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Пети број Текстуре посвећен је хрватској књижевности. При -

пре мајући избор текстова савремених хрватских ауторки и

аутора, нашли смо се пред дилемом да ли представљати

пис це за које верујемо да су нашој читалачкој јавности по -

знатији. Определили смо се да вам ипак не ускратимо ра -

дост читања и оних писаца који су вам свакако познати.

Доносимо и репортажу о српској гимназији у Будимпешти,

настављајући да представљамо средине у којима школе

функционишу на релативно другачији начин од оног са којим

се свакодневно сусрећемо.

Свесни да је Милета Продановић нашим читаоцима познатији

као писац, одлучили смо да га представимо као сликара који

својим визуелним радовима једнако занимљиво комен -

тарише и критикује нашу стварност.

Као и у претходним бројевима доносимо нове и другачије

интерпретације, скрећемо пажњу на начин на који се данас

ради у школама и замишљамо како ће те школе и библиотеке

у њима изгледати у будућности.

Текстура је замишљена као часопис који позива на расправу

и критичко промишљање. Желели бисмо да читаоци и овај

број разумеју као позив да се школе у којима радимо/учимо

учине бољим и квалитетнијим. Сви смо за то одговорни.

Ружица Марјановић
Ка бољој школи

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

04 Komšijska književnost − mediji, korporacije,
kolumnisti i poneki bard
Navikavanje na situaciju nepostojanja distributerske i knjižarske mreže rezultira
rezignacijom c ̌itatelja i odustajanjem od globalne, nacionalne ili c ̌ak regionalne
književne scene: književnost se pretvara u “susjedsku”, “prijateljsku”, “obitelj-
sku” stvar: knjige više ne c ̌itamo kao problematske dijaloge, nego tražimo ogleda-
la nama poznate (ali pomalo skrivene) stvarnosti.

16 Nastava na srpkom, matura na mađarskom
Svuda se vidi da škola radi na formiranju nacionalnog identiteta na način na koji se
to radi i u matici. Ćirilicom su štampani svi zvanični natpisi i dokumenta na oglas-
nim tablama u školi. Ipak se može primetiti da u izradi školskih panoa i nezvaničnog
oglasnog materijala, đaci nisu baš isključivi. 

20 Još jedno čitanje Kafke − Kriv je prokurista
Kad se kaže da Kafkino djelo govori o hitlerizmu ili staljinizmu, tu se onda tvrdi i
da je Kafka prorok. Da njegovo djelo nije govor o stvarnosti u kojoj je živio, vec ́
nasluc ́ivanje one koja dolazi. Osim što se naoko to c ̌ini suludim, postoje i konkret-
ni problemi sa takvim tumac ̌enjima.

28 Školska biblioteka kroz pedeset godina −
(Re)vizija budućnosti
Ukoliko se na neki volšeban nac ̌in desi da škola i ministarstvo shvate da je školska
biblioteka ipak nešto više od skladišta kojim rukovodi nastavnik sa manjkom norme,
te ako prosvjetno-pedagoški zavodi (kojih nadam se nec ́e biti za 50 godina, nego c ́e
biti transformirani u nešto stvarno korisno) naprave strategiju razvoja školskih
biblioteka, onda možemo oc ̌ekivati nešto svjetliju buduc ́nost.
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Kreativnost
u dresuri smeta.
Konfekcija
to je {koli meta.
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Za po čet ću ovaj tek st pi ta njem: za ko -
jeg je su vre me nog pis ca ili spi sa te lji cu
iz Hrvat ske uo pće čuo (da ne ka žem či -
tao) pro sje čan či ta telj iz re gi je? Od go -
vor će se, vje ro ja tno, kre ta ti oko tri
ime na: je dne star le te, je dne pro tje ra -
ne i je dnog sve pri su tnog.

Ni ves Cel zi jus star le ta je ko joj
nit ko ni šta ne vje ru je, pa ni ti to da je
sa ma na pi sa la knji gu. Knji ga je pri li čno
či ta na, kao što već s tra če vi ma bi va, ali
ni pri bli žno ono li ko ko li ko se pri ka zi va -
lo u PR-u i na te me lju če ga je do bi la
(na kon sud skog pro ce sa) na gra du Ki klop
za naj pro da va ni je dje lo u go di ni. Skan -
dal oko tu žbe za na gra du do nio joj je
me dij sku pri su tnost (pa oda tle i re gi -
onal nu pre po zna tlji vost), za šti tu udru -
ga za pra va že na i lju di opće ni to, ako su
ka to li ci.

Du brav ka Ugre šić obja vi la je sa mo
u po slje dnjih ne ko li ko go di na: “Na pad
na mi ni bar” (2010.), “Ba ba Ja ga je sni -
je la ja je” (2008.), “Ni kog ne ma do ma”
(2005.), “Mi nis tar stvo bo li” (2004.) −
dje la ko ja nas tav lja ju nje nu pro znu i
pu bli cis ti čku bi blio gra fi ju i pre ve de na
su na dva de se tak je zi ka. Ži vi i ra di u
Am ster da mu jer je iz Hrvat ske oti šla /
pro tje ra na u vri je me ra ta de ve de se tih.
O svom odlas ku iz Hrvat ske pi še u ese ju
“Pi ta nje op ti ke” (“Na pad na mi ni bar”)
gdje pod sje ća na me dij ski linč, a po tom
me dij sko igno ri ra nje ko je joj je pri re -
đe no u Hrvat skoj. Ni ti ese ji sku plje ni u
knji zi “Na pad na mi ni bar” ni su objav lji -
va ni u hrvat skim, ne go u stra nim no vi -
na ma.

Iako Du brav ka Ugre šić ne ži vi u
Hrvat skoj, pi še o njoj pre ci zni je i upu -
će ni je od mno gih ko ji tu ži ve. Pro pi tu je
na sli je đe ra spa da Ju go sla vi je, emi gran -
te Is to čne Euro pe ko ji se me đu so bno
pre po zna ju po Euro pi i svi je tu, ra zmiš -
lja o svim mi gra ci ja ma po svjet skoj kar -
ti i ko jim sve kon cep ti ma na ci onal nih
knji že vnos ti one prko se, ko ja se po li ti -
čka i druš tve na di na mi ka da nas oko nas
odi gra va. Nje ne su pro ze, pak, ogle dni
pri mjer so čnog, to plog i pa me tnog pi -
sma ko je kroz fi nu iro ni ju ra zot kri va
na dme ta nje ljud skih sla bos ti. U Hrvat -
skoj je i da lje ugla vnom nit ko ni šta ne
pi ta.

Mi ljen ka Jer go vi ća, pak, svi sve
pi ta ju, vje ro ja tno je naj sve pri su tni ji i
naj plo dni ji autor ši re sa daš nji ce. Pre la -
zi put od di si den tskog pis ca iz Sa ra je va,
pre ko so ci olo gij sko-po li ti čkog ko men ta -
to ra, mo ral nog ar bi tra, skri bo ma na i
kon tro ver znog su di oni ka po le mi ka, sve
do ne da vnog izne na dnog i tre nu tnog
po vla če nja iz ja vne sfe re. Jer go vić je,
uz ne upi tan pri nos nje go va pro znog
dje la knji že vnoj sce ni (“Vol ga, Vol ga”
(2009.), “Srda pje va u su mrak, na du -

ho ve” (2009.), “Fre elan der” (2007.),
“Dru gi po lju bac Gi te Da non” (2007.)…
ovo su sa mo na slo vi iz po slje dnjih pet-
šest go di na), uve li ke ola kšao me di ji ma
pro laz u sfe ru ja vnog mni je nja i kul tu re
kroz in te res ka pi ta la. Ne po gre ši vo se
ve žu ći za ja ke igra če Jer go vić re gi onal -
no gra di svoj lik i dje lo i stje če ta ko niz
obo ža va te lja, kao i onih dru gih.

Pre tpos ta vi la sam, mo žda ne pra -
ve dno, da je niz od re gi onal no pre po -
zna tlji vih no vi jih hrvat skih ime na s ova
tri auto ra za vršio. Pre tpos tav ku sam ra -
di ka li zi ra la i in ti mno se na dam da je
du bo ko po gre šna. Ni sam si gur na či me
tu na du oprav da vam. Po zna ju li pro sje -
čni či ta te lji u Hrvat skoj vi še od tri, ili
ba rem tri, no va auto ra iz Srbi je ili iz
Bo sne i Her ce go vi ne? Ne. Po zna ju li
pro sje čni či ta te lji u Hrvat skoj vi še od
tri, ili ba rem tri, no va auto ra iz Hrvat -
ske? Ne. Ima ju li gdje ču ti za njih, ove
ili one, ima ju li gdje raz go va ra ti o nji -
ma, pro či ta ti kri ti ke nji ho vih ro ma na,
ku pi ti nji ho ve knji ge u kvar tov skoj knji -
ža ri, obra đi va ti nji ho va dje la u ško li?
Smi je šno pi ta nje, zar ne? Ko je nas vo di
do slje de ćeg, vje ro ja tno is to ta ko smi -
je šnog, pi ta nja:

Ka kvu ulo gu da nas su vre me na knji že -
vnost igra u ško li (obra zo va nju) u
Hrvat skoj?
Evo po pi sa su vre me nih pi sa ca u le kti ri
za 7. i 8. ra zred: Da mir Mi loš: Bi je li kla -
un; Du brav ko Je la čić-Bu žim ski: Spor tski
ži vot le te ćeg Mar ti na; Sa nja Pi lić: O
ma ma ma sve naj bo lje; Zlat ko Kri lić:
Krik (te ma ti ka: Do mo vin ski rat). Dje ci
je naj za ba vni ja sva ka ko Sa nja Pi lić jer
je du ho vi ta i ra zi gra na, a čes to po se žu
za dru gim nje nim na slo vi ma, vrlo broj -
nim i vrlo me đu so bno sli čnim.

Su vre me ni pis ci u gi mna zi ji: ti je -
kom 1., 2. i 3. ra zre da ne pre dla že se
či ta nje ni ti je dnog dje la no ve hrvat ske
knji že vnos ti, a u 4. ra zre du na po pi su
su ovi ži vu ći auto ri: Ivo Bre šan, Ivan
Ara li ca, Ne dje ljko Fa brio i Pa vao Pa vli -
čić. Zbroj go di na ove če tvo ri ce knji že -
vnih bar do va da nas izno si okru glo 300.
Što ne mo ra zna či ti ni šta, ali ma tu ran ti
mo žda i ne će ta ko mi sli ti.

Pre po ru če no dje lo Ive Bre ša na
nje go va je le gen dar na dra ma “Pred sta -
va Ha mle ta u se lu Mrdu ša Do nja”, ko je
je, ma ko li ko po pu lar no i du ho vi to bi lo,
ipak na pi sa no pri je vi še od če trde set
go di na i da naš njim je uče ni ci ma nje go -
va pro vo ka ti vnost da le ka.

Ara li či na dje la na po pi su le kti re
su iz nje go ve prve fa ze, tj. na slo vi iz
se dam de se tih i osam de se tih go di na
pro šlog sto lje ća. Na slov “Fu ka ra”
(2002.) ko ji bi ko re spon di rao s aktu al -
nim zbi va nji ma, jer su li ko vi na jis ta -

knu ti ji hrvat ski auto ri, na kla dni ci, kri ti -
ča ri, pa i pre mi je ri, svi odre da vrlo pre -
po zna tlji vi − ni je pre po ru čen dje ci.
Autor je to ko ji obi ča va pi sa ti “ro ma ne
s klju čem”. Ro ma nom “Fu ka ra”, pre ma
ri je či ma auto ra, on “že li ras krin ka ti sve
la ži u hrvat skoj kul tu ri, me di ji ma i ja -
vnos ti”. Ara li ca “ja še sam”, ne ma ge -
ne ra cij ske slje dbe ni ke i ne su dje lu je u
ja vnom ži vo tu, jer je nje go va “po sve -
će nost” Tu đma no vom ru kom do vo ljna
kao sim bo li čki ka pi tal. Slo vi za tra di ci -
onal nog i kon zer va ti vnog auto ra. Ne da -
le ko od Ara li či nog mjes ta na do mo lju -
bnoj le pe zi no vi je hrvat ske knji že vnos -
ti sto ji i Ne dje ljko Fa brio, ma tu ran ti bi -
ra ju izme đu nje go va dva ro ma na: Vje -
žba nje ži vo ta (1985.) i Smrt Vron skog
(1994.). U po to njem Fa brio go vo ri o do -
mo vin skom ra tu. Pa vao Pa vli čić, pak,
pi še mno go i žan rov ski vrlo ra zno li ko
(kri mi ći su mu naj po pu lar ni ji), a u le -
kti ri je nje gov na slov “Ko ra ljna vra ta”
(1990.), ta ko đer kri mić, ko ji gra di za -
plet oko fi lo lo gi je. Od su sje dnih knji že -
vnos ti uče ni ci ma ni je pre dlo že no − ni -
šta.

Svje do če ći ova kvom po pi su le kti -
re i uče ni ci i nas ta vni ci pi ta ju se o
oprav da nos ti ci je log kon cep ta. Či ni se
da je nas ta vni čkoj sna laž lji vos ti ili sub -
ver zi vnos ti pre pu šte no sva ko ko re spon -
di ra nje s in te re si ma mla dih, do da va nje
ne kog na slo va, in ter pre ti ra nje tog na -
slo va na aktu alan na čin ko ji po ve zu je
su vre me na ja vna zbi va nja s tek stom i
pri ka zu je knji že vnost kao druš tve ni fa -
ktor. Po ka zi va nje dje ci da knji že vnost
do is ta jest druš tve ni fa ktor da nas mi se
či ni naj te žim za dat kom, jer je je dnos -
ta vno to tre nu tno pres ta la bi ti is ti na. A
po uči ti ne ko ga da bi ne što tre ba lo bi ti
is ti nom − uza lu dan je po sao. Sto ga se
tre ba pi ta ti slje de će pi ta nje:

Ka kvu ulo gu da nas knji že vnost igra u
druš tvu u Hrvat skoj?
Mjes ta gdje se knji že vnost do ga đa,
mjes ta su sre ta i re le van tnos ti knji že -
vnos ti su se naj pri je, u po slje dnjih de -
se tak go di na, po put sni je ga, po vu kla
sa mo u ve će gra do ve, a on da i po sve
oko pni la − os ta lo je još tu i ta mo ne ko
mjes to ko je ne igra ba nal nu pred sta vu:
“Re ci te nam, kad ste po če li pi sa ti?” Na -
ra vno da mla di ne odla ze ta mo jer se
ta mo ni šta ni ti ne zbi va, vi še ni sa mi su -
di oni ci ne vje ru ju da se na ta kvoj pred -
sta vi išta do ga đa, ne go se tek za do vo -
lja va for ma. For mal na ulo ga knji že -
vnos ti, sim bo li čna, pre vla da la je i ne
uzi ma se “za ozbi ljno”.

Mjes ta u ja vnom ži vo tu ko ja su
za uzi ma la Ju tra po ezi je, po le mi čke tri -
bi ne, in tri gan tne pro mo ci je − os ta ju
pra zna. Stu den ti, uklo plje ni u bo lonj ski

sus tav, os ta ju pra kti čni sre dnjo škol ci s
ne dos ta tnim po ti ca jem za su dje lo va nje
u druš tvu. Pres tiž se vi še ne sas to ji od
pra će nja in te le ktu alis ti čkih ili opor be -
nih ili pro vo ka ti vnih me di ja − jer ih je -
dnos ta vno ne ma.

Ja vne kul tur ne in sti tu ci je ne ma ju
ra zlo ga “an ga ži ra ti se” i mi je nja ti po zi -
ci ju ma te ri je ko jom se ba ve, jer im je
do vo ljno do bro, tj. do vo ljno sta bil no.
Ne ovi sna kul tu ra to li ko je nes ta bil na i
izba če na na trži šte da ugla vnom svo je
ne us pje le pro je kte krpa fi nan ci ja ma iz
slje de ćeg pro je kta ko ji on da opet, na -
ra vno, ne mo že us pje ti. Naj ra zvi dni ji
fil ter je su pro je kti za sred stva Europ ske
uni je. Ja vne in sti tu ci je se ma hom ne
jav lja ju na na tje ča je, na pro tiv “bo re se
ru ka ma i no ga ma da se ne upu šta ju u
to” (ci tat), a ne ovi sna kul tu ra tek spo -
ra di čno ulo vi “lu ksuz” vre me na i re sur -
sa po sve ti ti se na por nom, du go traj nom
i zah tje vnom po slu pri ja ve pro je kta.
Re zul tat su ve li ka ne is ko ri šte na sred -
stva u po dru čju kul tu re, pa ta ko i knji -
že vnos ti.

Ja vnu po zi ci ju knji že vnos ti i knji -
že vni ka u Hrvat skoj na čas je do ve lo u
fo kus i osni va nje al ter na ti vnog udru že -
nja pi sa ca, jer su se u je dnom tre nut ku
ne ki pis ci že lje li uda lji ti od na ci ona lis -
ti čke ori jen ta ci je i uka zi va nja na ver -
bal ni de likt u tra di ci onal nom Druš tvu
hrvat skih knji že vni ka. Osje ća ju ći da se
ne sla žu s aktu al nim stru ja ma svog sta -
rog udru že nja, pis ci oku plje ni oko Ve li -
mi ra Vis ko vi ća 2003. osno va li su Druš -
tvo hrvat skih pi sa ca (sva “ja ča” ime na
pre bje gla su u no vo druš tvo: Zo ran Fe -
rić, Mi ljen ko Jer go vić, An te To mić, Ivo
Bre šan…). Pri osni va nju pre uze li su sve -
ti za da tak vra ća nja dos to jan stva pis cu
u Hrvat skoj kroz pris toj ne ho no ra re. Do
da nas ni su us pje li.

Fe ra lov ci
Je dna od pri je lo mnih to ča ka kul tur ne i
me dij ske stvar nos ti u Hrvat skoj jest ga -
še nje ne ovi snog Fe ral Tri bu nea 2008.
go di ne, na kon 15 go di na izla že nja; po -
slje dnjih no vi na ko je su nje go va le pro -
vo ka ti vni, autor ski, is tra ži va čki no vi -
nar ski tek st.

Vi ktor Ivan čić u Fe ra lu je objav lji -
vao svo je sa ti ri čne ko lu mne ko je su ka -
sni je objav lje ne kao “Bi lje žni ca Ro bi ja
K.” (2001.) i odli čno pri hva će ne i me đu
mla đom pu bli kom. Iz bru sio je po tpu no
svo ju ina či cu split sko-ur ba no-is kriv lje -
no-in fan til nog žar go na ko jim ko men ti ra
aktu al na zbi va nja. Dru gi autor izras tao
iz Fe ra la je Bo ris De žu lo vić, či ja je zbir -
ka pri ča “Po gla vni ko va ba kte ri ja”
(2007.) iz vrta la po li ti čke i druš tve ne
iko ne i izru gi va la se po pu lar nim fe no -
me ni ma.

4 Komšijska književnost

Katarina Mažuran Jurešić
Hrvatska suvremena književna scena



Me dij ski ma gna ti, udru ži va nje i
mo no pol da nas re zul ti ra ju ti me da je
me dij ska sce na u Hrvat skoj po tpu no
mrtva, ogla ši va či kon tro li ra ju 2/3 no vi -
na u Hrvat skoj i do dje lju ju je dnu od
dvi je na jek spo ni ra ni je na gra de, bez
skru pu la, čak i svo jim no vi na ri ma.

