora da prećutkuje istinu nego je
Primoran i da govori laži. Blagonaklono
Tlačitelji prihvataju onoga ko je spreman
Da ne izgubi hleb.
On se drži kao da nije podmićen,
Jer ništa mu nije dato, samo što mu
Ništa nije ni oduzeto.
Kad nazdravičar,
Dižući se od stola vlastodržaca, otvori usta
Pa mu se izmeđ zuba
Vide ostaci ručka, njegova se
Slavopojka sluša sa sumnjom.
A slavopojka onoga
Ko je još juče grdio i nije bio pozivan na pobedničku

gozbu
Vredi više. On je
Ipak prijatelj potlačenih. Oni ga znaju.
Što on kaže, to i jeste.
Što ne kaže, to i nije.
A on, evo, kaže
Da nema tlačenja.
Najbolje je ubici
Da pošalje brata ubijenoga,
Koga je potkupio, da potvrdi
Kako mu je brata
Ubila cigla s krova. Prosta laž, doduše,
Pomaže onome koji neće da izgubi hleb,
Ali ne zadugo. Ima i odviše
Od njegovog soja. Ubrzo,
On upada u neumoljivo takmičenje svih onih
Koji neće da izgube hleb: više nije dovoljna samo

spremnost da se laže.
Potrebno je umenje, zahteva se strast.
Želja da se ne izgubi hleb spaja se

Sa željom da posebnom veštinom i najbudalastije 
trabunjanje

Stekne neki smisao, da se neizrecivo
Ipak iskaže.
Uz to, takav mora tlačiteljima
Da kadi više od ostalih, jer je
Pod sumnjom da je jednom ranije
Ocrnjivao tlačitelje. Tako
Oni što znaju istinu postaju najljući lažovi.
A sve to traje samo
Dok neko ne dođe i dokaže im
Nekadašnju čestitost, ranije poštenje; a tada oni
Gube hleb.

Tekstura, broj 6, januar 2014. 33

T. Ruževič, Smeh, preveo Petar Vujičić, iz knjige
Nemir, Kultura, Beograd 1970. / Leonard Koen, Sve
što treba znati o Adolfu Ahmanu, preveo Bogdan
Mrvoš, Iz knjige Napredovanje stila, Rad, Beograd,
1988. / Martin Niemöller, Prvo su došli, preveo
Tomica Bajsić / Ken Saro-Wiwa Pravi zatvor, preveo
Tomica Bajsić, iz knjige Urezi, izbor svjetske poezije
o ratu, represiji i ropstvu, priredio T. Bajsić, Zagreb,
2010. / Vislava Šimborska, Šaka, prevela Biserka
Rajčić, iz zbirke Dovoljno, KOV, Vršac, 2012. / Paul
Polansky, Bilatcho drom, preveo Vojo Šindolić, iz
knjige A gdje je moj život, Feral tribune, 2004. /
Erich Fried, Ubijanje, preveo Branimir Živojinović, u
knjizi Naseljeni u međucarstvu: austrijska savremena
lirika, Gradin, Niš, 1988. / Jahuda Amichai, Prečnik
bombe je bio trideset santimetara, prepev David
Albahari, Miloš Komadina i Raša Livada, u knjizi
Izabrane pesme J. Amihaja, Gradina, Niš, 1990.
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Emi li ja Stan ko vić, 
pe da go ški nja, Uži ce
Pre gle dah ma lo udžbe nik.
Ni sam bro ja la fo to gra fi je ili ume tni čke
sli ke na fo to gra fi ja ma ali mi se či ni da
ih je ma lo. (Ako se vo di mo ti me da sli -
ka go vo ri vi še od hi lja du re či.)
Sli ke (ume tni čke), u udžbe ni ku, pra te
pa ra lel no vek (či ni mi se) i pra vac (pre -
tpos tav ljam) u svet skoj knji že vnos ti.
Pre tpos tav ljam, da je ne ko imao ide ju
da na pra vi, na taj na čin, ko re la ci ju sa
li ko vnom kul tu rom (ume tnoš ću) i da
upo zna uče ni ke sa svet skim sli kar -
stvom. Ako je to bi la ide ja, on da su sli -
ke morale da bu du u ko lo ru.
Na po čet ku udžbe ni ka je sli ka Fri de Ka -
lo i pe sma Mio dra ga Pa vlo vi ća. Fri da
Ka lo je na svo jim sli ka ma pri ka zi va la
ve li ku li čnu pa tnju. Ni sam uspe la da
uočim ka ko pra ti sa držaj pe sme.
Sma tram da su sli ke u udžbe ni ku dos ta
ap strak tne uče ni ci ma, te ško da mo gu
uoči ti ve zu sa tek stom pe sme, Ade la...
bez tu ma če nja pro fe so ra.