Blo ge ri
Je dno vri je me, po čet kom 2000.-ih, su
umrtvlje nu me dij sku ba ru šti nu uzbur ka -
va li blo ge ri − po ja vi li su se kao na slje -
dni ci ro man ti čnih, po bu nje ni čkih, autor -
skih sa miz da ta-fan zi na, do živ lja va ju
pro cvat i li de ri blo ger ske sce ne (Bo ži dar
Alaj be go vić i dru gi), ma hom po zna ti po
svo jim nic ko vi ma − fi gu ri ra ju kao net ko
či je se miš lje nje tra ži. Us ko ro ci je la sce -
na je nja va. Blog-sce na os ta je fin gi ra nje
ja vne sfe re i raz mje na tek sto va i miš lje -
nja unu tar ogra ni če nog kru ga re ci pi je na -
ta i ni ti u ovom va lu knji že vnost i kul tu -
ra ne do živ lja va ju re ne san su u ja vnoj
sfe ri. Vla do Bu lić, autor zbir ke pje sa ma
“Sto ko ma da” (2003.), zbir ke pri ča “Pu -
ši ona” (2003.) i ro ma na “Pu to va nje u
srce hrvat skog sna” (2006.), po dna slov -
lje nog “Se dam lin ko va na je dan blog”,
odi gra va ci je li al ter-ego per for man ce
oživ lju ju ći svoj pse udo nim, De ni sa La li -
ća, ko ji je stras tve ni blo ger, a po tom ga
Bu lić “ubi ja” i održa va mu ko me mo ra ci -
ju u klu bu Gju ro.

Ja vne po le mi ke
Ono či me su ure dni ci me di ja ipak pris ta -
ja li pu ni ti ne baš na slo vne, ali ba rem
po slje dnje stra ni ce, a da sti že iz po dru -
čja knji že vnos ti, bi le su ja vne po le mi ke.
Je dna ši rih raz mje ra ko ja je po la ri zi ra la
pis ce ali i či ta te lje u Hrvat skoj, ugla -
vnom na one ko ji vo le Jer go vi ća i one
ko ji ne vo le Jer go vi ća, ali to do sad ni -
su gla sno pri zna va li, bi la je ona izme đu
s je dne stra ne Jer go vi ća, Vla he Bo gi ši -
ća, An te To mi ća (a po slje di čno i Iva na
Lo vre no vi ća, Zlat ka Gal la, Ne na da Ri -
zva no vi ća, Bo ri sa De žu lo vi ća − pri mi je -
ti mo, ve ći nom EPH-ova ca), na su prot
Vje ra nu Ka tu na ri ća, a uz nje ga on da i
Ve li mi ru Vis ko vi ću, Edi Po po vi ću, Zvon -
ku Ma ko vi ću… Po le mi ka se ugla vnom
svo di la na to tko je ko ga na zvao če tni -
kom. Pam ti mo i po le mi ku izme đu Mi le
Pe šor de i Pre dra ga Ma tve je vi ća ko ja se
za hu kta la kad je pu šte na pat ka da Ma -
tve je vić u po znim go di na ma tre ba odle -
ža ti u za tvo ru jer ga je Pe šor da svo je -
vre me no tu žio za zlo čin kle ve te i uvre -
de. Ma tve je vić ni je odle žao, na ci ona lis -
ti čke is kre po no vno su za pa lu ca le, a
spor ni Ab du lah Si dran oko ko jeg je i za -
po če la ci je la pri ča, pri go dno je gos to -
vao na Pul skom saj mu knji ga is te go di ne
kad je Ma tve je vić do bio Ki klo pa za ži vo -
tno dje lo i pro dao ta mo mno go knji ga.

Me di ji, kor po ra ci je, ko lu mnis ti
Po zi ci ja kul tu re da nas u Hrvat skoj je
mar gi nal na i tra di ci onal ni ja od nje ne
ulo ge pri je če trde set go di na na ovim
pros to ri ma. Ni šta avan gar dno, ni šta
pro vo ka ti vno i ri jet ko što pri vla čno do -
ga đa se u kul tu ri opće ni to, a u knji že -
vnos ti, gra ni umje tnos ti ko ja bi tre ba la
utje lov lji va ti ko mu ni ka ci ju sa mu, upra -
vo smo uni šti li sve pu to ve ko mu ni ka ci je
ko je je či ta telj na vi kao tra ži ti i do bi va -
ti, a no ve pu to ve ni smo uspos ta vi li.

Svi tje dni ci i ča so pi si ko ji su kre -
ira li kul tur nu sce nu, lan si ra li pa me tne
lju de kroz pa me tne in ter vjue − nes ta li
su. Knji že vne fes ti va le is to su pre uze le
ve li ke na kla dni čke ku će. Za što je to lo -
še? Iz is tog ra zlo ga zbog ko jeg je lo še da
mo no pol vla da bi lo ko jim trži štem ili
gra nom in dus tri je. Od ne za vi snih knji -
že vnih do ga đa ja, uz ne ko li ko pro vin cij -
skih, os tao je kao ve ći je di no pul ski, ali
i on se ne dvoj be no šver ca uz pro fi ta bil -
ni sa jam knji ga.

U si tu aci ji kad su svi me di ji kor po -
ra cij ski i trži šni, kad ko lu mnist pres ta je
oprav da va ti svo ju po zi ci ju, do ga đa se
per fi dno po dme ta nje i pre mje šta nje
na, do ta da ja sno raz gra ni če nim, tzv.
ma te ri jal nim i tzv. mo ral nim vre dno ta -
ma. Me di ji se gu ra ju u sim bo li čki ka pi -
tal svo jim trži šnim ka pi ta lom (a da nam
ja sno ne na zna če: “ovo je pla će ni
oglas” / “ovo je uci je nje ni autor” /
“ovo je pre pla će ni ure dnik”) i ho će
obli ko va ti mo ral ne ver ti ka le. Ju tar nji
list (list EPH kor po ra ci je) nu di naj ja čim
su vre me nim do ma ćim pis ci ma de al:
daj te nam svoj no vi ro man ko ji će mo
obja vi ti u mas-pro du kci ji uz no vi ne. De -
se tak ih pris ta je. Ap sur dno vje ru ju ći da
je i mas-pro da ja bo lja od ni ka kve. Ap -
surd svje do či da su mo gli ili pris ta ti na
to ili os ta ti bez ika kve dis tri bu ci je. Ko -
je je od dva zla ma nje? Ki os ci su pre -
plav lje ni no vim, dže pnim pro za ma. Či -
ta te lji su zbu nje ni − je li ovo do is ta no -
vi ro man Zo ra na Fe ri ća? Ova kav?

Knji žar, an ti kvar, ure dnik, dis tri -
bu ter, što je to?

Dis tri bu te ra ko ji bi ra ci onal no po -
sre do vao izme đu na kla dni ka i knji ža ra −
ne ma. Pro je kti ko ji su bi li kre nu li pre ko
In sti tu ta otvo re no druš tvo, pod po kro vi -
telj stvom So ro sa, na glo kra jem de ve de -
se tih pos ta ju ne po ću dni i ne po že ljni
no voj vlas ti, a i zbog ni za dru gih, pra -
kti čnih ra zlo ga − pro jekt dis tri bu ci je
Je sen ki i Tur ka ne sla vno za vrša va. Knji -
ža ri su naj pri je pre pu šte ni sa mi se bi da
sa sva kim na kla dni kom po je di na čno do -
go va ra ju uvje te ot ku pa knji ga, a po -
tom, uvje to va no ovim pres ku pim i po -
tpu no ar bi tra žnim pro ce som, odus ta ju.

Je di ne knji ža re ko je pre živ lja va ju
su na kla dni čki me gas to ro vi. Glu mi se da

je knji ga ro ba kao i sva ka dru ga, a u bi -
ti se sku plja ju bo do vi i pri kri va ju ne što
dru go (ve li ki igra či su ov dje: EPH, Zna -
nje, Agro kor, Pro fil − pro da ja knji ga ne
stva ra do bit, ne go pri kri va pra vi bi znis,
bi znis udžbe ni ka) i tra ži se drža vna po -
tpo ra. Po že ljne kva li te te knji žar ki i
knji ža ra su mla dost, atra kti vnost i otvo -
re nost. Po slje dnje ne ovi sne knji ža re i
an ti kva ri ja ti se za tva ra ju ili su pred za -
tva ra njem zbog gu bi ta ka. Knji ge se pro -
da ju u: ki os ci ma, po šti, su per mar ke tu i
ben zin skim pum pa ma. Naj bo lje idu jef -
ti ne, la ga ne knji ge. Ta kve se na ru ču ju i
ta kve se i nu de.

Ure dnik kao za ni ma nje, pre po -
zna tljiv stil i oso bna od go vor nost oda -
vno je tek nos tal gi čna uspo me na. Po -
vje re nje či ta te lja ko je je ot hra ni lo re -
pu ta ci ju odre đe nih ure dni ka os ta lo je
izne vje re no. Ona si gur nost po kre ta ru -
kom ko ja pre po zna je for mat i ko ri ce
svog omi lje nog ure dni ka os ta je za us -
tav lje na u zra ku. Va lja li ovo išta? Tko
mi ja mči? Nit ko i ni šta.

Naj pri je su nes ta le knji ža re, ure -
dni ci i dis tri bu te ri; os ta li su na kla dni ci i
tis ka ri. U po slje dnjih ne ko li ko go di na
(Zna nje, ne kad ugle dnu i ve li ku na kla -
dni čku ku ću naj pri je je ot ku pio Agro kor,
a po tom ih, na kon te me lji te de val va ci -
je knji ge i is crplje nja ide je “knji ga uz
10 de ka šun ke” − pro dao da lje je dnoj
tis kar skoj ku ći ko ja se ba vi pa pir na tim
vre ći ca ma) stvar je oti šla još da lje − či -
tav po sao pre uzi ma ju tis ka re i trgo vi ne.
I ono ma lo “lju di od knji ge” os ta lo je
bez po sla − odus ta ju ći već pri po čet ku
ci je log pro ce sa ili su dje lu ju ći u pro ce su
i do pri no se ći mu, pa on da ska ču ći iz ju -
re ćeg vla ka − svat ko pre ma svo joj pro -
cje ni.

Nes ta ja nju ja vne sfe re u ko joj
pos to ji knji že vnost svje do či još je dan
fe no men: pre kla pa nje knji že vne i bio -
graf ske pu bli ke. Ono što su za po če li
blo ge ri: fin gi ra nje pu bli ke, a us tva ri os -
ta ja nje u sfe ri pri va tnog, oče ki va nog
kru ga či ta te lja, ugla vnom odre đe nog
re ci pro čno (či tam te jer ra ču nam da
ćeš za to i ti či ta ti me ne) − nas tav lja se
u sfe ri pa pir na te knji že vnos ti.

Na vi ka va nje na si tu aci ju ne pos to -
ja nja dis tri bu ter ske i knji žar ske mre že
re zul ti ra re zi gna ci jom či ta te lja i odus -
ta ja njem od glo bal ne, na ci onal ne ili čak
re gi onal ne knji že vne sce ne: knji že vnost
se pre tva ra u “su sjed sku”, “pri ja telj -
sku”, “obi telj sku” stvar: knji ge vi še ne
či ta mo kao pro ble mat ske di ja lo ge, ne go
tra ži mo ogle da la na ma po zna te (ali po -
ma lo skri ve ne) stvar nos ti. Od knji ge tra -
ži mo po zna ta mjes ta (svoj grad, svoj
kvart), trač, pri ja te lje ko ji se spo mi nju;
či ta mo sa mo “svo je pis ce” − sko ro pa
po zna ni ke, pri ja te lje, is to miš lje ni ke (ali

čak ni ti njih ne ku pu je mo jer ra ču na mo
da će mo do bi ti svoj pri mje rak knji ge,
ugla vnom ga i do bi je mo).

Po li ti ka i knji že vnost
U atmo sfe ri u ko joj vri je de pre mi se da
je po li ti ka prlja va, a kul tu ra li je pa, a ni
je dna ni dru ga ne ma ju ve ze sa sva ko -
dne vnim ži vo tom − svat ko tko se po vla -
či iz ja vne sfe re i “ba vi se svo jim po -
slom” odje dnom pos ta je druš tve no po -
že ljan. In te gri tet ono ga tko ne ma ve ze
s po li ti kom ne upi tno je ja či od ono ga
ko ji je ne kad ne gdje “uhva ćen” s ne kim
po li ti ča rom u fo to gra fi ji. Ope kav ši se
na ko mu nis ti čki an ga ži ra noj knji že vnos -
ti, pa po tom na na ci ona lis ti čko do mo -
lju bno an ga ži ra noj, či ta telj se pi ta tre -
ba li mu uo pće ta an ga ži ra nost. Či ji su
ti igra či, je su li na ši ili nji ho vi? I za či ji
ban ko vni ra čun oni igra ju (pi šu) a mi
na vi ja mo (či ta mo). Ne že le bi ti nai vni.
Že le bi ti pro ni clji vi. Skep ti čni. Neu tral -
ni. Ka kav je ovo svi jet kad nas svat ko
na vla či na svo ju stra nu. Zar ne ma mo
pra vo na obi čnu, neu tral nu, za ba vnu
knji že vnost? Ta kvu že li mo. Ovi ko ji ka -
žu da je to šund sa mo do ka zu ju da su
pla će ni još i vi še. Uos ta lom, vi di ka ko
su za vrši li!

Ka ko su do is ta za vrši li?
Evo, na pri mjer, Du brav ka Ugre šić je
za vrši la ne gdje va ni. Vi ktor Ivan čić ni je
va ni, ali kao da je: pi še za srpski tje -
dnik u Hrvat skoj pa se ugla vnom či ta
kad lin ko vi na nje gov tek st kre nu in ter -
ne tom. Pri je to ga su mu u No vom lis tu
pla ća li da ne pi še uo pće. Objav lju je se
(i či ta) pu no vi še pri je vo dne knji že -
vnos ti ne go do ma će. Iako re al no do ma -
ća no vi ja knji že vnost, s pri pa da ju ćom
na kla dom, pro da jom i či ta te lji ma ne
pos to ji, osim ne ko li ko izni ma ka ko ji no -
se svoj spi sa telj ski ka pi tal iz osam de se -
tih, is to vre me no na ap sur dan na čin for -
si ra mo i uvje ra va mo sa mi se be da do -
ma ća no vi ja knji že vnost upra vo cva te −
jer je je dnos ta vno to sve što ima mo.
Trži šte i kul tur ni pros tor sa ze mlja ma
biv še Ju go sla vi je još uvi jek ne di je li mo,
a u Euro pi nam nit ko ni šta na dla nu ne
nu di. Onih ne ko li ko ka na la ko je ima mo
otvo re ne pre ma Euro pi (učin ko vi ti po -
sje ti saj mo vi ma i re zul ta ti u pro da ji
pra va) − boj ko ti ra mo što zbog pri va tnih
in te re sa i za vis ti, što zbog ne spo so bnos -
ti i ne sna la že nja. Po slje dnju go di nu ini -
ci ja ti va Pra vo na pro fe si ju (ko ju vo di
Ro bert Pe ri šić) po ku ša va oku pi ti pis ce i
pro na ći su vi sli ji mo del fi nan ci ra nja
knji že vne proi zvo dnje.

Fa kov ci
Oku plje ni oko ide je Kru ne Lo ko ta ra i
Ne na da Ri zva no vi ća da mla đi na ra štaj
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pi sa ca u tur ne ja ma odra di či ta nja s pu -
bli kom i ta ko po pu la ri zi ra ju ka ko svo je
tek sto ve, ta ko i knji že vnost uo pće − Fa -
kov ci su po čet kom 2000.-ih pos ta li ma -
instre am u su vre me noj knji že vnos ti.
Za pa liv ši či ta te lje klup skom atmo sfe -
rom u ko joj se slu ša ju pri če, pi je, slu ša
gla zba i ko men ti ra odra di li su zna ča jan
po sao za okre ta nje re cep ci je su vre me -
ne knji že vnos ti. Iako se ogra đu ju od te -
mat ske i stil ske mo no li tnos ti, ipak se
oku plja ju oko te ma druš tve ne po sli je -
ra tne si tu aci je, ko rup ci je, kri mi na la,
taj ku ni za ci je, be zna đa, ur ba nog, žes to -
kog, žar go ni zi ra nog izra za. Čla no vi FAK-
a (Fes ti val Al ter na ti vne (ka sni je sa mo A
knji že vnos ti) pro bi li su se u me di je,
osvo ji li pla će ne epe ha ov ske ko lu mnis ti -
čke po zi ci je i ušli u sva ko dne vne raz go -
vo re, sve do ras ko la oko pi ta nja tre ba li
i ko li ko in zis ti ra ti na trži šnoj lo gi ci tek -
sta. Na jis ta knu ti ji Fa kov ci su: Zo ran Fe -
rić, Bo ro Ra da ko vić, An te To mić, Mi -
ljen ko Jer go vić, Ći ćo Se nja no vić, Ta nja
Gro ma ča, Edo Po po vić, Si mo Mra ović,
Ju ri ca Pa vi čić, Ro man Si mić, Kre ši mir
Pin ta rić, Ta rik Ku le no vić, Ne ven Ušu mo -
vić.

Ex-No ma dov ci
Sku pi na mla đih (ro đe nih osam de se tih i
de ve de se tih go di na) auto ra, vrlo pre po -
zna tlji va me đu svo jom pu bli kom, uklju -
či va la je pis ce pro is te kle iz No ma da,
pop-ča so pi sa ko ji je izla zio po čet kom
2000.-ih u Za gre bu. Pra te ći po naj pri je
gla zbu, a pre ko gla zbe i da lje al ter na ti -
vu i ra zli či te fe no me ne pop kul tu re −
ovi auto ri ra zvi ja ju me đu žan ro ve: sce -
na ri ji, re cen zi ja-pro za fil ma i gla zbe,
te objav lju ju knji ge (o Emi ne mu; Ri tam
i ri ma)… Za pa že ni ja ime na su Ve li mir
Grgić, Ton ći Ko žul, Zo ran La zić (ko ji je
na pi sao ipak pri li čno ma in stre am ro man
o ra tnom mla de naš tvu “Lje to u gra du”,
2004.). Ve li mir Grgić autor je knji ge
“Hrvat ski gen”, fe no me no lo škog pro pi -
ti va nja me di ja, tren do va, es ka pi zma,
ce le brityja, kon zu me ri zma.

Pis ci ra tne pro ze
Sla ven ka Dra ku lić me đu na ro dno je
ugle dna spi sa te lji ca sre dnje ge ne ra ci je
či ji je ro man “Kao da me ne ma” re iz -
dan 2010. i go vo ri o ra tnim si lo va nji ma
u Bo sni i Her ce go vi ni, pre ma ko jem je
ir ska re da te lji ca Ju ani ta Wil son sni mi la
film. No vi ji na slo vi su joj “Ba sne o ko -
mu ni zmu” (2009.) i “Fri da ili o bo li”
(2007.) ko jeg su ne oče ki va no ma so vno
ku po va le do ma ći ce i ti nej dže ri ce ro -
man ti čno pro na la ze ći to čke iden ti fi ka -
ci je sa sla vnom ju na ki njom i nje nom
bo li.