Ka rmen Lon ča rek, 
knji že vni ca i pro fe sor ka na 
Me di cin skom fa kul te tu, Ri je ka
Ni sam pro fe sor knji že vnos ti već do ktor
oči gle dac, ali mi slim da bi sva ki udžbe -
nik, pa i onaj knji že vnos ti, mo rao na
sva koj stra ni ci ima ti bar je dnu ilus tra ci -
ju jer se ta ko la kše pam ti sa držaj (ili
bar oni ko ji ima ju fo to graf sko pa mće -
nje). Ilus tra ci je bi tre ba le po jaš nja va ti
po vi je sni kon tek st ili bi tne odre dni ce
ži vo ta po je di nog auto ra, kao i umje tni -
čki re le van tne ilus tra ci je po je di nih dje -
la kao što su ori gi nal ne ilus tra ci je Ali se
u ze mlji ču da. Ilus tra ci je bi, da kle, mo -
ra le bi ti ko ri sne, a ne za ba vne.
Ce te rum cen seo, sma tram da udžbe ni ci
tre ba ju bi ti elek tron ski, i bes pla tni.

Asim Đe li lo vić, 
do cent na Aka de mi ji li ko vnih
umje tnos ti, Sa ra je vo
Pro blem tre ba gle da ti i na sli je de ći na -
čin. U mo der nom do bu ― šta god vi po -
dvo di li pod taj po jam ― va žnu ulo gu
ima sli ka. Nje na va žnost u ovo me tre -
nut ku je vi še ne go oči gle dna. Kul tu ra
ko ja je obli ko va na s mo der ni te tom je
kul tu ra sli ke. Čes to se u pri log ovoj tvr-
dnji na vo di ki nes ka po slo vi ca po ko joj
“Sli ka go vo ri vi še od hi lja du ri je či”. Sli -
ka da kle ni je sa mo proi zvod ono ga što
zo ve mo “sli kar ska pra ksa” bez ob zi ra
na me dij u ko me se ona os tva ru je već
je ona me dij za se be. Za pra vo, sli ka je
“for ma” po svo joj fi zi ono mi ji a “is kaz”
po svo joj su šti ni. Za što is kaz? Za to što
je je zik ko me pri pa da vi zu al ni je zik. U
kon tek stu pos tav lje nog pi ta nja po me -
nu te sa drža je bi tre ba lo ra zu mi je va ti

na sli je de ći na čin. I pi sa na ri ječ (sa -
drža na u tek stu knji ge), i go vor na ri ječ
(nas ta la pro ce som či ta nja) i sli ka ko ja
pra ti tek st su upo re dni ili pa ra lel ni ka -
na li pri je no sa že lje nih in for ma ci ja. U
tom bi smi slu i sli ku tre ba lo ra zu mi je -
va ti kao “no vi tok in for ma ci ja o...”.
Ovo “in for ma ci je o” odno si se na te mu
o ko joj je ri ječ.
Na ra vno, od epo he do epo he, od kul tu -
re do kul tu re te ži šte u ko mu ni ka ci ji
mo že bi ti s je dne stra ne ba zi ra no na go -
vo ru, pi sme noj ri je či ili na sli ci. 
U sva kom slu ča ju da naš nje do ba je do ba
sli ke te u do no še nju ko na čnog sta va tre -
ba vo di ti ra ču na o sen zi bi li te tu onih ko -
ji ma su po me nu ti sa drža ji na mi je nje ni.

Do bro sav Bob Živ ko vić,
ilus tra tor, Beo grad
Ilus tra ci je mo ra ju da pro ko men ta ri šu,
ne sa mo da ilus tru ju tek st. Ilus tra ci je
su još je dan mo gu ći po gled na te mu.
Re če ni ca ko ju nis te sti gli da na pi še te.
Reč ko ju nis te sme li da ka že te.

Dra ga na Đu rić, 
psi ho lo ški nja, Uži ce
Tre ba lo bi da sva ki udžbe nik, pa i či tan -
ka, os tva ru je ko mu ni ka ci ju sa uče ni -
kom. Ka da ta ko ra zmiš lja mo, tre ba lo bi
da bu de vi še ilus tra ci ja. Pod po jam ilus -
tra ci je bi mo gli da se po dve du i po da ci
ko ji se pri ka zu ju pu tem ta be la, she ma,
ma pa uma i sl. Da kle, ako je ilus tra ci ja
pos tav lje na u ci lju uče nja, bo ljeg ra zu -
me va nja nas ta vne je di ni ce, on da ona
ima svrhu i ta kvih ilus tra ci ja tre ba da
bu de. Ja ni sam bi la u pri li ci da pre gle -
dam no ve či tan ke, ali sam vi de la udž -
be ni ke ne kih dru gih pre dme ta, gde su
kao ilus tra ci je pos tav lje ne sli či ce kao
što se u ilus tro va nim ča so pi si ma stav -
lja ju ― ta kva vrsta ilus tra ci je sme ta, a
ne ko ris ti i ve li ki sam pro ti vnik uba ci va -
nja ta kvih ilus tra ci ja.

Ja smin ka Pe tro vić, 
de čji pi sac, Beo grad
Mi slim da su ilus tra ci je za ni mlji ve i sre -
dnjo škol ci ma. Naj bo lje da su Bo bo ve, a
mo gu da bu du i ne ke stri pov ske ili ka ri -
ka tu ral ne.

Mi le na Stri čić,
pro fe sor ka knji že vnos ti, Uži ce
Na ra vno, tre ba nam vi še ilus tra ci ja u
či tan ka ma. Mi slim da bi ilus tra ci je či -
tan ke uči ni le pri je mči vi jim đa ci ma
(mo žda bi ih ra di je otva ra li). Mo gao bi
se ilus tro va ti sam sa držaj tek sta ili ne -
ki klju čni mo me nat. Mo gli bi se tu na ći
i ilus tro va ni pri ka zi gla vnih ju na ka, mo -
žda i kra ća stri po va na va ri jan ta tek sta
(tu mi se odmah jav lja Pro ces F. Kaf ke),
pla ka ti pred sta va ko je se igra ju u po zo -

ri šti ma, a či je tek sto ve obra đu je mo u
ško la ma i to ne ko li ko ra zli či tih, na ko ji -
ma bi se mo gla pra vi ti po re đe nja. Pla -
ka ti fil mo va ko ji su ra đe ni po knji že -
vnim de li ma. Me đu ilus tra ci ja ma bi mo -
gle bi ti i fo to gra fi je ori gi nal nih ru ko pi -
sa, ra zli či tih re še nja na slo vnih stra na
po je di nih knji ga, ka ri ka tu re pi sa ca...

Sne ža na Cvet ko vić,
pro fe sor ka knji že vnos ti, Uži ce
Na ra vno da bi tre ba lo da bu de vi še ilus -
tra ci ja. Ko li ko sam ja shva ti la, one sa -
da po drža va ju tek st u smi slu da is klju -
či vo vi zu ali zu ju ne ki nje gov po da tak
(pros tor, spo me nik ve zan za tek st,
even tu al no epo hu). Bi lo bi do bro da ilu-
s tra ci ja pra ti tek st i da lje od to ga, tj.
da re fe ri ra na to ka ko je on pre to čen i
u ne ku dru gu ume tnost (po zo ri šte, ba -
let, strip, film i sl.) ili da da je li ko vni
ko men tar (crtež, ka ri ka tu ru) sa mog
tek sta ili po dat ka ve za nog za nje ga.

Rat ko Sta vrov, 
pro fe sor knji že vnos ti, Di mi trov grad
!? Je li ovo ne ko trik pi ta nje? Či tan ke?
Ilus tra ci je? Gi mna zi jal ci? U če mu je po -
en ta? U stva ri, ja sno je. Ne ko je po kre -
nuo ta kmi če nje za na ju vrnu ti je pi ta nje
u okvi ru ne kog od no tor nih pro je ka ta.
Ovo je stvar no me ga gi ga te ra ma što vi -
to. Ni kad mi ne bi pa lo na pa met da su
u da naš nje vre me, ka da de te ima svet
na dla nu na ko me mu je te le fon, bi tne
sli ke u udžbe ni ku knji že vnos ti!?

Dra gan Đor đe vić, 
pro fe sor knji že vnos ti, Di mi trov grad
Sli ke ni su pro blem. Či tan ke su za pra vo
sve le pše i le pše (ili “vi zu el ni je i vi zu el -
ni je”, da kle, “sve sli ko vi ti je i sli ko vi ti -
je”), dok tek sto vi os ta ju IS TI.

Sla vi ca Jo va no vić, 
pro fe sor ka knji že vnos ti, Ko sje rić
S ob zi rom na to da ko ris tim či tan ke za
sre dnju ško lu (Lj. Ni ko lić, B. Mi lić) mo gu
ko men ta ri sa ti kva li tet ovih udžbe ni ka.
U prin ci pu, za do vo ljna sam ovim či tan -
ka ma (ma da sam upo zna ta i sa ne kim
dru gim, sa vre me ni jim iz da nji ma). Ina če,
ne vo lim ša re ni lo u udžbe ni ci ma, pa mi
se či ni da ni u ovim pri ru čni ci ma ilus tra -
ci je ne izos ta ju u ne koj izra zi toj me ri.
Šta bih do da la? Ilus tra ci je edu ka ti vnog
sa drža ja ko je upo tpu nju ju pred sta ve o
kul tu ra ma po je di nih epo ha ili ume tni -
čkih sti lo va, npr.: ar hi te ktu ra, kos tim,
re pro du kci je re pre zen ta ti vnih ume tni -
čkih de la, do bri gra fi ko ni ili pre gle di is -
to rij skih do ga đa ja ― sve što je kom ple -
men tar no pro uča va nju is to ri je knji že -
vnos ti ili spe ci fi čnih es te ti ka.
Mo žda bi to bi la bo lja po drška ra zu me -
va nju gra di va i do živ lja ju “izme šta nja”
u odre đe ni ume tni čki am bi jent.
Sve to tre ba da bu de do bro osmiš lje no i
u spre zi sa ci lje vi ma nas ta ve knji že -
vnos ti: ilus tra ci ja kao do bra po drška li -
te rar nom tek stu.
Ilus tra ci je dru gog ka ra kte ra, ani ma tor -
skog, za ba vnog, ― ne bih uvrsti la, bar
ne u či tan ke za sre dnjo škol ce.