Rat ko Cve tnić, autor za pa že nog
ro ma na “Krat ki izlet: za pi si iz Do mo vin -

skog ra ta” (1997.) ja ko se svi dio pu bli ci
jer je po ka zao da su i ane gdo te i iro ni ja
nor mal ne u ra tu. Jo sip Mla kić ta ko đer je
po lu čio in te res ro ma nom “Kad ma gle
sta nu” (1999.) gdje go vo ri o su ko bi ma u
sre dnjoj Bo sni, kroz lik re kon va les cen ta
ko ji ta ko đer svo jim sen zi bi li te tom ru ši
kli še je o su di oni ci ma ra ta. To mi slav Baj -
sić je dan je od naj značajnijih pje sni ka
no vi jeg do ba, nje go ve zbir ke “Ju žni
križ” (1998.), “Pje sme svje tlos ti i sje -
ne” (2004.), “Po bu na obje še nih”
(2008.) ne sli je de vi še ge ne ra ci ju stvar -
no sne po ezi je, ne go se pri bli ža va ju fan -
tas ti čnoj, je zi čnoj ko zmo go ni ji, go vo ri -
le one o ra tu ili ne. Ro bert Pe ri šić, pro -
za ist je, pje snik i dra ma ti čar, ali po naj -
pri je vješt pri po vje dač ko ji stva ra odli -
čne li ko ve i po an te, a ne za pa da u pre -
ten cio znost. Nje go ve zbir ke pri ča “Mo -
žeš plju nu ti ono ga tko bu de pi tao za
nas” (1999.) i “Užas i ve li ki tro ško vi”
(2002.) go vo re o mla dim lju di ma de ve -
de se tih i nul tih go di na, o pre živ lja va -
nju, po slo vi ma i ne ima nju po slo va, lju -
ba vi ma, a pre po zna tljiv je li je ni Pe ri ši -
ćev hu mor (“kao da ne bi”) ko ji ih po ve -
zu je. Ro man “Naš čo vjek na te re nu”
(2007.) odje knuo je kao odli čna pro za u
ko joj autor uvo di ra tnu te ma ti ku (rat u
Ira ku), kroz ra tnog iz vjes ti te lja i nje go -
vog ro đa ka no vi na ra ko ji ocrta va ap sur -
dnu si tu aci ju me di ja i druš tva da nas u
Hrvat skoj, a u naj no vi joj knji zi-auto bio -
gra fi ji “Uvod u smi je šni ples” (2011.)
taj je re ali zam još za ši ljio stvar nim ime -
ni ma i sa ču va nim ane gdo ta ma u ko ji ma
je naj češ će auto iro ni čan.

Sla đa na Bu ko vac je pje sni ki nja
(“Ni je dan pa uk ni je sa vršen” 2005.) i
pro za is ti ca (ro man “Pu tni ci” (2003.), a
svo jim dru gim ro ma nom “Rod ave tnja -
ka” (2008.) za oku pi la je ja vnost go vo -
re ći o pos tra tnoj stvar nos ti iz gu blje ne
ge ne ra ci je ko ja je ili de zo ri jen ti ra na i
bo lu je od PTSP-a ili uklo plje na u gram -
zi vost ko ja di kti ra druš tvom. Sla đa na
Bu ko vac za pa ža dir lji ve de ta lje u ko ji -
ma se či ta telj pro na la zi.

Iva na Si mić Bo dro žić pje sni ki nja
je ko ja je glo bal ni in te res i vrlo ši ro ku
či ta la čku pu bli ku osvo ji la pro zom − ro -
ma nom “Ho tel Za gor je” (2010.), ispo -
vje dnom pri čom dje voj či ce ko ja je s
maj kom i bra tom pro tje ra na iz ra tnog
Vu ko va ra i odras ta u Ku mrov cu i Za gre -
bu. Vrlo emo ti vni is kaz ko ji na li ku je
dne vni čkim za pi si ma, bez odma ka u
kre ira nje pri če, pro dan je u re kor dnom
bro ju. Odre đe na bu ra po di gla se u ja -
vnos ti kad je, u tre nut ku kad je već, za
na še uvje te, sla vna i po zna ta, ova spi -
sa te lji ca na pi sa la pi smo re da kci ji Be to -
na (beo grad ski kul tur ni pri log) u ko jem
se kri ti čki os vrće na tre tman ko ji joj je
pred sje dnik Hrvat ske, Ivo Jo si po vić,

uka zao, kon tek stu ali zi ra ju ći su sret svo -
jim odno som pre ma Srbi ma i Hrva ti ma
da nas. Ovo je pi smo u ja vnos ti pre po -
zna to kao nas ta vak ro ma na i na nje ga
su re agi ra li, izme đu os ta lih, Asja Ba kić,
Aj la Ter zić i Vi ktor Ivan čić ko ji kod Si -
mić Bo dro ži će ve kri ti zi ra ju in fan til nu
pri po vje da či cu i li te ra ri zi ra ni, ro man ti -
čni na ci ona li zam.

Pi sa nje o “mla đim”mla di ma
Iako je svim pis ci ma sre dnje i mla đe ge -
ne ra ci je (re ci mo ro đe ni ma naj ra ni je
pe de se tih ili šez de se tih go di na pro šlog
sto lje ća) za je dni čko to što pi šu o svo joj
ge ne ra ci ji, o ge ne ra ci ji za hva će noj ra -
tom, tran zi ci jom, kri zom, prei spi ti va -
njem na ci onal nih i druš tve nih pre sla gi -
va nja, ne ki auto ri (auto ri ce) pi sa le su
ipak o “mla đim” mla di ma, o svom odra-
s ta nju kroz ko je pre la ma ju sva druš tve -
na pre vi ra nja to ga do ba. Je dna od naj -
vje šti jih i naj na da hnu ti jih pje sni ki nja i
pro za is ti ca je Olja Sa vi če vić Ivan če vić:
obja vi la je če ti ri zbir ke pje sa ma, zbir -
ku pri ča “Na smi ja ti psa” (2006.), a
upra vo je aktu al no nje no pro bi ja nje do
či ta te lja ro ma nom “Adio ka ubo ju”
(2010.) ko ji je do bio na gra du T-por ta la
i ušao u fi na le na gra de Ju tar njeg lis ta,
pro zvan “dal ma tin skim ves ter nom”, s
po tre snom pri čom o po vrat ku dje voj ke
u ro dnu pro vin ci ju iz ko je je nes tao
njen brat. Is tan ča no, kre ati vno sna la že -
nje u je zi ku, za oku plja ju ća, si nes te zij -
ska atmo sfe ra, po zi ti va, za pa ža nje de -
ta lja i ni jan si, to pli na − na čin je na ko -
ji ova spi sa te lji ca pri ča.

Ma ša Ko la no vić na pi sa la je za ni -
mlji vu i du ho vi tu auto bio graf sku ispo vi -
jest “Slo bo šti na Bar bie” (2008.); kroz
igra nje s lut ka ma u vri je me ra tnih
uzbu na u No vom Za gre bu iro ni zi ra po -
tro ša čko druš tvo, du ho vi to po an ti ra
okru tnos ti ti je kom odras ta nja, kroz pa -
ra doks bar bie lut ke ko ja je is to vre me no
i eman ci pi ra na i ste re oti pna uka zu je na
pro ble me žen skog iden ti te ta. “Ci je -
plje na” pro tiv ro man ti ke, auto ri ca krči
svoj put.

Knji že vni bar do vi
Mir ko Ko vač, iako pri pa da sta ri joj ge ne -
ra ci ji auto ra, vrlo je aktu alan (knji ga
po li ti čkih ese ja “Cvje ta nje ma sa”,
2010.) je dan od naj po tpu ni jih auto ra;
na zi va ju ga je dnim od naj zna čaj ni jih
ju žno sla ven skih auto ra, bu du ći da ga je
te ško za tvo ri ti u je dnu na ci onal nu knji -
že vnost. U Hrvat skoj ži vi od 1991. godi-
ne. Ro ma no pi sac i ese jist, dra ma ti čar,
ra zvi ja po le mi ku kao na čin druš tve ne
kri ti ke. U no vi jem ro ma nu “Gra d u
zrca lu” (2008.) ra zvi ja bo ga to pri po vi -
je da nje ko je pra ti po vi jest obi te lji i
druš tva, su dbi ne lju di i ze ma lja ko je se

zrca le u oso bnim sje ća nji ma i žu dnja -
ma. Obja vio je ro ma ne: “Gu bi li šte”
(1962.), “Mo ja ses tra Eli da” (1965.),
“Ži vo to pis Mal vi ne Trif ko vić” (1971.),
“Ru ga nje s du šom” (1976.), “Vra ta od
utro be” (1978.), “Uvod u dru gi ži vot”
(1978.), “Kristal ne re šet ke” (1995.),
“Grad u zrca lu” (2008.), No ve le: “Ra ne
Lu ke Meš tre vi ća” (1971.), “Ne bes ki za -
ru čni ci” (1987.), “Ru že za Ni ves Ko en”
(2005.), Ese ji, dra me: “Europ ska tru -
lež” (1986.), “Europ ska tru lež i dru gi
ese ji” (1994.), “Cvje ta nje ma se”
(1997.) “Isus na ko ži” − iza bra ne dra me
(2003.).

Da ša Drndić i da lje drži svo ju čvr-
stu po zi ci ju auto ri te ta na po lju pro ze o
ho lo ka us tu i Dru gom svjet skom ra tu, a
Ire na Vrkljan (“Ze le ne ča ra pe”, 2005.,
“Dne vnik za bo rav lje ne mla dos ti”
2007.) sa mo za taj no pi še svo je ispo vje -
dne, slo je vi te, po eti čne pro ze.

An drea Zla tar, ba ve ći se znan stve -
nim ra dom u po lju knji že vnos ti, no vom
je knji gom “Rje čnik ti je la” (2010.),
kroz za ni mlji vo spa ja nje ese ja i bio gra -
fi je za gre ba la po vrši nu ra zme đe znan -
stve nog i li te rar nog, odre di la svo ju pu -
bli ku kom plek sni je i ljud ski je.

Oni ko ji su već sko ro pa knji že vni
bar do vi
Zo ran Fe rić autor je za ko jeg zna ju i oni
ko ji ga ni su či ta li ni ti će ga ikad či ta ti,
pro to tip je skro mnog, za ni mlji vog oso -
be nja ka, po znat po svo joj hi po hon dri ji
i auto iro ni ji. U svojim zbir kama pri ča
“Mi šo lov ka Wal ta Di sneya” (1996.),
“An đeo u of saj du” (2000.), i ro ma nima
“Smrt dje voj či ce sa ži gi ca ma” (2002.) i
“Ka len dar Ma ja” (2011.) − nje gov naj -
no vi ji ro man o odras ta nju, poi gra va  se s
ta bu-te ma ma, šo ki ra či ta te lje crno hu -
mor nom i gro tes knom stvar noš ću ko ju
ra zot kri va, upli će žan rov ske i pop-kul -
tur ne re fe ren ce u ra dnju.

To mi slav Za jec do ka zao se kao
dra ma ti čar, iako je obja vio tri zbir ke
po ezi je “Na ta ni je lov dne vnik” (1996.),
“Sje ver − zla tni šut” (1996.) i “Ru pa
nje go va ime na” (2000.) i če ti ri ro ma na:
“So ba za ra zbi ja nje” (1998.) (tzv.
“hrvat ski pulp-fic ti on”, pri ča o svi je tu
dro ge, us pje ha i kri mi na la, i stru ktur no
osli ka na “vrtnja bez izla za”), “Ulaz u
crnu ku ti ju” (2001.), “Lju do žde ri”
(2005.) i “Lu na park” (2009.). Nje go ve
dra me “John Smith i prin ce za od Wale -
sa”, “Svi nje”, “Aten ta to ri”, “Mli je ko”,
“Do rothy Ga le”, na gra đi va ne i us pje šno
pos tav lja ne na po zor ni ce, za oku plja ju
ne obi čnim su dbi na ma “obi čnih” lju di i
obra ti ma sva ki daš nji ce.

An te To mić je izni mno po pu la ran
sce na rist, dra ma ti čar, ro ma no pi sac, ko -
lu mnist, hu mo rist, je dnom ri je čju: hit-
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mej ker. Ro man “Pu no glav ci”(2011.) na -
pi sao je po na ru džbi Po drav ke, pa obil -
no ko ri šte nje Ve ge te u ro ma nu re zul ti -
ra onim što bi do bro na mjer na kri ti čar ka
na zva la la ga nom i čit kom pri čom. Ne su -
mnji vo du ho vit i pro ni cljiv, ovaj je
autor dio vjer ne EPH ko nji ce ko ja ipak
bi ra ko ga će uze ti na zub, a ko ga ne će.

Ma ni Go to vac ne si la zi po slje dnjih
mje se ci s prvih mjes ta ljes tvi ce pro da -
nos ti svo jim auto bio graf skim knji ga ma:
“Fa liš mi”, 1. i 2. dio. Kom bi na ci ja re -
zi mi ra nja pro fe si onal nog ži vo ta ja vno
an ga ži ra ne oso be (ka za li šna in ten dan ti -
ca) i in ti mnih, do ta da ne po zna tih de ta -
lja, kla si čnim to plim, ispo vje dnim auto -
bio graf skim to nom re zul ti ra la je do pi -
ra njem do ši ro ke pu bli ke.

Ta nja Mra vak no vo je ime. Na pro -
znoj sce ni pojavila se sa zbir kom pri ča
“Mo ra mo raz go va ra ti” (2010.); drži se
krat ke pri če o sva ko dne vi ca ma i odno si -
ma, pi še na di ja le ktu, go vo ri o pro vin -
ci ji, vo di ne ko li ko pri po vje dnih li ni ja.
Odli čno ot ku ca nim ri tmom na pe tos ti
auto ri ca is ti če či nje ni cu da ono o če mu
ne ko me ovi si ži vot ne kom dru gom ne
zna či ama baš ni šta, a je dno po red dru -
gog su.

Edo Po po vić, ko ji je du go ži vio na
sta roj sla vi kul tne zbir ke pri ča “Po no ćni
bo ogie” (1987.), u do ba ra ta se spi sa -
telj ski an ga ži ra. Pri ča o li ko vi ma s druš -
tve ne mar gi ne, egzis ten ci jal noj tjes ko -
bi i druš tve nim aktu al nos ti ma u zbir ka -
ma pri ča “San žu tih zmi ja” (2000.),
“Ka me ni pas” (2001.), “Igra či” (2006.),
ro ma ni ma “Izlaz Za greb-jug” (2003.),
“Oči” (2007.), “Pri ru čni k za ho da če”
(2009.). Da nas je ko lu mnist ko ji vrlo
gla sno za mje ra svo jim ko le ga ma ko ra ke
ko je je (ako ne i ra di kal ni je) i sam či nio
su dje lu ju ći u kom pro mi ti ra nom gla si lu
ti je kom ra ta.

Si mo Mra ović, pje snik i per for mer,
na pi sao je i ro man o po zi ci ji ma nji ne
(Srba) u vri je me ra ta u Za gre bu kroz
bo em ski spi sa telj ski ži vot i izra vno spo -
mi nja nje ko le ga i pri ja te lja, to po ni ma i
pre po zna tlji vih si tu aci ja.

Ni ko la Pet ko vić, aktu al ni pred sje -
dnik Druš tva hrvat skih pi sa ca, obja vio
je ne da vno ro man “Ka ko sve za ti ci pe -
le” (2011.) − os vje tlju ju ći in ti mni svi -
jet, odnos s umi ru ćim ocem, for mal no i
stil ski za ni mlji vo ra slo ja va ju ći tek st.

Igor Štiks je dno je od mla đih ime -
na (ro đen 1977.) u su vre me noj hrvat -
skoj knji že vnos ti. Ro đen u Sa ra je vu,
odras tao u Hrvat skoj, ži vi u ino zem -
stvu. Pro bio se ro ma nom “Dvo rac u Ro -
ma gni” (2000.) a slje de ćim ro ma nom
“Eli ja ho va sto li ca” (2006.) do ka zao se
kao ozbi ljan pi sac: na pi sao je su vre me -
nu tra ge di ju kroz tra ga nje za ocem i
iden ti te tom, opi sao tra gi ku su vre me nih

mul ti kul tu ral nih cen ta ra, ve li ke lju ba -
vne pri če, kon cep ta an ti čke tra ge di je.
Oci je njen je kao ne vje ro ja tno zreo i
zao kru žen autor, iako tek u tri de se tim
go di na ma ži vo ta.

Iva na Šo jat-Ku či već je objav lji va -
la po ezi ju i pro zu, ali s dvi je no vi je
knji ge − knji gom pri po vje da ka i ro ma -
nom, za uze la je mjes to me đu is ta knu ti -
jim auto ri ca ma. “Mje se ča ri” (2008.)
pri če su ko je za ple te gra de na emo ci -
onal nim na pe tos ti ma, a ro man “Un ter -
stadt” (2009.) obi telj ski je ro man ko ji
go vo ri o osje čkoj obi te lji nje ma čkih ko -
ri je na kroz če ti ri ge ne ra ci je, otva ra pi -
ta nja mul ti kul tu ral nos ti, pri hva ća nja,
odbi ja nja, oso bnih tra uma i ono ga što
os ta je kao most izme đu ge ne ra ci ja.

Iva na Saj ko is ti če se kao ra di kal na
spi sa te lji ca umje tni čkog kon cep ta ko ji
pro pi tu je žan ro ve i pos tup ke u dra ma -
ma i pro zi; za ple tu i ka ra kte ri ma pris tu -
pa ino va ti vno. Nje ni tek sto vi pre vo de
se i izvo de u ino zem stvu. Dram ska tri lo -
gi ja “Že na-bom ba” (2004.) naj po zna ti -
je je nje no dje lo.

Alen Bo vić is prva je pse udo nim
pod ko jim izla ze na tu ra lis ti čke, auten ti -
čne sli ke druš tva u mo ral noj i ma te ri jal -
noj pro va li ji: ro ma ni “Me tas ta ze”
(2006.) i “Lju do žder-ve ge ta ri ja nac”
(2010.), krat ki su, kon cep tu al ni i sna žni,
a ka ri ki ra njem druš tve ne si tu aci je po -
an ti ra ju do mi nan tnu emo ci ju ogo lje nos -
ti i be spo mo ćnos ti. Druš tvo na si lja, ko -
rup ci je i kri mi na la uvje tu je svo je su di -
oni ke. Na kon prvog ro ma na Ivo Ba le no -
vić, li je čnik i autor, odus ta je od pse udo -
ni ma, ali i od svo je li je čni čke pro fe si je.

Na da Ga šić per ci pi ra se kao aut -
saj der u knji že vni čkom mi ljeu, ali vrlo
su ve re no osva ja svoj pros tor gra de ći ro -
ma ne ko ji ko ris te žan rov ske ele men te,
ko je ona na do gra đu je. Ro ma ni “Mir na
uli ca, drvo red” (2007.) i “Vo da, pa uči -
na” (2010.) vo de pa ra lel ne na pe tos ti
ka ko i pri li či kri mi-ro ma ni ma, ali li ko ve
pro du blju je i re alis ti čno gra di u spre zi s
kvar tom, gra dom, po li ti čkim i druš tve -
nim kon tek stom, te ta ko izmi če žan rov -
skim pra vi li ma.

Ludwig Bauer, sce na rist ge ni jal -
nog Bal ta za ra, pro za ist ko ji se ba vi pi -
ta nji ma na ci onal nog iden ti te ta, ma nji -
na, odras ta nja, drža va, u po slje dnje
vri je me do živ lja va re ne san su kod kri ti -
ča ra i či ta te lja.

Ra de Ja rak vrlo je mar ljiv pro za -
ist; nje go vi ro ma ni “Sol” (2003.), “Pus -
ti nje” (2008.), “Tan go” (2010.), “En ci -
klo pe di ja oča ja” (2006.), “Ja pan ski
dne vnik” (2010.), “Su tra” (2011.) nje -
gu ju mi ni ma lis ti čko, ogo lje no pi smo,
auto bio graf ske / dne vni čke fra gmen te,
ispi ti va nje for me. Una toč svo joj sup til -
noj pro zi, Ja rak je po znat po bur nim

rea kci ja ma na re zul ta te knji že vnih na -
tje ča ja i na gra da.

Da mir Ka ra kaš vrlo je za ni mljiv
autor, nje go ve pro ze su “Kom ba ta ri”
(2000.), “Ki no Li ka” (2001.), “Ka ko sam
ušao u Euro pu” (2004.), “Es ki mi”
(2007.), i “Sjaj no mjes to za ne sre ću”
(2009.). Za nje ga ka žu da je “li čki
Marquez” jer je ra zot krio ose buj nos ti
su vre me nog ži vo ta u pro vin ci ji na iro ni -
čan ali i to pao na čin. Pre ma ro ma nu
“Ki no Li ka” sni mljen je film.