Emi na Brun če vić, 
pro fe sor ka knji že vnos ti, No vi Pa zar
Ilus tra ci je su naj ma nji pro blem. To su
sre dnjo škol ci. Pro blem je sa držaj.

An dri ja na Iva no vić, 
pro fe sor ka knji že vnos ti, Kra gu je vac
Ne mi slim da je po tre bno vi še ilus tra ci -
ja. Či tan ka za I ra zred gi mna zi ja je sa -
svim ko rek tna i op ti mal na po sa drži ni
za ovaj nas ta vni plan. Oče ku je mo no vu
za II ra zred!!! 

Ma ri na Ma ri na, 
pro fe sor ka knji že vnos ti
Či tan ka za gi mna zi ju je is ta ona ko ja se
ko ris ti u svim sre dnjim ško la ma (ja ra -
dim u te hni čkoj); ne znam da li je ta in -
for ma ci ja od va žnos ti, ali tek da je spo -
me nem.
Mi slim da su ilus tra ci je i re pro du kci je
ne op ho dne, ali ne u pre te ra nim ko li či -
na ma, jer on da udžbe nik po či nje da li či
na za ba vnik i od vla či paž nju sa pri mar -
nog, a u želji da to pri mar no obja sni.
Oba ve zna bi tre ba lo da bu de sli ka auto -
ra, jer de ca čes to ne mo gu da po ve žu
tek st sa auto rom bez is te. Is to ta ko, do -
bro su mi do šle re pro du kci je ne kih sli ka
ko je su ilus tra ci je za epo hu ko ju po či -
nje mo da obra đu je mo (npr. re pro du kci -
ja sli ke Lu ta li ca iznad mo ra ma gle Ka -
spa ra Da vi da Fri dri ha iz 1818. ― či tan ka
za 2. go di nu), ali ne daj bo že da se na -
đe ka kva re pro du kci ja kao aso ci ja ci ja
za, na pri mer, Ne čis tu krv (žen ski akto -
vi), jer pre da jem u ode lje nji ma u ko ji -
ma su pre te žno de ča ci, i on da čas pro -
đe u sme ju lje nju i do crta va nju ode će
na sli ci.
Iz da va čka ku ća Klett ima sjaj ne či tan -
ke, sa ilus tra ci ja ma i re pro du kci ja ma u
bo ji ― ali one su in te re san tne me ni.
Pre vi še ša re ni ša ras pli ne su šti nu. Mi slim
da nas ta vnik sam tre ba da po ne se na
čas ne ko oči gle dno sred stvo (ka ko je iz -
gle dao tek st na sta ro slo ven skom, ili re -
pro du kci ju ne ke sli ke po izbo ru za odre -
đe no knji že vno de lo), a da u či tan ka ma
bu de skro mni ji izbor (ali da bu de).

An đa Mir ko vić Alan der, 
pro fe sor ka knji že vnos ti, Beo grad
Sma tram da u či tan ka ma ne tre ba da
bu de pu no ilus tra ci ja, ra di se o gi mna -
zi jal ci ma a ne de ci u vrti ću. Mo že se
na ći par njih u vi du re bu sa ili ne kih za -
go ne tnih ili za ni mlji vih sli ka. 

Ti ja na So vilj, 
psi ho lo ški nja, Beo grad
Me ni je u re du da bu du ilus tra ci je, a da
to bu du ume tni čka de la sli čna po te mi,
od sli ka, va jar skih i svih dru gih, pa do
in sta la ci ja i ka ri ka tu ra. Us tva ri, mi slim
da je sad ta ko, ni sam vi de la du go či tan -
ku. Al ok je da to ga bu de pu no, jer
pam ti mo po prin ci pu aso ci ja ci ja, pa
kad otvo re či tan ku odmah pos ta nu op -
šte kul tur ni.

Ti ja na Spa sić, 
knji že vna kri ti čar ka i ure dni ca, 
Beo grad
Ilus tra ci je u či tan ka ma bi tre ba lo da
pri vu ku paž nju uče ni ka svo jom vi zu el -
nom pri vla čnoš ću, i da ih is to vre me no
za in te re su ju za sa držaj ko ji či ta ju. Bi lo
bi do bro da su sa vre me ne, ka ko bi što
bo lje ko mu ni ci ra le sa sre dnjo škol ci ma,
a mo gu da po nu de i du ho vit ko men tar
na ne ki op šte po zna ti mo tiv. Do bar izbor
su i fo to gra fi je, de la vi so ke i po pu lar ne
kul tu re ko ja se mo gu do ves ti u ve zu sa
ra do vi ma sa drža nim u či tan ci, ili upu ći -
va nje na sro dne sa drža je u elek tron -
skim me di ji ma i druš tve nim mre ža ma.
Te ško je odre di ti ko li ko bi ilus tra ci ja bi -
lo op ti mal no, ali či ni mi se da je va žni -
ji nji hov kva li tet i pro miš lje nost ne go
ko li či na.