Re na to Ba re tić, pro za ist i pje snik
iz Spli ta, pro sla vio se ro ma nom “Osmi
po vje re nik” (2003.), a po tom je na pi -
sao i ro ma ne “Pri čaj mi o njoj” (2006.),
i “Ho tel Grand” (2008.). S “Osmim po -
vje re ni kom” pos ta vio je pi ta nja druš -
tve ne uvje to va nos ti, lo gi ke lo kal ne za -
je dni ce, uto pi je, a pu bli ku je oča rao
je zi čnim uslo ja va njem pri če.

Naj pre po zna tlji vi je su vre me ne
mla đe pje sni ki nje su Ta tja na Gro ma ča,
Aida Ba gić, Dor ta Ja gić, Ana Brnar dić,
Da ri ja Ži lić… Gro ma ča se do ka za la i kao
pro za is ti ca ro ma nom “Crnac” (2004.)
ko ji je adap ti ran i pos tav ljen na sce nu
ri je čkog HNK. Aida Ba gić u zbir ci “Ako
se zo vem Sylvia” (2007.), su pro tno je zi -
čno-na ci ona lis ti čkom čis tun stvu ko je
ja ča u hrvat skoj ja vnos ti, a po ta knu to
je dnom stru jom je zi ko slo va ca, do vo di u
pi ta nje ra zli ko va nje hrvat skog i srpskog
je zi ka i po eti čki ih in ti mi zi ra i ulju ljku -
je. Dor ta Ja gić (zbir ke pje sa ma “Pla hta
pre ko gla ve” (1999.), “Ta ma goc hi mi je
umro na ru ka ma” (2001.), “Đa vo i usi -
dje li ca” (2003.), “Kva dra tu ra du ge”
(2007.), dra ma “Ka lo dont” (2003.),
zbir ka pri ča “Ki čma” (2009.) po eti čki je
vrlo ino va ti vna i spre mna za izne na đe -
nja. Ana Brnar dić, pak, izra nja iz ar hai -
čnog svi je ta li ri ke i mi to lo gi je svo jim

ne vje ro ja tnim sli ka ma i obu zi ma či ta -
te lja. Obja vi la je zbir ke “Pi sa ljka ne kog
mu dra ca” (1998.), “Val cer zmi ja”
(2005.), “Pos ta nak pti ca” (2009.). Da ri -
ja Ži lić obja vi la je zbir ke “Gru di i ja go -
de” (2005.) i “Ple ši, Mo desty, ple ši”
(2010.) a či ni se da eman ci pa ci ju in ti -
mi zi ra kroz uslo ja va nje: po lo ža ja že ne,
po lo ža ja ti je la, po lo ža ja po ezi je.

Da li bor Šim pra ga autor je či ji se
ro ma ni “Ka vi ce An dre ja Pu pli na”
(2002.) i “Anas ta sia” (2008.) pri li čno
ra zli ku ju od “re ci kla žnog” sti la pi sa nja
i na to me smo mu za hval ni. Pre ma “Ka -
vi ca ma” sni mljen je i film i pos tav lje na
je pred sta va; ra di se o kvar tov skim de -
čki ma, na vi ja či ma, ko ji ži ve na ru bu.
“Anas ta sia” je sve obu hva tna egzis ten -
ci ja lis ti čka pri ča o po tra zi za po ri je -
klom i smi slom.

Dra go Gla mu zi na za po čeo je kao
pje snik zbir kom “Me sa ri” (2001.), a na -
kon ro ma na “Tri” (2008.), u ko jem se
ba vi mo der nim, kor po ra cij skim sti lom
ži vo ta i ana li zi ra par tner ske odno se i
lju bo mo ru, obja vio zbir ku pje sa ma “Je
li to sve?” (2009.)

Spi sa te lji ce − ko lu mnis ti ce
Opre di je liv ši se za ko lu mnis ti čki na čin
su dje lo va nja na knji že vnoj sce ni, ove
su spi sa te lji ce pri li čno či ta ne i pro da va -
ne, no kad se odlu če na uko ri ča va nje
svo jih tek sto va, stvar pos ta je upi tna i
čes to, ta ko izvan ori gi nal nog kon tek sta,
ne za ni mlji va. Ju li ja na Ma ta no vić, Ru ja -
na Je ger, Mi la na Vu ko vić-Ru njić, Ve dra -
na Ru dan, Adri ja na Ču li na… ta ko pa ra -
di gmat ski vo de su vre me nu hrvat sku
kul tu ru pre ma mo der noj, se ksu al no
osvi je šte noj i trži šno eman ci pi ra noj
ina či ci za ko ju se je dnos ta vno ne mo žeš
ne za pi ta ti − a ka kvog to ima smi sla?

Tekstura, broj 5, juni 2012. 7



Наркомански стол је стање стола.
Уколико у двадесет четири сата све
што ти затреба донесеш на стол, а не
однесеш ништа, добит ћеш наркоман-
ски стол, па макар на њему не било
дроге, што је, изван теорије, мало
вјеројатно.

Нисмо ми баш неки џанкији, мој
френд Белмондо и ја. Ми смо, како
бих рекла, готово па презрени и од
фурежа и од трезвењака. Зихераши
за једне, згубидани за друге.

Не знам како је све то кренуло,
с травом, шитом, покојим викенд-
бомбончићем, новогодишњим црти-
цама бијелог или жутог. Можда смо
предуго студирали, брат брату тече и
осма годиница, па се успут навикли
на ту траву или смо, напросто, преду-
го димили, па скужили да је свака
акција осим нужне реакције сувишна.

У нужне реакције припадају: од-
говори на потребе властитог органи-
зма у што некако иде и мјесечна на-
бавка дима, одговори на поједине те-
лефонске позиве, а понекад и одгово-
ри на постављена питања, ако си ра-
сположен за дијалог или ако човјек
инзистира. У ту скупину свакако не
иде отварање врата због дрингдрин-
гања кућног звона те устајање из гни-
језда постеље и одлазак на испит
због рондања будилице.

Одлазак до контејнера или нај-
ближега маркета допадне само онога
лузера који љуто спуши на картама.
То обично увалимо неуком госту, нас
двоје препредених коцкара.

У принципу, овдје у два метра
имаш све што ти треба: линију, ТВ,
карте за бришкулу, храну која је нај-
чешће чипс и кечап, у бољем случају
манистра на туњевину или поме, пи-
ће, наравски, па дуван и стрипови и
шкатула траве. Та шкатула траве или
пуним именом шкатула за траву и ри-
зле никад није обична безвезна кути-
ја; видјела сам уистину прекрасних
примјерака: позлаћене обле кутијице
за накит, баршунасти етуији, оне
шкрињице од ебановине што учине
клап! кад се затварају, лимене кути-
јице с угравираном јужњачком заста-
вом или с наљепницом сисате плаву-
ше као хард верзија, а неријетке су и
оне с медвједићима који се држе за
ручице, сретни чувари дјетиње без-
брижности, више или мање мудре,
више или мање бедасте.

Нашу цимерску, лакирану кути-
јицу, наслијеђену од газдарице, с ма-
лим црним ботуном који се навије, па
свира ајне клајне нахтмузик, попа-
лила је, заједно са садржајем од осам
грама марице (и то сибирскога ти-
гра!) и чоколадном плочицом шита,

нека неморална погана шупчина која
је остала неоткривена до дана данаш-
њега.

Привремено користимо нечију
заборављену футролу од црвене коже
за наочале Валентино.

Људи нам долазе и одлазе, до-
носе вијести, новине, који пут крух
(добри људи), каву, тиролску и сли-
чно. Прекјучер је дошла Белмондова
френдица Ана Јебена Зораја, скурила
трубу, мало се вртила по кужини у
смеђим чизмицама, смеђој капици,
свијетлосмеђој сукњи. Зораја зна:
смеђе је у моди.

Ана Јебена Зораја у нашој кухи-
њи изговара својим смеђим Марга-
рет Астор 56 уснама:

− Фууј, браалее, вии ниистее но-
ормаалнии! К враагуу, уузгоојиит ће-
етее куугуу у куужиинии.

Усне и обрве мичу се синкрони-
зирано. Знала сам да не смијем пуши-
ти сканк, то је ко да се надуваш чис-
тог ПМС-а. И још та Зораја, усне,
обрве, пијавице, хиперекстензија са-
могласника.

А Бел је кано живнуо, вади из
хладњака један смежурани лимун и
циједи га, једини преостали извор ви-
тамина, тој невјеројатној каки-жени
за лимунаду.

− Иимаатее лии смееђии цуука-
ар?

Имамо пииздуу маатеериинуу.
− Немамо, нажалост. Немамо ти

ни обични, кад промислим − љубазно
ћу.

− Ај, ја ћу скочит! − чујем стано-
вит полет у гласу свога летаргичног
цимера, јединога мршавог мушкарца
који је рођеном гузицом успио иско-
пати рупу у тросједу, и не могу вјеро-
вати да узима јакну, обува патике и
излази. Он излази. Након пуних два-
десет дана. Сигурна сам да би прес-
кочио скале у два скока да не зна да
га моје свевидо треће око прати.

И ево га натраг, у рекордном ро-
ку − шећер турбинадо, нерафинира-
ни производ, у руци. Има се пара. Не-
мо‘ш вироват.

− А чији је оно боксер испод ска-
ла?

Било је то, да се не заборави,
прекјучер. Ана Јебена Зораја искапи-
ла је брзински лимунаду с нерафини-
раним шећером турбинадо, покупила
своју кожну смеђу торбицу и нестала:

− Саамоо наа даан, плиизиин
тее, чоовиичее, доок оонаа вјеешти-
ицаа гааздаариицаа нее оодее!

Оставила нам своју кују боксе-
рицу Рио. На двадесет четири сата. У
двадесет четири сата пас пиша (и ос-
тало) три пута. Дакле три пута вани

на студен-зиму. Три пута. А с обзиром
да још је нема, Ане Факин‘ Зораје...
Нема је точно два и пол дана, 3 x 2,5
= 7,5... дакле, седам и пол пута... ка-
ко то? Какосадто? Хмм... на зиму, ва-
ни се смрзават и чекат да куја обави
нужну реакцију, дивљачки оптрчи
кварт вукући твоје модро тијело не-
свикло на рекреацију, да те вичу баке
с дјечурлијом, јер мораш ић на посе-
бан терен истрчат пса и онда још ску-
пит дрекец за животињом. А пасја
храна? Кухаш месо и рижу и зелен,
јер овај пас не воли педигрее пал, ма
види ти то. Месо, рижа и зелен, још
ћемо почет здраво вечерават! И изнад
властитог стандарда.

Јасно да сам испрва откантала
Бела, па то је његова пријатељица,
плиизиин тее, нисам ја пристала бит
псећа дадиља, он је пристао:

− Наравно, стара, немаш бриге,
хехехе. Пазит ћемо је, хехехе.

Мушкарци су патетични, плиизи-
ин тее. Будала.

А онда је пао дил: он ће орибат
кухињу, а ја сваки други пут изводим
Рио.

Кухиња збиља блиста, милина.
Тек неколико шалица са скореним
фундачем од каве које су се у међу-
времену окупиле на судоперу. Рио је
у куту, бали плочице, тужноока Рио.
Напуштено пашче. Од Зораје би се
очекивала нека модернија куца, мопс
или нешто слично...

− Како пасмина може бити у мо-
ди? То је кома, ове сезоне шета се, не
знам, пинч, афганистански хрт није
ин као ни хрватски овчар, али зато се
у ретро стилу на шпицу враћају јазав-
чари! − гледам цимера, који отвара
црвену футролу Валентино и вади
ризле.

− Боксери нису у моди... већ го-
динама. Е, у праву си, има ова кујица
и година. Били су модерни они, ка-
кос‘ зову, ирски сетери и кокер шпа-
нијели.

− Јебате, па откад ти ниси изаша
ванка? Од основне школе? Они су се
фурали с пјађо веспицама, оним стари-
ма, и с бијелим гаћама и ребама у бо-
ји. Јеси свјестан откад се то не носи?!

− Од прије мобитела.
− Од прије мобитела.
− Од прије рејва и хип-хопа.
− Од прије рејва и екстазија. И

хип-хопа.
− Били смо врло млади. Паче

дјеца.
− Дица.
− Прије рата.
−Е.
Сјецка шит. Мрви мару. Празни

дуван. Соли. Тути-фрути.

− Замисли да се мала Зораја не
врати, морали бисмо сваки дан овако
излазит с псетом, по три пута − зами-
слио се.

Мала Зораја? Мука ми је.
− Ај, признај да је желиш пова-

лит. У по уре си показа више акти-
вности неголи у задњих мисец дана!

− А шта ћу кад ми ти не даш!? И
тако годинама.

Повлачим дим. Ма заборави.
Мијењам тему:

− Можемо пробат научит кују да
игра карте?!

− Ако се и шалиш. Пас може сва-
шта. Штулићев пас се смијао, има она
писма, како га је тај пас упозна с цу-
ром у парку.

− Није, Штулићев пас је био на-
смијешен, а Фантеов се мали пас
смијао.

− Еее?
− John Fante, коњу неписмени!
− Јеси коза, ја сваке године про-

читам једну књигу и свега се сићан до
у детаље, а ти се заправо преоптере-
ћујеш. Зашто ти уопће читаш, кад ни-
шта не запантиш?

− Запантин. Неке ствари запан-
тин. Рецимо то. Прича о малом на-
смијаном псу. Стално је спомиње, а
није написана.

Бел је вриједно мотао други џо-
инт, не марећи пуно за неку ненапи-
сану причу. Руке су му се мало тре-
сле, ал’ био је ко пчелица. Марљив и
посвећен. Ја никад нисам научила
мотат. Готованка.

− Да дамо Рио да повуче дим,
можда би се стварно насмијала?!

− Пусти паса, сад ћемо нас дви у
шетњицу... Може се само расплакат
над нама. Види како је јадница тужна.
Гле јој очи!

− Зораја ми је причала да је Рио
једанпут погледала равно у очи и ре-
кла јој: ма-ма. Разуми ти то: ма-ма!
Равно у очи! Не вирујеш, јер никад
ниси имала псето. Сићаш се како ти је
кактус увенија јер си га заборавила
залит. Козо, кактус ти је уса! А да си
га научила говорит, пита би воде и
још би били сретни заједно!

− Ајмо, Рио, нек се господин за-
бавља! Добро се утруби, душебри-
жниче! И не заборави залит гљивице
међу ножним прстима, то је једино
шта си икад узгојија! Можда ти и ка-
жу: ма-ма!

− Лоша ти је база. Тотално. Про-
падаш интелектуално. Баш ме бри-
неш.

− Факоф.
−Лоша!!!

8 Komšijska književnost

Оља Савичевић Иванчевић
Насмијати пса
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* * *
Свјежи зрак омамио ме више од

дима. Куја је весело махала репом и
вукла ме за собом. Ја сам се невесе-
ло клатила на водилици. Је л’ ово
осми или осми и пол пут да је изводи-
мо ван? И како то? Како то може бит:
и пол?! Што је с другом половицом?
Математика нема благе везе с моз-
гом. Поготово мојим.

Ја трчим и трчим за Рио кроз бо-
рове и ударам о њихова мекана ре-
бра, лишена боли, док напокон од
вртоглава слалома не паднем на зе-
мљу, топлу и суху. Туп! Зима је, а зе-
мља посута ситним иглицама топла је
и суха и удобна, удобна под мојим ли-
цем...

Сјетим се како сам већ... Давно.
Како сам то могла заборавити? То
влажно шкакљање њушке на уху и
образу.

Тај пас, мој, наш пас, једини ко-
јег сам икад имала, живио је на селу
код најстарије мамине сестре.

− Најјачи је! − говорили су рођа-
ци. − Он ти је полувук.

Али није био полувук, био је са-
мо добри песо, велики мјешанац. Из
једног окршаја с јазавцем изашао је
без стражње ноге и кад бисмо одла-
зили из села, мама, тата, сестра и ја,
трчао је за нашом старом стојком ки-
лометрима. На три ноге кроз три се-
ла. У трећем селу увијек би се окре-
нуо и вратио, тамо су били опаки пси.
Сеоски пси нападају у чопорима. Зна
се који је џукац из којега села!

На почетку рата тета је умрла и
нитко више није долазио, постало је
опасно. Прошла је војска и кућа из ко-
је смо неких сретнијих зима гледали
велике памучне пахуље остала је хрпи-
ца пепела прекривена сњеговима.

Биједни је песо подивљао. Ни-
кад ми није било јасно како пас полу-
ди. Колико самоће, колико батина,
глади, угриза, страха треба да пас по-
луди? До ујака су стигли гласови да
коље овце. Замишљам га, троногу
мрцину, меду, како се прикрада међу
њих. Полувук! Без режања, без гласа,
његови очњаци хватају врат овце која
пасе, док се она не трзне, не бекне и
падне као крваво клупко вуне из које-
га пас лоче изнутрице. Али мислим да
није било тако, да је заправо улијетао
међу њих као бијесна звијер, режећи,
гризући гдје дохвати, ноге, гркљане,
а овце су блејале и блејале и трчале
у круг, јер овца се не одваја од стада.
Не зна она то. Покољ, био је то прави
покољ, а не борба за преживљавање,
закон хранидбеног ланца и те ствари.
Једнога дана ујак је крадом отишао у
село и упуцао га...

Како сам могла заборавити? То
влажно шкакљање њушке по уху и
образу. Рио ме њушка. Проматра ме
псећи. Забринуто или би се играла?
Под мојим длановима длака јој је
глатка, тијело мирно, задовољно.

− Знаш, Рио, ма ништа ти не
знаш, псето једно, онај кактус није
крепа јер сам га заборавила, него
због тога шта сам га заливала сваки
дан. А ако ти Јебена Зораја не дође,
ја ћу тебе посвојит. Ма не брини ти
ништа, бит ће нама липо: ти, ја и онај
напушени магарац! Обитељска идила!

Куја ме погледала равно у очи.
Равно у очи! Еј, немој, нисам ти ја ма-
ма. Полизала ме по челу, махнула ре-
пом и повукла водилицу.

Према нама је журио Белмондо,
смијешан онако висок и танак, у пре-
великој топерици.

− Јебателед, ди сте? Мислија
сан да се шта догодило, а ви се спри-
јатељиле. Ко би река: ти и пас. Пуна
си изненађења − не би ме чудило да
једног дана дите родиш, како си кре-
нила!

− Ма немаш ти појма! Већ сам
имала паса, а да знаш, и овце сам је-
данпут чувала и...

− Хахаха, да овце... а и твоје
биографије. А је овако из профила
мало ми бацаш на чобаницу! Фали ти
зеру руменила и − права!

− Стварно си сељак!
− Ја сељак, хахаха, па ко је чува

овце?! Ај доди, чобанице, скуват ћу ти
каву. Звала је Зораја, моли да причу-
вамо Рио још који дан, газдарица јој
никако отић...

− Је ли рекла плиииииизиииин
вааас, јер ако није − ништа!

Бел се смије, пребаци ми руку
око врата. Идемо кући. Рука под ру-
ком. Четири стопала. За њима четири
шапе. Ти машеш репом, ја машем ре-
пом. И пас.

Дубравка Угрешић
Простор и вријеме

Има барем једна ствар која моје зе-
мљаке, бивше Југославене, разликује
од других људи на свијету. Моји зе-
мљаци фасцинирани су временом.
Сваки пут кад из Америке (њујоршка
страна) назовем телефоном своју ма-
му, она прво пита:

− А колико је код вас сати?
− Подне.
− А код нас је шест послијепо-

дне − каже, због нечега задовољно,
моја мама.

Тек након размјене информаци-
ја о точном времену код њих и код
нас можемо наставити разговор. Моја
мама није много путовала, разумљи-
во је да је фасцинирана разликом у
сатима. Међутим, ни моји пропутова-
ни и напутовани земљаци не пропу-
штају питати за вријеме.

Становници бивше Југославије
били су путници, вагабунди, туристи,
поморци који су опловили свијет, пе-
чалбари, gastarbeiteri, емигранти,
мафиози, људи који су географију
имали у малом прсту. Ипак, с време-
ном код њих нешто не штима.