Zo ja Sku šek, 
pre vo di te ljka, pu bli cis tki nja, 
Lju blja na
Ne kad smo mi sli li, da su lju di, ko ji po -
ha đa ju gi mna zi ju, odra sli. Zna či, ta da u
či tan ka ma ni je bi lo ilus tra ci ja, mo žda
tu i ta mo po ne ka fo to gra fi ja.

JE LI OVO
NEKO TRIK

PITANJE?
Pitali smo profesorke i profesore književnosti (i još
ponekog, sa strane) da li su zadovoljni kvalitetom i
brojem ilustracija u srednjoškolskim čitankama.
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Естетика 
загушљивости

1130
укупан број страница у
читанкама од 1. до 4. разреда
средњих школа (издања
Завода за уџбенике и наставна
средства, Београд) 0

број репродукције импресиониста у
боји

1
број фотографија рукописа
познатих књига
(Десанка Максимовић)

0
број кадрова из филмова снимљених
по књигама

161
број илустрација у све четири
читанке

4
број фотографија познатих
скулптура

0
број карикатура писаца у све четири
читанке

0
број фотографија библиотека или
књижара

Статистика (...наша дика, шта
пожелиш то наслика, ВИБ)
имала је за циљ да покаже
колико је концепт илустровања
(ликовне опреме) читанки
а) досадан
б) зихерашки
в) далеко од књижевности.
Тако постављен циљ
формулисао је питања. 
Ево бројева:

2
број цртежа књижевних јунака
(дон Кихот и Санчо Панса, Ахилеј и
Хектор)

7
број страница на једну илустрацију
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Давид Албахари (Пећ, 1948), писац и пре -
водилац. До данас је објавио три наест ро -
ма на и десет књига прича. Прву књигу,
збирку прича Породично време, објавио је
1973. у издању Ма тице српске из Новог
Сада. Исти изда вач објавио је његов први
роман, Су ди ја Димитријевић (1978). Да -
вид Алба хари је до данас објавио три наест
романа и десет књига прича. Добитник је
великог броја књижевних награда међу
којима су и “Андрићева награда” за збир -
ку прича Опис смрти (1982), док је роман
Мамац добио “Нинову награду” за најбо -
љи роман у 1996. години. Објавио је чети -
ри књи ге есеја, укључујући Дијаспора и
дру ге ствари (2008) и Људи, градови и
штошта друго (2011). Заједно са Ду ша -
ном Петричићем објавио је књигу за децу
Ема и јеж који нестаје (2008). Његове
књи ге преведене су на осам наест језика.
Од јесени 1994. године живи у Калгарију
(Канада).

Огњен Алујевић (Загреб, 1948), радио као
фоторепортер у загребачким дописни -
штвима Политике, Борбе и агенције ТАН -
ЈУГ, а потом Слободне Далмације, Ферал
трибјуна и Новог листа. 

Јехуда Амихај (1924-2000), израелски
пес ник, рођен у Немачкој, али се као је -
данаестогодишњак преселио у Јерусалим.
Први је песник који је певао на савре ме -
ном хебрејском језику. Добитник је мно -
гих награда, међу којимa је и Златни ве -
нац Струшких вечери поезије.

Нада Бањанин Ђуричић, професорка со -
цио логије у Железничкој техничкој школи
у Београду. Објавила Ударац по души, со -
цио лошку студију зло став љања деце у по -
родици (1998) и десетак стручних радова о
родно заснованом насиљу. Коауторка је
При ручника за наставнике Проми шља ње о
демократији награђеног рада Холокауст
― култура сећања.

Gjorgje Bozhoviq (Титово Ужице, 1990),
дипломирао је општу лингви сти ку и албан -
ски језик на Филолош ком факултету у Бео -
граду, на коме похађа мастер студије. Об -
јављивао у часописима и порталима:
(sic!), Улазница, jugoLink, Genero, AKT,
Booksa, Бетон, Eurozine, Proletter. За Ма -
лу ку тију превео је са албанског песме
Љу  љете Лешанаку и Агрона Туфе.

Бертолт Брехт (1898-1956), немачки пес -
ник, драмски писац и позоришни теоре ти -
чар и редитељ. У време успона нацизма у
Немачкој, 1933. године, емигрирао у Дан -
ску, Финску, Русију и на крају у САД. У
Берлин се вратио 1949. и постао управник
Берлинер ансамбла. Брехт је оснивач еп -
ског театра и један од најутицајнијих не -
мачких драмских писаца и позоришних
тео  ретичара.

Владимир Булатовић Виб (Сопотско, 1931
― Нови Сад, 1994), сатиричар, ду гого ди -
шњи уредник Политике и главни и од -
говорни уредник Полити киног забавника.
Објављене књиге: Будилник (1963), Ме -
њач ница идеала (1965), Велико спремање
(1971), Ко рак назад (1976) и постхумно из -
дање Шта је писац хтео да каже? Ок -
ретне и друге игре (1994). Од 1994. доде -
љу је се награда за младе сатиричаре која
носи Вибово име.

Ненад Величковић, књижевник, до цент
на Одсјеку за књижевности на рода БиХ на
Филозофском факултету у Сарајеву. Об -
јавио романе Кона ча ри, Отац моје кћери,
Сахиб и 100 зма јева, збирке прича Ђаво у
Сара јеву, Сарајевски гастронаути, и Ви -
тез шврдског стола, књиге Viva sexi co,
Дијагноза: патриотизам и Шко лo кре чи -
на. Писао за радио и позори ште. Живи у
Сарајеву.

Весна (Бјелогрлић) Голдсворти (Бео -
град, 1961), списатељица. За врши ла Сту -
дије југословенских књи жевности и опште
књижевности на Филолошком факултету у
Београду. Магистрирала и докторирала на
Лон донском универ зитету као стипен -
диста Британске академије. Редовни је
професор ен гле ске књижевности и креа -
тив ног пи сања на Кингстонском универ зи -
тету у Лондону. Добитница је почасне ти -
ту ле Вишег научног са радника Школе за
архитектуру Уни вер зитетског колеџа у

Лондону за рад на челу Центра за студије
предграђа, који је основала на Кинг стон -
ском уни верзитету. Провела је тринаест
го дина радећи у британ ском изда ваштву и
на Би-Би-Сију, где и данас сарађује као
сценариста, про дуцент и водитељ. Међу
њеним нови јим еми си јама налазе се радио
про гра ми Ка ко пронаћи глас на страном
језику и Размишљање дозвољено. До сада
об јавила неколико књига на енглеском је -
зику које су преведене на многе свет ске
језике: Измишљање Рури та није: Импери -
јализам маште (1998), Чернобиљске јаго -
де (2005), се ри јали зо ване у лондонском
Тајмсу и на Би-Би-Сију, и књига поезије
Со лунски анђео (2011) која је добила ме -
ђу на родну награду “Роберт Крошоу” и на -
шла се у Тајмсовом избору најбо љих књи -
га поезије за 2011. годину. Живи у Запад -
ном Лондону са мужем и си ном.

Менгронг Ђанг, студенткиња мастер про -
грама TCSL (Teaching Chinese as a Second
Language ― Предавање ки нес ког као дру -
гог језика) на Универзи тету Chongqing, а
тренутно волонтира у Ужи ч кој гимназији и
у Гимназији По жега као наставник кинес -
ког језика групи деце. Велики је пошто ва -
лац тра  диционалне кинеске културе, ужи -
ва у предавању кинеског језика, ра дује се
упознавању различитих кул тура.

Добросав Боб Живковић (Пирот, 1962),
илу стратор. Завршио је Фа кул тет приме -
ње них уметности у Београ ду. Прве илу -
стра ције објављивао је у часописима Сту -
дент, Видици, Тик-Так, Велико двори -
ште. Илустратор је легендарних едиција
Знак Сагите и алманаха научне фанта сти -
ке Монолит. Дуже време радио је као арт
директор студија Saatchi & Saatchi у Бео -
граду. Илустровао је текстове у Дневном
телеграфу и Европљанину и преко 200
књи га. Редовно објављује илустрације у
По литикином забав ни ку, стални је илу -
стратор Креативног центра. Добио је пет
награда “Не вен” за најбоље илустровану
дечју књигу и два пута је награђиван
“Злат   ним пером Београда”. За рад на SF
илустрацијама добијао је водеће жан ров -
ске награде: “Лазар Комарчић” (три пута)
и “Сфера”. Живи у Новом Београду.

Марија Јеремић (Ужице, 1996), уче ни ца
тре ћег разреда гимназије у Марибору,
прва два разреда заврши ла је у Ужичкој
гимназији.

Иван Јовановић рођен је у 1980. године у
Пожаревцу, где је и завршио Пожаревачку
гимназију. Студирао је Правни факултет
Универзитета у Бео граду. Од 2001. године
бави се пре вођењем. Поред издавачке ку -
ће Ла гуна сарађивао је и са другим воде -
ћим издавачким кућама у земљи, за које је
објавио стотинак књижевних превода. Од
2008. године води посе ћен блог посвећен
књижевности и кул тури. Учествовао је у
више про јеката са Добросавом Бобом
Живко ви ћем и сарађивао са маркетин -
шком агенцијом Мозаик као copywriter.
Међу тим пројектима истичу се кам пање
за za MAgan Agrochemicals и S-Leasing
Београд.

Леонард Норман Коен (1934), ка над ски
му зичар, песник и романописац. Његове
нај чешће теме су самоћа, сексуалност,
ме ђуљудски односи, ре лигије. Пoзнат је и
као писац и као му зичар.