Има једна друга ствар која моје
бивше земљаке не разликује много
од неких других становника сличних
земаља. Ради се о специфичном осје-
ћају за властиту позицију у свијету.
Било гдје да сам, ако ме назове какав
земљак, он ће питати.

− А пишу ли они нешто о нама?
Они су притом становници зе-

мље у којој се налазим, ми смо при-
том ми.

− Па не баш нешто особито... −
кажем опрезно.

С друге стране чује се мук који
изражава и невјерицу и разочарање.

Мали народи на Балкану срасли
су с непоколебљивом вјером да су ге-
ополитички необично важни. Многи
ће пристати на то да су сиромашни,
да су нетолерантни, пристат ће чак и
на то (иако тешка срца) да Јадранско
море можда и није најљепше на сви-
јету (али је зато најчишће), али ника-
да неће пристати на идеју да је њихов
геополитички значај миноран.

Јер они су штит и раскрсница.
Хрватска никада и није била друго до
штит. Једно вријеме штит против Ту-
рака (који би да није било Хрвата до-
шли до Беча), затим штит против ко-
мунизма (а комунисти су, зна се,
Срби) и коначно штит Западне циви-
лизације, јер да нема Хрватске Бал-
кан би мирно дошетао до Беча. При-
том се под рјечју Балкан подразумије-
вају српске, православне, барбарске
хорде. Хрватска је, дакако, знамени-
та и као раскрсница: поморска, же-
љезничка, зрачна.

Штит и раскрсница су државно-
националне фантазме распрострање-
не с једнаким сетом мутних аргуме-
ната посвуда, особито ако се од
хрватског штита крене на Исток. И
Босна је штит и раскрсница, и Србија,
дакако. И Македонија, дакако. Моја
пријатељица која често путује у јужне
државе бившег Совјетског Савеза
тврди да апсолутно идентичне фанта-
зме о себи гаје Грузини, Азербејџан-
ци, Арменци, Узбекистанци, Туркме-
нистанци, Киргизи, Таџикистанци,
Бурјати.

Понекад се искрено сажалим.
Није лако бити мали народ и притом
немати пуно тога на располагању. Ни-
је лако бити ни представник малог
народа, човјек не зна одакле би запо-
чео. Зато је, ваљда, прво што му,
представнику, пада на памет то да се
оријентира у времену. Некако му ла-
кне кад му и други потврде да је код
њега шест сати. Кад је тако правилно
смјештен у времену, представник ма-
лог народа упућује свој поглед у за-
мишљени простор. И гле, опустјелим,
зараслим у траву жељезничким шина-
ма јуре блистави влакови, над њего-
вом главом зује авиони као јато кома-
раца, пред њим се простире морска
пучина по којој клизе прекооцеански
бродови као непрегледна јата патака.
А тамо, иза непробојног обрамбеног
штита, допире рзање коња и ојађени
гласови барбара који безуспјешно на-
диру с Истока.



Пиркеру се већ дуго чинило да му се
лице раширило, па је тих дана пуштао
брадицу. Стајао је пред огледалом
кад се зачуло звоно. Било је прерано
за посјете, прерано за претплате и
очитавања.

Устао је раније него иначе. Мо-
рао је спремити кћеркицу за вртић,
одвести је, отићи на Велесајам... Же-
на је била на путу, у Мађарској.

Погледао је кроз шпијунку. Кру-
пна старија госпођа стајала је испред
врата. Наравно, само пензионери из
социјализма могу устати тако рано и
умјесто на посао доћи пред твоја вра-
та. Госпођа је поновно подигла руку и
зазвонило му је изнад главе.

Рекао је: − Само мало...
Навукао је хлаче и отворио вра-

та.
Госпођа се благо наклонила, на-

правила покрет рукама и рекла: − Ја
сам одиспод...

Пиркер је рекао: − Молим?
− Ја сам одиспод − показала је

прстом према доље. Потом је подигла
прст у зрак и рекла: − Од вас нам цу-
ри.

Пиркер рече: − Ту ништа не цу-
ри.

Жена рашири руке и потом с оба
прста покаже према доље: − Ха? Зато
цури нама. Требате то видјети...

Наставила је, све у том смислу:
како је устала, како је видјела, како
је пробудила мужа, како му је ре-
кла... Благо се гегала и стално је
прстом показивала горе-доље, као
неки хипхопер.

Пиркер је морао отићи да то ви-
ди. Кад је ушао у стан, руковао се с
њеним мужем. Имао је око сто кила,
кимнуо главом и рекао: − Јесте за не-
што попити?

− Не, хвала − рече Пиркер.
Жена је ушла у купаоницу, а њих

двојица су стајали на вратима. Погле-
дао је горе, тамо у кут.

− Да − рече Пиркер. − Цури.
Човјек рече: − Не знам кај ћемо,

знате, ја сам шећераш...
Пиркер подигне обрве. Потом си

крене чешкати брадицу. Рече да се
управо био туширао и да то сад ваљда
цури од тога. Рече да неће пуштати
воду док се то не поправи. Рече да он
сад мора на Велесајам, али да ће оба-
вијестити газде стана.

Њих двоје су хтјели само да се
ствар ријеши што прије.

Прво су звали кућепазитеља.
Није се јавио на телефон.

Потом је он звао газду. Овај се
јавио и рекао да може доћи за сат
времена. Срећом, био је пензионер.

Касније се договорио с пуницом
да она покупи дијете из вртића и да
мала ноћас буде код ње. Онда је
одвео дијете у вртић и одјурио пегли-
цом на Велесајам.

Фино је примала гас. Али, возио
ју је већ дуго, и размишљао је о томе
да је прода. Мислио је: да дода оних
два и пол сома, па узме Уна или Фе-
лицију. Или новог Твинга на кредит.

Баш је тих дана био дао оглас,
али екипа је безобразно спуштала ци-
јену. Нудили су тристо марака.

Рампа му се спустила испред но-
са.

Опсовао је.
Вагао је о томе је ли се боље

окренути или чекати... Осврнуо се.
Видио је ту жену како прилази. Гле-
дао је како се, ту испред, сагиње и
уочио њено бедро. Потом се усправи-
ла. Помислио је како већ дебело ка-
сни. Питао се треба ли се уопће нер-
вирати.

Жена је прелазила пругу, носе-
ћи врећице у рукама.

Уто је зазвонио мобител, негдје
у џепу сакоа, на стражњем сједишту.

Нашао га је. − Добар дан, зовем
у вези...

Пиркер је застао. Пролазио је
влак.

− У вези огласа... Хало?... Зовем
у вези огласа... за пеглицу...

Тутњали су задњи вагони.
− Има ли кога?
Пиркер је погледао пругу. Ни-

гдје ничега.
−Хало?!
− Ауто је продан − рече Пиркер и

прекине везу. Потом убаци у прву.
Рампа се дигла.

Пеглица је ишла ко звијер.
На свом штанду се појавио с ка-

вом у пластичној чаши.
Цура са штанда насупрот рече: −

О! Добро јутро.
− Не може боље − рече Пиркер.
Звала се Ирена. Упала је хоно-

рарно, преко студент сервиса; на тје-
дан дана, док траје сајам.

Јучер јој је Пиркер успут нешто
помагао. Није знала пуно о послу, по-
себно око рачуна.

Пиркер је погледа и изведе не-
што с осмијехом. Покушавао је, сјети
се тога, јучер успут испасти духовит.

Знао је већ све о издаваштву,
знао је све комитенте и све цаке, и
знао је већ бацати нешто као веселе
опаске о цијелом том послу. То јој је
било ново. Знао је каква је ту екипа,
укључујући и писце. Уосталом, и сам
је некад нешто писао.

Имао је Пиркер неку спику, ма-
кар за први дан... Размишљао је, та-

ко, понекад о себи у трећем лицу. То
је, помисли, све што му је остало од
талента.

Након што се оженио, више није
знао што би писао. Напросто више ни-
је имао што.

Мора да је био романтичар, по-
мисли.

− Што је? Проблеми? − довикне
она дјевојка. Нон-стоп се смијешила.
Била је, видјело се, такав карактер.
Није се заносио мишљу да би то мо-
гло значити било што друго, али је
ипак помагало.

− Кад тебе видим, одмах ми је
лакше − рече Пиркер. Још није било
посјетитеља, па су се могли тако до-
викивати. На брзину је сложио књиге.
Онда је први човјек пришао штанду и
Пиркер рече: − Изволите...

Потом је цијели дан понављао ту
ријеч, увијек уз исти израз лица који
је зрачио радозналошћу, али и одго-
ворношћу. Сваки пут кад би отишао у
WC, погледао би се у зрцалу као да се
покушава препознати. Сад је и бради-
ца била ту. Покушавао је процијенити
да ли га чини мршавијим.

Кад би се враћао на штанд, до-
бацио би нешто оној дјевојци, Ирени,
у пролазу.

− Данас је већ лакше, а?
− Не може боље − цитирала га

је.
На њезином штанду књиге су

стварно ишле солидно, пуно боље не-
го код Пиркера. Ширио је руке и
вртио главом.

Није гајио никакве илузије. Знао
је да им се погледи сусрећу само за-
то јер стоје точно једно насупрот дру-
гом.

Могао је бити опуштен. Ни док је
био у бољем стању није био мамац за
згодне студентице.

Ипак, није желио стално гледа-
ти тамо и испасти наметљив, па је по-
гледавао тамо-овамо, зурио у папире
и слично.

Око три добио је жену на моби-
тел. Имали су, каже му, од јутрос не-
колико састанака и тек сад иду на ру-
чак. Испричао јој је што је било у ста-
ну.

− О, мој боже, још и то... − ре-
кла је.

Рекао је да ће мала бити код ба-
ке. Препричао јој је све: како се чуо с
газдом и како мајстори већ раде.

Није јој било драго што и он ни-
је тамо.

Упитао је − како? Како је друкчи-
је могао то организирати, и он ваљда
мора радити... Имао је тај смирујући
глас. Поновио је да је газда тамо, а он

је озбиљан човјек, пазит ће. Срећа да
имају таквог газду.

− Да ли ти недостајем? − питала
је на крају.

− Немаш појма колико − рекао
је. − Ја теби?

− Ужасно − рече.
С мобителом на уху и одсутним

погледом могао је мирне душе гледа-
ти пријеко. С изразом лица као да не-
што схваћа. Као да схваћа живот. И
његова жена, знао је, схваћала је жи-
вот. Кимао је главом и проматрао ту
дјевојку насупрот.

Људи су куповали књиге због
атмосфере коју је стварала око себе.
Знао је све о продаји књига, али није
било начина да учини исто. Није имао
ни воље ни привлачности.

− Да пријеђеш мало овамо, па да
и мени крене? − довикне Пиркер у је-
дном тренутку.

− Ево, чим ухватим времена −
одврати она.

Негдје пред затварање стварно
је дошла и рекла: − Ево ме!

Помогла му је распремити
штанд. Пиркер рече да јој, у најмању
руку, дугује пиће. Она одговори: −
Не... Јучер сте помогли ви мени, да-
нас ја вама.

Пиркер хтједе рећи да му не го-
вори ви, да није он толико пуно ста-
рији. Али није желио да помисли ка-
ко јој се упуцава, па је прешутио.

Ипак понови: − Е, идемо попит
неко пиво... Заслужили смо!

− Добро − рече она. − Али ја пла-
ћам. Ја сам продала више.

Сјели су потом у велесајамски
кафић. Обоје су узели по пиво.

Ирена је била студентица еконо-
мије, управо је апсолвирала. Али,
има још једанаест испита, каже.

− Иначе... Занима те то, или
онак? − упита Пиркер.

− Па, тако, занима ме... − на-
смијешила се.

− Ма да, имаш право, тамо је ло-
ва − рекао је Пиркер. Гледао је мало
у њезине руке, мало у њезина раме-
на, мало у очи, мало у врат.

− У ствари, онако... Све је то ви-
ше случајно − рече она.

−Шта, старци те натјерали? − ре-
че Пиркер и уздахне.

− Мах, тако нешто... − рече она.
И дода: − Безвезе.

Није знао, у ствари, о чему да
прича. Отпио је мало пива и загледао
се упразно. Онда рече: − Немој ми го-
ворити ви, молим те!

Потом се насмијао, отпио мало
пива и уздахнуо. Она се насмијешила
и погледала га као да нешто провје-
рава.
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Пиркер није знао што би рекао.
Скренуо је разговор на посао. Објаш-
њавао јој је своју тренутну позицију, а
она га је пратила, као да је то занима.
Причао је, уз самосажаљиви осмијех,
како му се дуго чинило да је надомак
тога да узлети на једну нову разину,
да постане нешто као партнер... Али,
рече, била је то само мрква којом га
је газда мамио. Сад зна да је све то
илузија.

− Али, то тебе не занима... − до-
вршио је.

− И што ћеш сад? − упитала је.
Била је, чини се, још увијек на њего-
вој страни.

− Не знам − рекао је − не знам...
Истодобно, мислио је: она је

млада. А ја бих требао бити успјешан.
Не смијем тако говорити.

− Пази ово − насмијао се. − Још
се морам правити да све то нисам
скужио.

− Што то? − упита она.
− Кужиш, кад газда схвати да

сам скужио игру, онда ће схватит да
више нисам употребљив... Онда ћемо
се, као, посвађати.

− Тако то иде, а? − рече она. −
Ко нека теорија уроте...

− Је, већ сам то видио, али ми
није било јасно. Кад су људи одлази-
ли, нисам хтио мислити о томе. Ми-
слио сам да је то прилика за мене.

− Да... − уздахне Ирена. Потом,
тек да нешто каже, дода: − И сад ти
се то враћа?

− Да, кужиш − погледа је Пиркер
− јер сам пизда.

− Ма, добро... Ти си океј... Ја
мислим да си океј − рекла је гледају-
ћи га.

Зашутио је, отпио мало пива, по-
том рече: − Жена ми је на путу.

Она га је погледала: − Аха?
Пиркер је истодобно одмахнуо

руком, као да није у томе ствар. Рече:
− Она је тајница и путује... Не знам
што да мислим о томе.

Она је слегла раменима. Зашу-
тјели су. Пиркер рече: − Е, чуј, ствар-
но гњавим... Нисам иначе такав.

Онда, као да се нечег досјетио,
рече: − У ствари, ја сам пропао слу-
чај.

− Нее! − рече она и насмије се
вртећи главом.

− Мах, јебига − рече Пиркер. Ос-
вртао се да позове конобара. Питао се
зашто све то говори.

Насмијешила му се још једном.
Потом рече: − Рекла сам да ја плаћам.

Што је с њом, помисли Пиркер.
Можда мисли да ћу јој ја намјестити
неки посао. Али већ би јој све треба-
ло бити јасно.

− Чуј, ово овдје се затвара, овај:
радо бих попио још нешто... Могли би
поћи код мене − изрекао је и поцрве-
нио.

− Хм, не бих рекла − рекла је по-
дижући обрве.

Није знао што да јој каже, него
је и он подигао обрве у смислу: тко
зна у чему је проблем.

Онда, као да се сјетио. Каже: −
Чуј, у ствари, има један проблем.

− Да? − рекла је.
− Немам WC-а.
Није очекивао да ће јој то бити

толико смијешно. Заборавио је на та-
кву могућност.

− Онда ништа. Ако немаш WC-а,
онда ништа − рекла је смијући се.

− Квар у цијевима. Јебига, мај-
стори су радили данас, али нису још
готови... − рекао је Пиркер. И њему је
постало смијешно.

− Али, можеш свратити на пиће,
то стварно ништа не значи − рече на
крају.

− Хеј, жена ти је на путу и не-
маш WC-а − рекла је, као да је она ту
старија. − Вјеројатно имаш и дјецу.

− Имам клинку, твојих година −
покушавао се нашалити. − Али код ба-
ке је.

Размишљао је што још рећи.
− Све то, и још возим пеглицу −

рекао је Пиркер.
− Озбиљно? − рекла је она.
−Па да.
−И ја имам пеглицу − рече она.
Пиркер јој је послије, кад су

излазили, рекао још: − Еј, немој се
кај љутит...

− У вези чега? − рекла је.
На путу дома, Пиркер је пре-

вртао све то по глави. Сам са собом,
неколико је пута гласно отпухнуо. Као
да му је, помисли... Као да му је чак
и драго што је све тако завршило!

Отпухивао је тако, из душе, и
чинило му се да осјећа олакшање. Не
само због жене, него... Све је то ужа-
сно тешко. Лако је замишљати аван-
туру, заврти главом, али − кад само
замисли колико би био напет да она
сад сједи ту...

Сам разговор с њом био му је
оптерећење. То јест стрес, рекао је.
То јест стрес... Јес, Пирки, јес. Гово-

рио си све само да је се ријешиш, да
све то престане. Она има смисла за
хумор... Али ти ниси комедијаш, ти
никад ниси био комедијаш! Чекајући
на црвеном, говорио је са самим со-
бом као с неким другим. Не, ја нисам
комедијаш...

Ал’ онда кај сам? Сваки викенд
рибичија, гледање у пловак? Је ли то
за мене?

Возио је пеглицу и понављао:
“Е, Пирки... шта да ти кажем...”

Касније, сјео је на тросјед и
отворио лименку пива. Назвао је пу-
ницу и увјерио се да је све у реду. На-
звао је жену и извијестио је о ситу-
ацији. Била је већ у кревету, уморна.

Кад је одгледао посљедње Ви-
јести, гдје су прочитали ултиматум
који је неки стожер дао влади, при-
срало му се. То га је шокирало.

Схватио је да уопће нема план
за такву ситуацију. Био је мислио ка-
ко ће отићи код сусједа, али сад му се
чинило касно да позвони и − да ка-
же...

Срећом, кућа је била мала, де-
сетак станова, и имали су врт.

Узео је папира и стрчао се низа
стубиште, изашао, погледао има ли
кога, и чучнуо у врт.

Послије, кад се вратио горе, по-
гледао је с прозора.

Његово велико говно лежало је
насред врта. А около папирићи. Могао
га је јасно видјети. Није било баш ни-
каквог вјетра да разнесе те папириће.

Папирићи су стајали непомично.
Погледао је у небо.
Мјесечина.
Запалио је цигарету и гледао до-

ље.
Онда је отишао у дјечју собу и

прекапао по стварима. Кад је прона-
шао кћерину пластичну лопатицу,
изашао је из стана и тихо затворио
врата. Полако се спуштао низ степе-
ниште, не палећи свјетло.

Владала је тупа тишина, чак и
неки задах.

Било је угодно изаћи на чисти
зрак.

Отишао је у врт и чучнуо. Иско-
пао је малу рупу, бацио мало земље
по измету и све то одгурао у рупу. Ло-

патицом је набацивао земљу преко
папирића. Два-три кратка замаха.

Учинило му се да га нетко гле-
да.

Да, то је сусједа одиспод иза-
шла на балкон. Упитала је:

− Тко је доље?
...Прошаптао је: − Све је у реду.

Ја сам.
− Тко? − поновила је.
И њен муж је већ био на балко-

ну. Подвикнуо је оштрије:
− Тко је доље?
Прошапутао је: − Све је у реду.

Пиркер је...
Увукао се у мрак испод балкона.
Но, онај човјек се убрзо појавио

доље. Видио је ту громаду изнад себе
и чуо га како болесно дише. Држао је
нешто у руци.

Пиркер је сједио на тлу, осло-
њен на кућу. Онда је подигао главу.

− Знамо се − рече Пиркер. − Код
вас цури мој WC.

Човјек га је погледао, нешто
промрмљао и отишао.

Пиркер је сједио и гледао врт на
мјесечини. Недостајала му је цигаре-
та. Помислио је како би требао отићи
по цигарете и вратити се ту сјести,
али већ у идућем тренутку то му се
учини бесмисленим.

Ако оде, сигурно се неће врати-
ти.
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Моја мама је сидила у примаћој на
тросједу. Мама је држала лактове на
столићу и главу у рукама. Мама је уз-
дисала и јецкала. Мама је говорила:
‘Госпе моја, на кога се они мали де-
бил уврга?’ Онда је опет уздисала и
јецкала са главом у рукама. Онда је
говорила: ‘На кога је ти мали испа та-
кви болесник, госпе моја мила?’ Онда
је Госпе рекла: ‘Или на матер или на
ћаћу! Није има на кога трећег!’ Мама
је одскочила уназад и викнила је:
‘Молим?! Ко то говори?!’ Госпе је ре-
кла: ‘Ај шта се сад правиш блесава!
Нисан звала ја тебе него ти мене!’

Мама је раскобечила очи и по-
двикнила је: ‘Искјуз ми, нисан ја ни-
ког звала!’ Госпе је рекла: ‘Не, него
сан ја цило вриме слинила Госпе моја
ово, Госпе моја оно!’ Мама је рекла:
‘То сан само ишла нагласит да ми је
мали дебил и болесник! Ништа дру-
го!’ Госпе је рекла: ‘Ту те скроз ку-
жим, и ја сан имала дите...‘ Мама је
рекла: ‘Чекај мало, ал ја тебе не ви-
дин! Чујен те, а не видин!’ Госпе је
рекла: ‘А и боље да ме не видиш! Ју-
трос се нисан стигла ни нашминкат!
Коса ми је цила рашчупана, пари ми
глава ка бусен ружмарина!’ Мама је
зламеновала се и рекла је: ‘Госпе мо-
ја, јел ово стварно? Мислим, не могу
вироват да сидин на тросједу и при-
чам са мајком божјом!’ Госпе је ре-
кла: ‘Клинац немош! Не би причала
да не вирујеш! Убрала сан те ја, тицо,
мош све изгубит, ал виру неш!’ Мама
је рекла: ‘Можда сан пукла на мозак?’
Госпе је рекла: ‘Добро, иста ствар!
Ако ош могу ја поћ ћа...‘ Мама је ре-
кла: ‘Немој, немој, није ми бед бацит
спику!’ Госпе је рекла: ‘И ја мислин!
Ко ће кога боље разумит него матер
матер!’

Мама је пиљила у зид одакле се
чуо Госпин глас. Онда је она рекла:
‘Шта? Значи твој је исто правија про-
блеме?’ Госпе је уздахнила и рекла
је: ‘Немој ми ништа говорит...‘ Мама
је рекла: ‘Не вирујен да је кра по по-
слугама ка мој имбецил! Јутрос ми га
је дома довела пандурија!’ Госпе је
рекла: ‘То није! Јербо у то вриме ни-
је било послуга!’ Мама је питала: ‘Па
шта је радија?’ Госпе је рекла: ‘Сва-
шта, јебате! Нонстоп се кара са сви-
ма! Мало са Римљанима, мало са Жи-
довима! Ја сан му липо говорила, ај
олади мало, дите божје, скулирај се,
па немош ти приокренит цили свит!
Али курац, ниси њему мога ништа
објаснит!’ Мама је питала: ‘Па јел бар
успија у животу?’ Госпе је рекла: ‘Ни-
је у животу, ал посли тога је! Прили-
чан успјех!’ Мама је гледала са упи-
тницима у очима. Госпе је рекла:

‘Стручњаци кажу да је само њему по-
шло за рукон одржат диктатуру дви
иљаде година посли своје смрти!’

Мама се накесерила: ‘Биће се
мали уврга на матер или на ћаћу! Ни-
је има на кога трећег!’ Госпе је ре-
кла: ‘То са ћаћом је мало, оно... Није
да се не зна ко је, ал није службено,
разумиш...‘ Мама је рекла: ‘Значи ма-
ло си се са стране, је ли?’ Госпе је ре-
кла: ‘Ај немој ме брумават! Знаш до-
бро да сан занила по духу светоме!’
Мама је рекла: ‘А је, чула сан! Меди-
цински потпомогнута оплодња!’ Госпе
је рекла: ‘Не знан ти ја те стручне
изразе!’ Мама је рекла: ‘Једна моја
френдица је исто родила прико умје-
тне! У Светом духу! А шта си посли
малом рекла?’ Госпе је рекла: ‘А шта
сан му могла рећ? Да га је донила ро-
да!’ Мама је дигнила омбрве: ‘Није
враг да је то попија?’ Госпе је рекла:
‘Је, док је бија скроз пиколо! Ал кад
је нараста поста је знатижељан!’ Ма-
ма је питала: ‘И?’ Госпе је рекла: ‘И
ништа, зајебала сан се!’ Мама је пита-
ла: ‘Шта си се зајебала?’ Госпе је ре-
кла: ‘Открила сан му име донора!
Одонда се скроз да од краја!’

Мама је часком тркнила у кужи-
ну и донила је по сокић и домаћица
кексе за себе и Госпу. Онда је она си-
ла назад на тросјед и рекла је: ‘Е, а
знаш шта ја не кужим? Не кужим за-
што у цркви дижу толику фрку против
медицински потпомогнуте оплодње, а
ти си занила по духу светом?’ Госпе је
рекла: ‘Ма пусти ти попе! То су ти све
штраце и фаризеји! Да је мој мали
жив све би их посла у курац!’ Мама је
рекла: ‘Не вирујен да би га они фра
Иве бацила два посто! Тај је луд ка
купус, јебате! Више му не иден ни на
мису!’ Госпе је питала: ‘Н бава куа?
Зашто не идеш?’ Мама је рекла: ‘Је-
дном ме уватија тлачит на исповиди!
Сатра ме, човиче! Каже он мени, ти
си убојица! Ја реко који убојица, јеба-
те јарац? Каже он мени, знан тачно да
си имала амбортус! Ја реко па шта то
тебе кури болац! И знаш шта ми је ре-
ка?’ Госпе је питала: ‘Шта?’ Мама је
рекла: ‘Река је: И ја сан једном бија
ембриј!’ Госпе је питала: ‘А ти?’ Мама
је рекла: ‘Рекла сан му: Па и сад си,
папане!’

Ту су мама и Госпе бациле упиш
од смијаде. Мама је мавала са соки-
ћом према зиду да куцниће се са Го-
спом. Онда је Госпе рекла: ‘А виш,
ако ти мали има проблема са панду-
ријом, а ти си имала амбортус, то је
можда испала лоша математика!’ Ма-
ми је улетила збуњоза: ‘Која лоша ма-
тематика?’ Госпе је рекла: ‘Па можда
си амбортирала кривог!’ Мама је ре-

кла: ‘Е, јебате! Испада да сан скроз
фалила тајминг!’ Госпе је рекла: ‘А
шташ, деси се...‘ Мама је рекла: ‘Е,
ал колко ја знам и твој мали је има
проблема са пандуријом! Јесил ти мо-
жда помишљала да...‘ Госпе је улети-
ла: ‘У оно вриме је медицина била
чиста нула! Ко је ишта мога помиш-
љат!’ Мама је шутила и сркнила је со-
кић. Госпе је питала: ‘А и шта би ти-
ме рјешила?’ Мама је рекла: ‘Рјешила
би се фра Иве!’

Ја и мој тата смо иза врата ћири-
бимбили у примаћу. Тата је питао:
‘Јел опет прича са Госпом?’ Ја сам ре-
као: ‘Опет!’ Тата је рекао: ‘Човиче, то
је већ пети пут у три дана! Мени то
није нормално!’ Ја сам питао: ‘Оћул
зват хитну?’ Тата је рекао: ‘Зови!’ Он-
да су за по уре улетиле барбе у билим
мантелима и здимили су мами име-
кцију. Мама је у року одма стрмекни-
ла се у ошамут. Онда су барбе маму
здековали у хитну. Док је хитна пичи-

ла мама је била везана за постељу. Ја
и тата смо сидили крај ње и пипкали
смо је по челу. Онда је мама отвори-
ла очи и рекла је: ‘Ди сан ја ово?!’ Та-
та је рекао: ‘У хитној си, мишу! Вози-
мо се у правцу лударе!’ Мама је ви-
книла: ‘Која хитна, јебате ируд?! Шта
је ово?!’ Ја сам рекао: ‘Медицински
потпомогнута опходња!’

Роби К. (IIIа)

Виктор Иванчић
Ћакула с Госпом
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На небу су дивље патке одлазиле
према југу у облику положеног слова
V. Као да је знак за побједу нетко го-
ре написао у лежећем облику. Доље
на ливади, њих двоје су се управо
провлачили кроз жичану ограду која
је окруживала добро Ветеринарског
факултета на сјеверној страни Сље-
мена. Била је то једна од најљепших
ливада на планини, тик изнад Хорва-
тових стуба и отуда се могло видјети
далеко на сјевер, планине у Словени-
ји, а за лијепих дана и плавкасте об -
рисе Алпа. Рупа у огради кроз коју су
се провукли била је тик до капије
склепане од дасака и закључане ве-
ликим хрђавим локотом. Он ју је при-
државао за подлактицу, говорећи:

− Можеш? − Или − Пази жица!
− Мрзим кад си љигав − рекла је.
Онда су мало шутјели. Он се

правио да гледа градиће у подножју,
а она је проматрала његов профил.
Био је то профил човјека којему су у
дјетињству сломили нос. Из зрака је
долазио некакав звук. Можда је то би-
ло гласање дивљих патака.

− Нећу више покушавати − рекла
је напокон.

− Можемо поново за три мјесе-
ца. Кад се опоравиш.

− Нећу више! Разумијеш? Ни за
три мјесеца, ни за пет, ни за годину.
Нећу више и готово.

− Постоје и други начини − ре-
као је.

− Нећу! − повисила је глас. − Не-
ћу зато што си ово једва чекао. Увијек
кад ми уграде, слеђен си од страха
док не прокрварим.

− Знаш да то није истина.
− Мислиш да не видим? Мислиш

да ти се то не види на фаци?
Кад умре нетко тко се није ни

родио, помислио је, то увијек изгледа
овако. Смирит ће се за неколико дана
и ствари ће опет бити као прије.
Онда су зачули некакав звук. Широ-
ким путем за одвожење дрва који су
користили шумари приближавао се
аутомобил. Било је чудно видјети
аутомобил тако далеко од цесте у
овом нестварном планинском пејза-
жу. Био је то стари Опел караван боје
труле вишње, зашприцан блатом. Зас-
тао је пред капијом, а човјек с мара-
мом на глави је изашао и покушао
отворити. Чупао је стари локот, али
није успијевао.

− Шта овај ради? − рекла је.
Чинило се да то ради прилично

хистерично. Тресла су се читава та
климава дрвена врата, али стари
Wert   heim није попуштао. Онда се чо-
вјек вратио за управљач и аутомоби-
лом једноставно развалио врата. Је-
дна страна се потпуно срушила на зе-
мљу док је улазио.

− Не могу вјеровати! − рекла је.
Било му је некако драго што са-

да не мисли на оно што је јутрос ис-
цурило из ње. Човјек у аутомобилу је
полагано прошао поред њих избјега-
вајући кртичњаке и камење које је
вирило из земље и кривудајући као
да вози слалом.

Кад су одлазили из болнице, ис-
плакала је леће. Гледао ју је како пла-
че и онда их скупља из очију. Пажљи-
во их је извадила и ставила у папирна-
ту марамицу. Као да су се сузе стврд -
нуле па их спрема за успомену.

− Одвези ме на Сљеме! − рекла
је.

− Нису ти рекли да мораш лежа-
ти?

− Није ми ништа − рекла је. −
Од вези ме на Сљеме!

И сада су били ту, на мјесту ка-
мо су дошли свега неколико пута и
она би увијек била одушевљена. Пос-
тојало је нешто посебно на овој лива-
ди, нешто што њих двоје нису могли
докучити. То камење које је вирило
из земље, као у неком крашком пејза-
жу, грмови боровница, густа борова
шума која ју је окруживала како какав
вијенац. Та ливада је, једноставно,
била мјесто на којему се човјек добро
осјећа. Међутим, ово с аутомобилом
било је прилично чудно. Младић за
воланом, његова наранчаста марама
свезана на гусарски начин, велика те-
товажа на надлактици која је извири-
вала испод краткога рукава мајице.
Још је чудније, међутим, било што је
младић изгледао као да их уопће ни-
је примијетио, иако је прошао неко-
лико метара поред њих. Гледао је
пред себе као да је мјесечар или нет-
ко јако дрогиран. У једном тренутку
могао му је видјети очи. Свијетле и
стакласте. Опел је скренуо улијево,
према шуми, а они су кренули у су-
протном смјеру, према узвисини с ко-
је се одлично видјела читава долина.
Некако му је лакнуло због тога, иако,
заправо, није било никаква разлога.
Спустили су се стазицом према Хорва-
товим стубама. Дошли су до великог
камена одакле су почињале стубе.

− Тко је био тај Хорват? − питала
је. − И зашто је градио стубе на врху
планине?

− Не знам. Сваки пут кад је до-
шао, уградио би један камен.

Стајали су на врху и гледали до-
ље, али ни једно од њих није се усу-
дило спуштати. Као да их доље чека
нешто јако неизвјесно.

− Онда, ово камење − рекла је −
то су његови дани.

Пало му је на памет како то и
није лоша идеја, претварати дане у
камење.

− Зар тај тип није имао обитељ,
некога за кога би се бринуо?

Она се никада у животу није
спустила тим стубама. Он јест. Кад је
био мали, отац га је на леђима носио
доље. Пажљиво је опипавао ногом
сваки камен да се обојица не строва-
ле. И тек доље постало му је јасно за-
што је Хорват направио то монумен-
тално камено стубиште. Био је дије-
те, али постало му је јасно. Љепота
пејзажа у који се улази тим степени-
штем састоји се у томе што се човјек
осјећа као да није на Сљемену. То
пружа угодан осјећај да си негдје
другдје: на Сочи, тамо испод Вршића,
или чак на извору Саве. То другачије,
које се са ливаде Ветеринарског фа-
култета чак и не види, некако опле-
мењује читав простор и једној оби-
чној планини даје драж Алпа. Тешко
да би јој то у овом тренутку могао
објаснити.

Кренули су натраг, другом ста-
зом, преко пропланка. Онда су опет
видјели аутомобил. Стајао је у удоли-
ни испод њих. Стари, блатан опел ка-
раван. Имао је мрежицу између каби-
не и товарног простора. Она се видно
узнемирила. Застали су тренутак, а
онда видјели и младића с марамом на
глави. Прилично близу аутомобила
копао је лопатом рупу. Они су застали
и гледали га, а он је копао. Прилично
велику и дубоку рупу.

− Не свиђа ми се ово − рекла је.
− Што мислиш, зашто копа?
− Идемо − рекла је. − Не желим

то гледати.
Пало му је напамет да се тако

нешто често може видјети у филмо-
вима. Човјек који копа поред аутомо-
била. Пожурила је напријед неколико
корака, скоро је потрчала, као да бје-
жи од нечега. Кад су заокренули ста-
зицом тако да више нису видјели чо-
вјека који копа, рекла је:

− Кад помислим да је могло би-
ти живо, а сада није, гризла би ово
камење.

Он је у том тренутку схватио да
може без ње. Само тако. Одједном.
Послије петнаест година заједничког
живота пало му је на памет да може и
без ње. И то је била слобода. Слобода
од љубави, од дужности, од страха.
Слобода коју понекад доноси смрт не-
кога тко се није ни родио и слобода
човјека који дане претвара у камење.

− Стварно − рекла је након неког
времена − шта мислиш, зашто копа?

Очито, савладала ју је знатиже-
ља.

− Ништа. − рекао је. − Вратит ће-
мо се.

− Не знам? − рекла је колебљиво.
Узео ју је за руку и вратили су се.

Човјек је направио прилично ду-
гу и дубоку јаму. Био је у њој до поја-
са и још је обрађивао рубове. Да јама
буде лијепа. Био је знојан и марамом
је брисао зној с лица, а рукаве мајице
је засукао до рамена. Десна рука би-
ла му је шарена од тетоваже с неким
црвеним детаљима. Били су довољно
близу, могли су видјети. Није се оба-
зирао на њих.

Кад је уредио јаму, отишао је до
аутомобила и отворио пртљажник.
Нису могли видјети што је унутра. Он-
да је ушао у кабину, узео цигарете,
припалио једну и пустио музику. Не-
што врло гласно одједном је завлада-
ло долином. Звук је брзо освајао
простор, пењао се по рубовима удо-
лине, улазио у шуму, тјерао птице с
врхова борова. Тип је сада стајао
изнад пртљажника и пушио. Слушао
је глазбу, пушио и нетремице гледао
у пртљажник.

− Каква је то глазба?
Дјеловала је зачуђено.
− Не знам. Мислим Requiem.
Сада су мало тако стајали: он

изнад пртљажника, пушећи, а они по-
ред њега. И слушали су Mozarta. Било
је чудно што младић таква изгледа
пушта управо Requiem.

− Шта гледа? − рекла је.
Још увијек се бојала, али сада ју

је знатижеља савладала потпуно. Ви-
ше није могла одвојити поглед од чо-
вјека, као што он свој није могао
одвојити од пртљажника. У зраку се,
уз музику, чуло и како квачу дивље
патке. У једном тренутку рекао је:

− Дошла је јесен!
Да су облици камења, дрвећа и

шипкова грмља слова, писало би
смрт. Човјек је бацио чик, згазио га у
трави као да гази гадног кукца и са-
гнуо се да с обје руке извади нешто
из пртљажника. То је било нешто
прилично велико, умотано у бијелу
плахту. А опет не тако велико као
одрастао човјек. Можда као дијете.
Човјек с марамом носио је замотуљак
у наручју, уз глазбу, као што се не-
вјеста носи преко прага.

− Исусе! − рекла је.
Плахта се открила и могли су

видјети двије длакаве шапе. Биле су
жуте. Радило се вјеројатно о прили-
чно великом псу. Човјек га је поло-
жио у гроб. Стајао је тако мало над
њим, а онда почео затрпавати. За-
трпавао га је брзо и жустро, као да се
обрачунава с нечим. Био је млад. Тко
зна, вјеројатно је одрастао с тим
псом.

Дивље патке гласале су се из
висине.

Она је опет плакала. Као да чо-
вјек покапа њихово дијете.

Зоран Ферић
Requiem
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Прошло је неколико дана након што
су завршили први избори у нашем
граду, а нетко је на зиду преко пута
моје зграде црвеним словима написао

“Град без љубави − сумрак иде-
ја”.

У том тренутку нисам схватио
како нетко може написати нешто тако
депресивно и песимистично на почет-
ку једне сасвим нове ере... Па и сам
Штулић, ако сам добро памтио, никад
није био против прогреса и промјена.

И ја сам, наравно, као и многи
други, волио Ђонија Штулића. Неки
су по њему пљували, то су били угла-
вном даркери и алтернативци који су
се фурали на умјетност. Понекад би
ме успјели испровоцирати јер сам и ја
био заинтересиран за умјетност. Дру-
га скупина је била бројнија, чак и у
нашем граду у средини велике панон-
ске баре. Познавао сам типа који је
слушао искључиво Азру − кад би гра-
мофонска игла изгребала неку Азрину
плочу до краја, он би једноставно ку-
пио нови примјерак те исте плоче.
Упамтио сам га само по томе, све дру-
го је ишчезло − његово име, лице, на-
вике, године.

Ја, наравно, нисам слушао само
Азру, нити сам се натјецао у обожава-
њу Штулића, али сам свеједно ми-
слио како је све снимљено фирмом
Азра одлична музика. Тај мој став је
можда био беневолентан, поготово
што нисам мислио да су му баш све
пјесме успјеле. О томе смо често раз-
говарали, ми − просвијетљени фано-
ви Штулићева опуса. Једном смо по-
кушали саставити листу “лоших”
Штулићевих пјесама и наши пописи су
се драматично разликовали. Што је то
значило? Можда да је свака Ђонијева
пјесма истовремено и најбоља и нај-
гора?

Но, питао сам, чији је то умје-
тнички опус савршен? По погледајмо
само Крлежу, написао је толико бе-
спотребних књига, али опет је свеје-
дно један и највећи. Тада сам ствар-
но мислио да је Штулић фигура у
Крлежину рангу, а и данас бих волио
да то могу мислити.