Сњежана Кордић (Осијек, 1964), линг ви -
ст киња. У Осијеку завршила сту  дије кроа -
тистике, постдипломске студије из линг -
вистичке кроатистике и докторске студије
завршила је на Филозофском факултету у
Загребу, где је била и запослена на Од -
секу за кроатистику. Хабилитирала је
2002. го дине у Немачкој. Петнаестак годи -
на је предавала као научни сарадник, до -
цент и професор на немачким уни верзи -
тетима у Бохуму, Мунстеру, Бер лину и
Франк фурту. Објавила је више научних
књи га које су преведе не на стране језике:
Релативна ре ченица (1995), Serbo-Croa -
tian (1997), Der Rela tivsatz im Serbokroa ti -
schen (1999), Wörter im Grenzbereich von
Lexikon und Grammatik im Serbo kroati -
schen (2001), Riječi na granici punoznačno-
sti (2002), Језик и нацио на лизам (2010) и
око 150 других ра дова.

Лејла Љуца (Сарајево, 1992), сту дент ки -
ња треће године Филозофског факултета
на одсеку за књижевности народа БиХ и
босански, хрватски и српски језик. За -
вршила Трећу гим на зију у Сарајеву. Једно
време радила је као колумнисткиња пор -
тала www.kul.ba.

Ружица Марјановић (Ужице, 1968), про -
фе сорка књижевности у Ужичкој гим -
назији. Једна је од покретачица и редов -
них организаторки књижевног фестивала
На пола пута у Ужицу. Уређује едицију
Мала кутија. Живи и ради у Ужицу.

Мартин Нимелер (1892-1984), немачки
тео лог и лутерански пастор. Иако је у по -
четку био конзервативни националиста и
подржавао Хитлера, убрзо је постао је дан
од оснивача Конфесијске цркве, која се
су протстављала нацификацији проте -
стант  ске цркве. Од 1937. до 1945. био је у
концентрационим логорима Саксенхаусен
и Дахау. Један је од иницијатора Штут -
гарт  скe декларације о кривици, објављене
19. октобра 1945, у којој се критички го во -
ри о неадекватном отпору протестантске
цркве према нацизму и Трећем рајху. Од
1950. године aктивно је учествовао у па ци -
фистичким и антиратним протестима и
кам пањама. 

Војислав Пејовић (Титоград, 1972), пи -
сац, биохемичар. Професионално углав -
ном заокупљен биохемијским процесима у
мозгу. Пише на српско хрватском и енгле -
ском ― поезију, кра т ке приче, научне ра -
до ве и филм ске сценарије. Живот и смрт
Мила на Јунака његов је први роман и об -
јав љен је 2008. године. Осећа се као код
куће у пет градова у четири држа ве. Живи
у Чикагу са супругом и си ном. 

Пол Полански (1942), амерички писац и
песник, који од шездесетих година 20. ве -
ка проучава живот источноевропских и
бал канских Рома. Прикупљао је њихове
жи вотне приче и сећања и објавио десетак
књига и збирку песама посвећних Ромима.
Од 1999. помаже ромима на Косову и од
тада је објавио неколико збирки песама,
међу којима је и А гдје је мој живот? Ви -
ше на сајту www.paulpolansky.nstemp.com.

Милета Продановић (Београд, 1959), пи -
сац и сликар. Објавио је књиге прозе Ве -
чера код Свете Аполоније, Нови Клини,
Путописи по сликама и етикетама, Пас
пребијене кичме, Небеска опера, Плеши
чудовиште на моју нежну музику, Црвена
марама, сва од свиле, Ово би могао бити
Ваш срећан дан, Врт у Венецији, Елиша у
земљи светих шарана, Херемлин, Агнец,
Колекција, Ултрамарин, збир   ку поезије
Мијазма, као и књигу есеја Старији и леп -
ши Београд. Излагао је на више самостал -
них и групних ликовних изложби у нека -
даш њој Југославији и у више европ ских
градова. Добитник је неколико нацио нал -
них и регионалних награда из области
књи жевности као што су “Награда града
Београда” и “Вита лова награда”, као и на -
града из об ласти уметности између којих и
“На града САНУ” из Фонда ивана Таба ко -
вића, “Сава Шумановић”, “Награда ок то -
барског салона”. Живи у Бео гра ду и ради
на Факултету ликовних умет ности.

Тадеуш Ружевич (1921), пољски песник,
есе јист, полемичар, драмски и прозни пи -
сац, чије се драме изводе на сценама Ев -
ропе и Америке. Већ првом збирком пе -
сама 1947. године стекао је углед једог од
водећих пољских песника. 