Нисам, дакле, био импресиони-
ран идејом да се неки Ђонијев стих
претвара у графит − и сам сам, на-
име, већ помислио да баш сваки ње-
гов стих може завршити на зиду као
успио графит. Што, наравно, није би-
ла истина:

“Ужас је моја фурка” − па то би
изгледало неподношљиво банално.

“Тешко вријеме за маторе” −
још горе.

О “Фа фа фа” − да и не говорим.

Али “Град без љубави − сумрак
идеја”, то нисам могао заборавити.
Графитер је вјешто извукао два ври-
једна стиха из пјесме “Град без љуба-
ви”, коју је и сам Ђони гурнуо на сам
крај албума “Сунчана страна улице”.

Постојало је још неколико ра-
злога зашто нисам могао заборавити
на тај графит. У нашем граду су успје-
ли графити били заиста ријетки, да-
нас се више не могу сјетити ни је-
дног, осим култног и тако типичног
урбаног коментара,

“Ја сам пизда”.
Рат који се убрзо стровалио на

наш град увео је нову моду писања по
зидовима, типичан примјер је онај из
Јегерове улице.

“Срби раус”.
Убрзо сам примијетио да Ђони-

јев стих на зиду вибрира у ритму ра-
тног времена, да је он саставни дио
свега што се догађа и што ће се тек
догодити. Као и у случају правих ули-
чних графита, његова порука није би-
ла формулирана једном заувијек, већ
се мијењала с новим и све драмати-
чнијим догађајима.

Рат је био чињеница, банална у
својој очитости и истовремено за-
мршена у својој непрозирности. Из
дана у дан поруке Ђонијева графита
чудесно су се прелијевале, као и уви-
јек нови, дневни коментари. Полеми-
зирао сам с тим стиховима, одбаци-
вао их па им се опет враћао.

На крају сам схватио да је “Су-
мрак идеја”, најкраћи и интелиген-
тнији израз онога што се догађа изме-
ђу “нас” и “њих”. Баш тај стих ми је
омогућио да видим како граница
између нас − нападнутих и њих − не-
пријатеља постаје све лабилнија −
дефетисти, колебљивци, побјегуље,
антимилитаристи полако су “селили”
према појмовима “отпадници” и “из-
дајници” да би само једним, убитачно
лаким потезом, напосљетку и они, а и
ја, постали “непријатељима”.

Кад се графит појавио, једва да
сам размишљао о првом стиху − учи-
нио ми се као нека празна формула
која је ту постављена да држи други,
јачи дио двостиха. Но онда се све
промијенило и тај први стих се пунио
новим и неочекиваним значењима.
Све као да се из стварности лијепило
на тај стих, од колапса обичних људ-
ских односа па све до првих лешева
који су, облијепљени љепљивом тра-
ком, испливали из ријеке Драве. Те-
шко бих вам могао сада описати своју
констернацију. Град без љубави. То
је било нешто најтеже, најхладније и
најмрачније што се икада могло рећи

о моме граду и то, нажалост, није би-
ло неточно.

Тако је Ђонијев графит постао
мој универзални кључ преко којег
сам тумачио све што се збило, било
коју емоцију, било који разговор, би-
ло који догађај. Постао сам помало
опсједнут тим графитом. Нисам га
могао видјети с кухињског прозора,
иако је био исписан на згради у су-
сједству па бих, понекад, чак касно
навечер, излазио да провјерим да ли
заиста постоји, да нисам ипак све то
измислио или да га није можда нетко
у међувремену педагошки префар-
бао. Но графит би ме увијек дочекао,
голем, одавно независан од Ђонија
који га је давно отпјевао тко зна за-
што, независан чак и од оне руке ко-
ја га је црвеним спрејем исписала на
зиду.

На крају сам закључио да је ту
ријеч о коначним изјавама у фило-
зофском смислу.

“Град без љубави” − ту се ствар-
но нема што додати.

“Сумрак идеја” − то је можда
нешто горе, дефинитивно, тунел из
којег нема изласка.

Тај графит ми је помогао да
одбацим униформу, да схватим да ни-
сам у стању да се борим за туђе иде-
је, а у неку руку чак ни за своје − при-
је стварног рата маштао сам како се
борим у Шпањолској 1936., ваљда с
Hemingwayom под руку, што је, схва-
тио сам, била романтична будалашти-
на.

Понављао сам у себи тај Ђони-
јев двостих упорно, као неку мантру,
све док једног дана нисам спакирао
кофере и отишао да се више никад не
вратим.

Ненад Ризвановић
Град без љубави
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ДИМ

Кажу да су се Нијемци
послије рата бранили да
нису знали што се вани
догађа да нису знали за
логоре геноцид и холокауст
грађани малога градића
Dachaua крај Miinchena
рецимо нису имали
појма ни о чему
нису као ништа видјели
нису као ништа чули
само да су ћутили дим
али нису знали
да је то крематориј
да је то мирис
људских душа

Вама то можда звучи
смијешно али ја сам
свједок да је то факат
могуће ево цијелу
деведесет другу ја сам
био у Војној полицији
у Лори и вјеровали
ви мени или не нисмо ми
унутра имали појма
што се вани догађа
нисмо имали појма
ни о чему
нисмо ништа видјели
нисмо ништа чули
ма шта чули нисмо
ми од запомагања
ништа јеботе
ни могли
чути.

БОГ

Понекад је лако
само затвориш очи
и све нестане
цијели је свемир
празна пећина

Па кад отвориш очи
сам си бог
створитељ
и ствараш свијет
из почетка

А у божјој руци
калашњиков
громови муње
и меци као
јата скакаваца.

NESSUNO + CIAOBELLA

Туђа ме жена
Варала са мном
Који нисам

Никад је питао нисам
Гдје га је упознала
Тај други
Тај њој дражи ја
Мени је досадан био

Губио је сате и сате
Уз лаж њених пољубаца
Искрадао сам се
И налазио с вином
Вино је прави човјек

Вријеђао сам пијан и њу
И њеног другог себе
Позивао сам га у двориште
Одбијао је
Кукавица
Она је бјежала за сусједне столове
Обранити је није знао
Сутрадан ни он ни она
Не би хтјели говорити са мном

А што су ми имали рећи
Осим да сам све самљи
У стану којег су напунили
Псима и уресима
И да све ћу рјеђе псовати њих
И њихове одвратне пријатеље
И да ћу једном напокон отићи
Заборавити њега и њу

Отишао сам у далеки град
И упознао нову даму
И њој се гадио Bukowski
И рекла ми је да га имитирам

Све више је пријекора било
Све мање туцања
Вина
И тако
Једног сам уторка
Још лани
Отишао по новине

Отишао по новине јесам
Али још их купио нисам
Данас ћу
Сутра ћу
Можда
Данас ћу
Сутра ћу

Него
Чуо сам да дама се снашла
Нисам ни сумњао у то

Туђа ме жена
Сад вара
Са мном
Који нисам

ШТО НАС ДРЖИ У ЖИВОТУ

добра храна, коју сами
са знањем и љубављу
припремамо,
перући гљиве,
сјецкајући лук, кухајући целер,
пржећи крумпир;
ријетки сати опуштања −

боја маскаре на очима
неке дјевојке у
препуном аутобусу,
рупа на мрежастој чарапи
даме у опери или курве у бару,
и извјестан поглед
који машту деградира
у успомену
али једнако дражи,
дражи

мале ствари, како кажу,
које чине живот:

одлазак на утакмицу,
коњске утрке, хладно пиво,
лијепе хаљине и нове ствари,
гледање телевизије,
врела и хладна вода
и влажни одмор у кади,
и понека књига;

у обитељ да не улазимо
јер фамилија је ступ
сретног и здравог Друштва
јер брак је ступ
сретне обитељи
јер дјеца што серу и вриште
ступица су за здрав и дуготрајан брак

јер новац још увијек није стигао
нема га ни на штедној књижици ни на жиро рачуну
и продат ћемо нешто од
обитељске оставштине

Све што нас држи у животу је
Нада,
Нада која напросто значи
Ништа.

27. листопада 1985.

Борис
Дежуловић

Предраг
Луцић

Војо
Шиндолић
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Ek skur zij ski obi la zak Bu dim pe šte uklju -
ču je po se te ti pi čnim tu ris ti čkim atra -
kci ja ma, odla zak u tržne cen tre, po ne -
kad i u akva ri jum u okvi ru je dnog ogro -
mnog šo ping mo la na ru bu gra da. Ne
po se ću je se ni je dan mu zej, ne ide se u
po zo ri šte, ne upo zna je se ži vot ta moš -
njeg sta no vniš tva. Svi tu ris ti čki vo di či
skre ću paž nju na šim đa čkim gru pa ma
na vi še ve ko vno pri sus tvo srpske za je -
dni ce u Bu dim pe šti. Pro gram ek skur zi je
u Bu dim pe šti uvek uklju ču je po se tu
pra vo sla vnoj crkvi i odla zak do Te ke li ja -
nu ma, va ljda za to što su bli zu cen tral -
ne pe ša čke uli ce Va ci. Ne ma vo di ča ko -
ji će pres ko či ti in for ma ci ju o pos to ja -
nju srpske gi mna zi je u Bu dim pe šti, ali
vam ne po ka žu gde se ta ško la na la zi.

Pre če ti ri go di ne je gru pa uče ni ka
ko ju sam vo di la odbi la da pro ve de vi še
od tri sa ta u tržnom cen tru, pa smo sa -
mo ini ci ja ti vno me tro om oti šli do gi -
mna zi je. Po se ta se za vrši la pred vra ti -
ma, jer nas ne umo lji vi por tir ni je pus -
tio da uđe mo “za to što je ne op ho dna
do zvo la škol skog ko le gi ju ma”. Ove go -
di ne na vre me smo po če li da ube đu je -
mo tu ris ti čke vo di če da nam omo gu će
po se tu ško li ko ja se čes to po mi nje kao
va žna srpska na ci onal na in sti tu ci ja van
ze mlje.

Na ša ve li ka ek skur zij ska gru pa
sme šte na je u ho te lu uda lje nom de se -
tak mi nu ta ho da od gi mna zi je. U pro -
gra mu pu to va nja sto ji in for ma ci ja o po -
se ti srpskoj gi mna zi ji, ali nas to kom do -
ru čka oba ve šta va ju da u zgra du na Trgu
Ru ža broj 5 mo gu oti ći sa mo pro fe so ri
na še ško le i de se tak đa ka. Ka ko se bi ra
de set od 130 uče ni ka ni sa da ne znam.
Taj ne pri ja tni po sao oba vio je ne ko dru -
gi, ve ro va tno ko ris te ći se že ljom ve ći ne
da uju tru spa va ma lo du že, dok nas pe -
tna es tak ode mo u po se tu za ni mlji voj
ško li.

Na In ter ne tu tra žim in for ma ci je o
srpskoj gi mna zi ji u Bu dim pe šti i sa zna -
jem da se u is toj zgra di na la ze ob da ni -
šte, osno vna ško la, gi mna zi ja, svi se zo -
vu Ni ko la Te sla, a da se na is tom trgu,
ne da le ko od ško le na la zi i uče ni čki dom
za uče ni ke osno vne i sre dnje ško le.
Naj no vi ji po da ci na saj tu su iz mar ta
2009. go di ne, pa se da za klju či ti da se
ova ško la po ažur nos ti ne ra zli ku je
mno go od ško la u Srbi ji. Na saj tu pro na -
la zim po da tke o is to ri ja tu ško le, is te
ko je će nam ne što ka sni je is pri ča ti za -
me ni ca di re kto ra. Ško la je osno va na u
Pe ču ju 1946. kao ju žno slo ven ska sre -
dnjo uči telj ska i vrlo brzo pre se lje na u
Bu dim pe štu. Osam go di na ka sni je ško li
se pri dru žu ju pe čuj ska srpsko-hrvat ska
gi mna zi ja i ju žno slo ven ska osno vna ško -
la iz Po ma za. Po tom se osni va i đa čki
dom. Do 1993. osno vna i sre dnja ško la

je fun kci oni sa la kao srpsko-hrvat ska
odno sno hrvat sko-srpska. Prvog sep -
tem bra 1993. ško le se raz dva ja ju.

Ju tro je, nas ta va je već po če la,
sti že mo pred ve li ku i re spe kta bil nu

zgra du. Por tir nas sa osme hom upu ću je
na sprat, ali na ši đa ci po či nju da ga la -
me i grle je dno de te. To je dru gar iz
Uži ca ko ji je upi sao gi mna zi ju u Bu dim -
pe šti. Ta ko već na ste pe ni ca ma sa zna -

je mo da ima ju zna tan broj uče ni ka iz
Srbi je. Do la ze iz Kra gu jev ca, Ni ša, Beo -
gra da, Vra nja, No vog Sa da i mno gih ma -
njih mes ta. Na na še pi ta nje za što bi ne -
ko do šao ov de u “ma njin sku” sre dnju

U po se ti srpskoj gi mna zi ji u Bu dim pe šti

Ružica Marjanović
Dve zemlje, jedna matura
Nas ta va na srpskom, ži vot na ma đar skom
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ško lu, za me ni ca di re kto ra od go va ra da
ro di te lji oči gle dno ra ču na ju da će po sle
ove ško le de ca la kše upi sa ti fa kul te te u
ze mlja ma Evrop ske Uni je.

U zbor ni ci sa zna je mo da je ve ći na
pro fe so ra ro đe na u Ma đar skoj, ne ki su
se da vno do se li li, ali da je ne ko li ko pre -
da va ča sti glo iz Beo gra da jer ni su mo gli
dru ga či je da obe zbe de taj pro fil.

Ško la je kao i sva ka dru ga, pris -
toj no ure đe na i opre mlje na. Grad ska
upra va i ma đar sko mi nis tar stvo obra zo -
va nja omo gu ći li su de ta ljnu re kon stru -
kci ju ško le 1997. i od ta da se ra di u
zna tno bo ljim uslo vi ma. Ure đe no je i
le po ob da ni šte, kao i fun kci onal na škol -
ska bi bli ote ka, sa za ni mlji vom kro vnom
te ra som.

Nas ta va se obav lja u tri na est ra -
zre da, osam osno vne, če ti ri sre dnje, a
pos to ji i je dan pri pre mni ra zred pre gi -
mna zi je, po tre ban da bi se uče ni ci pri -
la go di li nas ta vi u sre dnjoj ško li (prven -
stve no zbog je zi ka na ko me se obav lja
nas ta va).

Me đu osno vnim ci lje vi ma ško le is -
ti ču obra zo va nje Srba kao na ci onal ne
ma nji ne u skla du sa ma đar skim obra zo -
vno-va spi tnim sis te mom, obra zo va nje
na ma ter njem je zi ku, ne go va nje ma đar -
skog je zi ka i knji že vne kul tu re na ni vou
ma ter njeg je zi ka i oču va nje na ci onal -
nog iden ti te ta. Ovo u pra ksi zna či da to -
kom sre dnjo škol skog ško lo va nja uče ni ci
ima ju pet ča so va srpskog je zi ka i knji že -
vnos ti ne de ljno i če ti ri ča sa ma đar skog
je zi ka i knji že vnos ti. Pro gram je us kla -

đen sa pro pi si ma ma đar skog mi nis tar -
stva obra zo va nja. U okvi ru nas ta ve
srpskog je zi ka i knji že vnos ti ra de se sko -
ro is klju či vo knji že vna de la srpskih pi sa -
ca. Sve što sa zna ju o svet skoj knji že -
vnos ti uči se u okvi ru pre dme ta ma đar -
ski je zik, knji že vnos t i kul tu ra. Udžbe ni -
ci se štam pa ju u Ma đar skoj, sa mo po ne -
kad se ne što uve ze iz Srbi je. Bi bli ote ka
je pris toj no snab de ve na knji ga ma ko je
sti žu iz Beo gra da i No vog Sa da. Nas ta va
svih pre dme ta, osim ma đar skog je zi ka,
knji že vnos ti i kul tu re obav lja se na
srpskom je zi ku, što je na izves tan na čin
pro blem, za to što uče ni ci po la žu ek ster -
nu ma tu re na ma đar skom je zi ku i re zul -
ta ti tog ispi ta pre su dni su pri li kom upi sa
fa kul te ta. Na ši sa go vor ni ci is ti ču da je
pro blem što za ispit na ma đar skom je zi -
ku nji ho vim uče ni ci ma tre ba vi še vre -
me na, ma kar sa mo za to što ni su na vi kli

da za dat ke či ta ju na tom je zi ku. Po se -
bno je nez go dno đa ci ma ko ji ma ma đar -
ski ni je ma ter nji je zik, ali se sva de ca
ko ja iz Srbi je do đu u ovu ško lu ipak ne -
ka ko sna la ze.

Da je zik ni je ba ri je ra ne uve ra va
nas su sret sa ne ko li ko ne baš prič lji vih
uče ni ka iz je dnog ode lje nja, ko li ko je -
zi čka kre ati vnost is ka za na na vra ti ma
je dne uči oni ce, ko ja je do pi si va njem
je dnog M pre tvo re na u mu či oni cu. Ipak
ne ka ko sa zna je mo da im se do pa da na -
čin na ko ji se ra di u ško li, na ro či to ži vot
u uče ni čkom do mu. To kom go di ne odla -
zi se u ne ke od bu dim pe štan skih mu ze -
ja, ide u po zo ri šte, u ško li se pra ve oba -
ve zne sve to sav ske pri re dbe.

Svu da se vi di da ško la ra di na for -
mi ra nju na ci onal nog iden ti te ta na na čin
na ko ji se to ra di i u ma ti ci. Ći ri li com su
štam pa ni svi zva ni čni na tpi si i do ku men -

ta na ogla snim ta bla ma u ško li. Ipak se
mo že pri me ti ti da u izra di škol skih pa -
noa i ne zva ni čnog ogla snog ma te ri ja la,
đa ci ni su baš is klju či vi. To je na ro či to
za ni mlji vo ako se uzme u ob zir da se na
saj tu ško le i da lje ču va deo ju go slo ven -
skog iden ti te ta, ko ji je, bar zva ni čno,
za bo rav ljen u ma ti čnoj ze mlji. Ta ko mo -
že te sa zna ti da ova bu dim pe štan ska gi -
mna zi ja uče ni ci ma obe zbe đu je mo gu -
ćnost “da ljeg ško lo va nja na do ma ćim i
ju go slo ven skim i srpskim vi so ko škol skim
us ta no va ma”, da “sa ra đu je i ra zme nju -
je is kus tva sa sli čnim us ta no va ma u Ma -
đar skoj i Ju go sla vi ji”, kao i da or ga ni zu -
je ra zme nu uče ni ka “sa brat skim ško la -
ma u Ju go sla vi ji”, a i za ba vi šte sa ra đu -
je i ra zme nju je is kus tva sa sli čnim us ta -
no va ma u ove dve ze mlje.
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20 Esej

Jo zef K. je je dnog ju tra uha pšen, iako
ni je na pra vio bi lo ka kav zlo čin. Po ve -
den je pro tiv nje ga pos tu pak, iako mu
ni ka da ni je bi la pro či ta na op tu žni ca.
Su dio mu je sud či ji za ko ni ni su po zna -
ti. Imao je advo ka ta ko ji ga ni je bra nio.
Osu dio ga je su di ja ko je ga ni ka da ni je
vi dio. I na kra ju je na naj su ro vi ji na čin
iz vrše na pre su da ko ja mu ni ka da ni je
bi la pro či ta na. Jo ze fa K. kao da je ne -
ka ve li ka si la po gu bi la ni zbog če ga, iz
čis tog hi ra, ili slu čaj no. Kao grom.