Кенуле Кен Саро Вива (1941-1995), ниге -
ријски песник, телевизијски продуцент и
борац за таштиту животне средине. При -
падник народа Огони, чија је земља у дел -
ти реке Нигер од педесетих година дваде -
сетог века брутално уништавана због екс -
плоатације нафте за мултинационалне
ком  паније, нарочито за Royal Dutch Shell.
Био је председник Покрета за опстанак
народа Огони и предводио је мирне про -
тесте против уништавања земљишта и во -
де у земљи народа Огони. Ухапшен је у
вре ме протеста, изведен пред војни суд и
обешен 10. новембра 1995. 

Ђермано Ћићо Сењановић (Сплит, 1949-
2013), књижевник и новинар. Пи сао је у
Слободној Далмацији, Фе ралу, Новом ли -

сту. Препознатљив по специфичном хумо -
ру. Објављене књиге: Дорин дневник
1992. ― 1996. (1997), US&A. United Split&
America (1998), Види, види, телетина
(2001), Ево ме у постеју (2007).

Ђерђ Сербохорват (Бачка Топола, 1972),
писац, публициста, социолог. Нај важнија
дела су Dombosi törté ne tek (Приче из
Домбоша, новеле, у коауторству са Ђулом
Мирничем и Га бором Вирагом, 1998), Spájz
(Шпајз, публицистички списи, 2000), Vaj -
da sá gi lakoma ― az Új Symposion történe té -
rő (Војвођанска гозба ― о историјату ча со -
писа Új Symposio, 2005). Добит ник је на -
гра де “Јанош Сивери” (1999). Тренутно
ра  ди на једном ро ману о својим до жив -
љајима на Бал кану, у Мађарској, у Из рае -
лу, Холан дији...

Саша Станишић (Вишеград, 1978), пи сац,
новинар. У Хајделбергу запо чи  ње студије
немачког језика и сла вистике, а завршава
их на Немачком институту за литературу у
Лајпцигу. Добитник је многих стипендија
и награда, а једна од њих је награда пу -
блике на књижевном такмичењу Ingeborg
Bachmann. Написао две ра дио драме, мно -
ге приповетке и есеје. Његов роман Wie
der Soldat das Grammofon repariert (Како
војник поправља грамофон, 2006) преве -
ден је на више страних језика и добитник
је неколико књижевних награда ― Adel -
bert von Chamisso (2008), Heimito von Do -
de rer (2008). Добитник је на граде Alfred
Döblin која се додељује за део необјав ље -
ног рукописа. Живи у Хамбургу, где ради
као писац и сло бодни новинар.

Дубравка Угрешић (Кутина, 1949), књи -
жев ница и теоретичарка књижев ности.
Аутор ка више романа и збирки есеја, крат -
ких прича, књига за децу. Добитница НИН-
ове награде за најбо љи роман године
(1988, за роман Фор сирање романа реке) и
више ме ђународних књижевних награда.
Од 1993. живи и пише у егзилу, јер на пу -
шта домовину након грубог и упор ног јав -
ног узнемиравања и претњи због искази -
вања антинационали сти чког става. Отада
је објавила романе Музеј безувјетне пре -
даје, Министар ство боли, Баба Јага је
снела јаје и књиге есеја Амерички фик -
цио нар, Култура лажи, Забрањено чита -
ње, Никог нема дома, Напад на минибар,
Европа у сепији. Ауторка је и књиге за
децу Кућни духови. Живи у Ам стердаму и
повремено предаје књи жевност на аме -
рич ким и европским универзитетима.

Ерих Фрид (1921-1988), аустријски пес -
ник, писац и преводилац. После анексије
Аустрије 1938. одлази у Лондон и узима
британско држављанство. У Беч се први
пут враћа 1962. године. У почетку је био
познат по политичкој, а касније по љубав -
ној поезији. Веома су значајни његови
пре води Шекспирових дела на немачки
језик.

Јасна Шамић (Сарајево, 1949), ори јента -
листа, преводилац, књижевни кри тичар,
књижевни историчар и писац. У Сарајеву
завршила основну и средњу музичку шко -
лу, а студије тур ског језика и књижев но -
сти на Фило зофском факултету у Сарајеву
1972. На истом факултету је магистрира -
ла, а докторску дисертацију одбранила је
на универзитету у Паризу 1977. Ра дила на
одсеку за оријенталистику на Филозоф -
ском факултету у Сарајеву, предавала тур -
ску књижевност, ради ла у Паризу на по -
знатим радијским програмима. Предавала
на факултету у Стразбуру, Паризу, Утрех -
ту, Гре но блу и Бриселу. Ауторка је књига
поезије, романа, приповедака, есеја, на -
уч но-истраживачких радова, драма које
пи ше на француском и српско хрватском
језику. Ауторка је више документарних
фил  мова и позориш них представа које по -
ставља на теа тарске сцене Париза и Са ра -
јева. До битница је многих књижевних на -
гра да. Живи и ради у Паризу.

Вислава Шимборска (1923-2012), пољ ска
песникиња, есејисткиња и пре водитељка,
добитница Нобелове награде за књижев -
ност за 1996. го дину. Највећи део живота
провела је у Кракову. Називају је Мо цар -
том поезије.

Аутори у овој ТекстУри:
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