Pre pri ča ti ova ko Pro ces, “sa mo
pre pri ča ti” ipak ne zna či da je on sa mo
pre pri čan. Ova kvo pre pri ča va nje već
no si sa so bom odre đe no tu ma če nje. “K.
je uha pšen, iako ni je ni šta ura dio...”
Ovo jes te pa ra fra za prvih re če ni ca, ali
smi je li se ta ko, ola ko, pre uze ti kao či -
nje ni ca? No, o to me će bi ti ri je či ka sni -
je. Sa da je po tre bno vi dje ti ko je je za -
klju čke mo gu će izves ti uko li ko ne su -
mnja mo u na ve de ne, prve re če ni ce.

Ova ču dna pri ča naj češ će je izvo -
đe na na me ta fi zi čku ra van. Sud, kri vi ca
i pro ces ni su pri su tni kod Kaf ke u obi -
čnom zna če nju, već su sim bo li ne če ga.
Če ga? Sud je, ne ri jet ko shva ćen kao
sam svi jet, dok je pro ces − ži vot. A kri -
vi ca? “Kri vi ca po či va u či nje ni ci pos to -
ja nja”, ka že Oto Bi ha lji-Me rin.(1) Tu
na ra vno tu mač ne mi sli na pra vu kri vi -
cu, već mi sli da se že li re ći, ne što što bi
tran spo ni ra no u ba nal ni je zik iz gle dalo
kao: “Čo vjek je kriv što je živ.” Ako je
Jo zef K. je dna ko bi lo ko ji čo vjek, i ako
je kri vi ca u či nje ni ci pos to ja nja, on da
je Kaf ka uis ti nu sa mo ne što za ku čas ti je
htio re ći ono što je već ut vrdi la usme na
li te ra tu ra.

Sli čno shva ća i No vak Si mić, ko ji
se pi ta ko je taj ko me je K. sme tao, i
odmah od go va ra da je to sam Ja hve.
Sam Bog sto ji iza svega to ga, iza svih
tih bi ro kra ta on kao vrho vni bi ro kra ta
ko jeg se ne smi je ime no va ti − tu je
izvor ta jan stve nos ti su da − kao zli de -
mi jurg odre đu je tra gi čnu su dbi nu Jo ze -
fa K.(2) Osim tog mar ci oni zma, Pro ces
su vi dje li i kao agnos ti čku li te ra tu ru.
“Za Kaf ku je”, pi še Sar tr, “sve mir pre -
pun zna ko va ko je mi ne ra zu mi je -
mo.”(3) Ne mo gu ćnost Jo ze fa K. da
shva ti svo ju kri vi cu i pri ro du su da jes te
za pra vo ne spo so bnost čo vje ka ili, ka ko
ka že Sar tr, na ša ne spo so bnost da shva -
ti mo svi jet i svo ju su dbi nu. Čo vje ko va
si tu aci ja je iz gu blje nost, a svi jet je la -
virint, dok bi ži vot, pre ma to me, za
Kaf ku bio uza lu dno tra ga nje. Ili ap sur -
dno tra ga nje, ka ko bi Kaf ki no dje lo
uklo pio u svo ju vi zi ju Al ber Ka mi.(4)

Pos to ji, me đu tim, je dan pro blem
sa svim ovim in te rpre ta ci ja ma: auto ri
za bo rav lja ju da Jo zef K. ni je je di ni ju -
nak u ovom ro ma nu. Za što Jo zef K. jest

je dna ko čo vjek? Ako je K. kriv, ni su is ti
ta kvi i os ta li ju na ci, gđi ca Bir stner ili
sli kar Ti to re li. A ako oni ni su kri vi za što
on da tvrdi ti da smo svi kri vi, da je čo -
vjek kriv, da kri vi ca po či va u či nje ni ci
pos to ja nja? Za što je K. re pre zent svih
lju di? Za to što je gla vni ju nak? To ne bi
bio uvjer ljiv od go vor. Uo pće je ne za mi -
sli vo da knji že vna pro za go vo ri o čo vje -
ku na na čin an tro po lo gi je. Ne pos to je
ni dva čo vje ka u is toj si tu aci ji, te pre -
va zi la zi gra ni ce za mi sli vos ti tvrdnja po
ko joj bi svi lju di bi li is ti kao je dan knji -
že vni ju nak.(5)

Na ve de ni pris tu pi već su ospo ra -
va ni, sav taj esen ci ja li zam nji ho vog
me to da ne ma ve ze sa stvar noš ću; to je
re če no vi še pu ta; to ni je za slu ga auto ra
ovog ra da. Ta ko đer, go vo re no je i dru -
ga či je od na či na esen ci ja li zma o Pro ce -
su, tj. da je pri ča o Jo ze fu K.-u pri ča o
odre đe nom čo vje ku u odre đe nim okol -
nos ti ma, u odre đe nom druš tvu, po vi je -
snom tre nut ku. K.-a, nje go vu kriv nju,
nje gov pro ces, po gu blje nje, ni je mo gu -
će po is to vi je ti ti sa svim lju di ma, ali
jes te mo gu će sa ne ki ma od njih. Sa
mno go njih. Ta ko je, naj češ će, od stra -
ne mar ksis ti čki ori jen ti ra nih kri ti ča -
ra(6) (Hans Me jer, Ro že Ga ro di, Edvard
Gol dšti ker, Er nst Fi šer itd.), Kaf ki no
dje lo shva ća no kao pri ča o ali je na ci ji u
mo der nom druš tvu, pri ča o eta ti zmu u
sa vre me nom ka pi ta li zmu, o gu bit ku ne -
po sre dnos ti do ko je su do ve li po dje la
ra da i te hni čki na pre dak, o ni šta vnos ti
po je din ca (Jo ze fa K. − ge ome tra K.-a,
Gre go ra Sam se) pred mo der nim admi -
nis tra ti vnim sis te mom i  sl.

Pos to ji i stav lja nje Kaf ki nog dje la
spram dva de se to vje ko vnih to ta li ta ri za -
ma, Hi tle ro vog i Sta lji no vog. “I spu ni lo
se”, pi še Te odor Ador no, “ne sa mo Kaf -
ki no pro ro čan stvo o te ro ru i mu če nju.
‘Drža va i stran ka’, ta ko one za se da ju
po ta va ni ma, pre bi va ju po gos ti oni ca -
ma, po put Hi tle ra i Ge bel sa u ‘Kaj zer -
ho fu’, za ve re ni čka ban da in sta li ra na
kao po li ci ja. Nji ho va uzur pa ci ja obe lo -
da nju je uzur pa tor sku crtu u mi tu o vla-
s ti. U ‘Zam ku’, či no vni ci no se ne ku spe -
ci jal nu uni for mu kao ese sov ci, ka kvu
čo vek, kao pa ri ja, mo že za nu ždu i sam
se bi da skrpi; i eli ta u fa ši zmu na ime no -
va la je sa ma se be. Ha pše nje je pre pad,
sud − na si lje.”(7) Sli čno je pi sao i Mi lan
Kun de ra, o re la ci ji sta lji nis ti čkih pro ce -
sa i pro ce sa Jo ze fa K.-a.(8) Po če tak to -
ta li ta ri za ma je, ka že Kun de ra, na lik na
Po če tak Pro ce sa: do ći će izne na da da
vas uhap se u va šoj pos te lji.(9) U tom
mo du su kon tek stu ali za ci je dao je za ni -
mlji vo tu ma če nje kri vi ce Jo ze fa K. i Zo -
ran Gluš če vić. S je dne stra ne kri vi ca je
izmiš lje na, ne ute me lje na, ka že Gluš če -
vić. S dru ge pak stra ne K. je upra vo kriv

zbog to ga što se ne bu ni pro tiv nje, što
je s vre me nom pri hva ća. “Ceo tok zbi -
va nja sa is ho dom”, tvrdi Gluš če vić,
“po ka zu je šta se ne mi no vno ima da de -
si sa po je din cem ko ji se od po čet ka ne
bu ni.”(10)

Kad se ka že da Kaf ki no dje lo go -
vo ri o hi tle ri zmu ili sta lji ni zmu, tu se
on da tvrdi i da je Kaf ka pro rok. Da nje -
go vo dje lo ni je go vor o stvar nos ti u ko -
joj je ži vio, već na slu ći va nje one ko ja
do la zi. Osim što se na oko to či ni su lu -
dim, pos to je i kon kre tni pro ble mi sa ta -
kvim tu ma če nji ma. Prvo, ka da Mi lan
Kun de ra vi di Pro ces kao pri ču o sta lji ni -
zmu, on pre vi đa ne ke va žne di men zi je
sa mog ro ma na. K. sa su dom, pri je sa -
mog ha pše nja, ni je imao bi lo ka kve ve -
ze kao što su okri vi če ni ko je Kun de ra
na vo di ima li sa Par ti jom. K.-ov pro ces
ni je ja vni, ni je spe ktakl. Nje mu ne su di
drža va, već ne ki ču dan sud ko ji ni je
drža vni apa rat, ko ji kao da je sam za
se be. To je ja ko va žno: taj sud, ne po ve -
zan sa bi lo ka kvom dru gom in sti tu ci -
jom, ne mo že bi ti je dnak sta lji nis ti -
čkim, jer pro ce si ko je vo di ni su pri mjer
dru gi ma da bu du po slu šni. Ni je u slu žbi
di da kti ke ko ja održa va drža vno pra vni
po re dak. K. pri je ne go li je uha pšen ni -
je ni znao za sud, ni ti je znao čega da
se pri drža va − da bu de po ko ran ne ko me
− da ne bi bio uha pšen. Sli čna je, tj. ćo -
pa va, i Ador no va ana lo gi ja sa hi tle ri -
zmom. Sud pred ko jim se vo di pro ces
K.-u ne ma vo đu, K. ne mo že bi ti po li ti -
čki pro ti vnik onih ko ji mu su de, jer oni
ni su po ve za ni s bi lo ka kvom po li ti čkom
stru ktu rom. Ni ti je na zna če no bi lo či me
da bi K. mo gao bi ti žrtva zbog svo je pri -
pa dnos ti ne koj ra snoj ili re li gij skoj sku -
pi ni. Ako u prvoj re če ni ci ro ma na pi še
da je K. uha pšen iako ni šta ni je skri vio,
to mo že bi ti Mi la nu Kun de ri znak − kao
i sva ka dru ga ma nje ili vi še sli čna pri ča
− da je Kaf ka pi sao o sta lji ni zmu. Ali to
ne mo ra zna či ti da je Mi lan Kun de ra na -
pi sao ta čne re če ni ce.

Sna ći se u toj ra zno li kos ti tu ma -
če nja, zna či vra ti ti se re če ni ca ma Pro -
ce sa, vra ti ti se toj prvoj re če ni ci, vra ti -
ti se su mnji o ko joj je bi lo ri ječ “Ne ko
mo ra da je okle ve tao Jo ze fa, jer iako
ni je uči nio ni ka kvo zlo, je dnog ju tra je
bio uha pšen.”(11)

Uha pšen, a ni je kriv. Osno vna či -
nje ni ca. Me đu tim, da li je to či nje ni ca?
Mo ra la bi bi ti, jer ove re če ni ce go vo ri
be zli čni pri po vje dač. On ne bi tre bao
da la že, on mo ra da ima obje kti van
uvid. Ali po sli je prve tre ba paž lji vo pro -
či ta ti i dru gu, tre ću, čet vrtu re če ni cu
itd. Ta ko, ako se pra ti pri po vi je da nje
tog be zli čnog na ra to ra bit će ja sno da
on i ni je to li ko obje kti van. On ka že da
K. ni je ni šta uči nio, za to što ci je lo vri -

je me go vo ri i K. je mi slio, K. je osje -
ćao, K. je vi dio i  sl., dok go vo re ći is to
to za dru ge li ko ve ovog ro ma na on ne
ka že is to: tad go vo ri s ogra dom. Za
advo ka ta ka že da je on “po sve mu su -
de ći” uči nio ne što. Ili: “U mra ku ko ji je
do le vla dao sve šte nik ve ro va tno ni je
mo gao da ra za be re K.-a.”(12) Ili: “Mo -
žda crkve njak ipak ni je bio su ma -
nut...”(13) Ili: “dok ga je svešte nik mo -
žda po sma trao”.(14) Ne po sre dan uvid u
du še vni ži vot dru gih li ko va os ta je za -
tvo ren i či ta lac je upu ćen na na slu ći va -
nje, na tu ma če nja ko ja da je Jo zef K.
Pri po vje dač je, da kle, ite ka ko li čan. On
vi di kroz per spe kti vu Jo ze fa K., i ka da
ka že da K. ni je kriv, to zna či da K. mi sli
da ni je kriv, a ne kao što je na prvi po -
gled se uči ni lo, da on uis ti nu ni je kriv i
da to pot vrđu je obje kti vni pri po vje dač.

Slje de će pi ta nje ko je se na me će
je: za što Kaf ka pos tav lja ova kvog pri po -
vje da ča u pri či o pro ce su Jo ze fa K. ko -
ji ni je ja van, gdje ni op tu žni ca ni suds -
ka akta sa mom ju na ku ni su dos tu pna?
Ako K. ne mo že sa zna ti ko ji je smi sao
pro ce sa, to on da sva ka ko ne će mo ći či -

Haris Imamović
Kriv je prokurista

(1) Oto Bihalji-Merin: Graditelji moderne
mi sli, str. 291.

(2) Novak Simić: Zapisi o Kafki, str. 6.
(3) Žan-Pol Sartr: Šta je literatura, str. 234.
(4) Isp. Alber Kami: Nada i apsurd u delu

Franca Kafke.
(5) Isp. Haris Imamović: Logika metafore.
(6) Isp. Đorđević, Mira: Modeli u recepciji

Kafkinog književnog djela.
(7) Teodor Adorno: Prizme, navedeno pre -

ma: Oto Bihalji-Merin: Graditelji moderne misli,
str. 291.

(8) Primjer neke žene koju je pisac pozna-
vao: ‘’Ta žena je, u vrijeme staljinističkih procesa
u Pragu 1951, bila uhapšena i osuđena za zločine
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ta ocu sao pći ti ni pri po vje dač. Ko ji je
on da smi sao ci je le pri če, smi sao ha pše -
nja i pro ce sa, smi sao su da? To jest, ka -
ko ga sa zna ti ako je ogra ni čen uvid, ako
či ta lac vi di sa mo ono što vi di K.? Ni je
va ljda da je Kaf ka stvar no htio po ru či ti
da je čo vjek kriv za to što je živ?

Smi sao ta kvog stru ktu ira nja pri -
po vje da ča je, po mom miš lje nju, u ve -
zi sa uvo đe njem fan tas ti čnih mo ti va.
Umjes to da one obi ča va njem per spe kti -
ve (da kao dru gi pri po vje da či ko ris ti
per spe kti vu stran ca, dje te ta, lu đa ka,
fi lo zo fa itd.) pru ži nov uvid u stvar nost,
Kaf ka za pra vo one obi ča va stvar nost s
ci ljem os vje tlja va nja sa me obi čne per -
spe kti ve.(15)

Pi ta nje ko je pre os ta je jes te: na
što ci lja ta preo bra že na stvar nost, šta
že li Kaf ka s tom preo bra že nom stvar -
noš ću, u odno su spram per spe kti ve Jo -
ze fa K.? Spram per spe kti ve pri po vje da -
ča i či ta oca ko ji, na po čet ku, na ivan,
pri hva ta taj vi do krug? Tre ba za pra vo ut -
vrdi ti ozna ke ta dva po la, re la ci ju
izme đu su da i Jo ze fa K.

Ko je, da kle, Jo zef K.? Tri de se to -
go diš nji pro ku ris ta u je dnoj ve li koj ban -
ci. Sa mac. Pod sta nar go spo đe Gru bah,
po nje nom miš lje nju ugle dan čo vjek.
Po nos po ro di ce. Lju ba vnik pros ti tu tke
El ze. Pri ja telj drža vnog tu ži oca Has te -
re ra. Itd. Ri je čju, ugle dan i pris to jan
gra đa nin.

A šta pred stav lja taj sud ko ji ga je
op tu žio da je kriv za ne što? Šta se či ta -
ju ći ovaj ro man mo že sa zna ti o su du?
Pos tu pak ni je tran spa ren tan. K.-ov
advo kat, baš kao i ne po zna ti tu ži lac, ne
ka zu je bi lo šta K.-u o op tu žni ci, ni ti či -
ni ne ke kon kre tne ko ra ke u od bra ni. To
je sud ko ji te ži da ma ksi mal no uzap ti
paž nju op tu že ni ku, pu šta ju ći ga da sam
ra zmiš lja o mo gu ćnos ti ma kri vi ce. Taj
sud ne ome ta K.-a da nas ta vi ži vje ti i
ra di ti kao i do ta da, sa mo sa da sa svi ješ -
ću o op tu žni ci i po tre bi do las ka na sa -
slu ša va nja.

Sud ske kan ce la ri je se na la ze, ka -
ko će vi dje ti K. ka da do đe na prvo sa -
slu ša nje, na ta va nu je dne zgra de u
pred gra đu, u si ro tinj skoj Ju li ju so voj
uli ci, ta mo gdje su “sve sa mi ubo gi lju -
di, ba ca li svo je sta ru di je i prnje.”(16)
Sud je na mjes tu gdje K. ni ka da ni je
bio.(17) To je va žno. U toj zgra di su da
ži ve ne ke že ne ko je u je dnoj ru ci drže
odoj če a dru gom ru kom ra de, bo le sni ci
ko ji spa va ju na sta rim pos te lji na ma. Tu
su us ke so be, stal no se su ši ne ki opran
veš, i zrak je to li ko za guš ljiv da je K.
ne pres ta no na ru bu nes vijes ti. Ka sni je
će K., pri li kom po sje te sli ka ru Ti to re li -
ju ko ji ži vi u sli čnom si ro tinj skom pred -
gra đu, sa mo na dru gom kra ju gra da, sa -
zna ti da su za pra vo sud ske pros to ri je u

svim tim si ro tinj skim ku ća ma. “Do le na
ste pe ni štu le ža lo je po trbu ške je dno
ma lo de te i pla ka lo, ali se je dva ču lo od
za glu šne ga la me ko ja je do la zi la iz je -
dne li mar ske ra di oni ce na dru gom kra ju
tre ma. Vra ta ra di oni ce be hu otvo re na,
tri kal fe sta ja hu u po lu kru gu oko ne kog
pre dme ta ko ji su če ki ći ma uda ra li. Je -
dna ve li ka plo ča be log li ma ko ja je vi si -
la na zi du ba ca la je ble du sve tlost ko ja
se pro bi ja la izme đu dvo ji ce kal fa osve -
tlja va ju ći im li ca i ra dni čke ke ce lje. K.
je na sve to ba cio sa mo le ti mi čan po -
gled. Hteo je da što pre svrši stvar ov -
de, da tek u ne ko li ko re či ispi ta sli ka ra
i da se odmah vra ti u ban ku.”(18)

Kaf ka, da kle, do vo di ban ka ra u si -
ro tinj sku čet vrt, u ko joj ni ka da ni je
bio, da mu se ta mo su di. Na osno vu
ovog kon tras ta mo gu će je na slu ti ti ra -
zlog K.-ove kri vi ce. Me đu tim, to je tek
do vo ljno za hi po te zu, dok je za te zu
po tre bno ut vrđi va nje obje kti vne re la ci -
je Jo ze fa K. sa Ju li ju so vom uli com pri -
je sa mog pro ce sa. Pos to ji li ta kva re la -
ci ja?

“Ku ća je”, ka že se za zgra du su -
da, “bi la pri li čno ši ro ka, go to vo ne obi -
čno se pro te za la, na ro či to je ka pi ja bi -
la vi so ka i ši ro ka. Ona je oči gle dno bi la
na me nje na te re tnim vo zi li ma ra znih ro -
bnih ma ga zi na ko ji su ta da bi li za tvo re -
ni i okru ži va li su ve li ko dvo ri šte no se ći
na tpi se fir mi od ko jih je K. ne ke po zna -
vao iz ban ko vnih po slo va.”(19)

Jo zef K. je, da kle, kriv za to što je
ban kar. Za to što je pro ku ris ta je dne ve -
li ke ban ke, za to što je, ka ko smo vi dje -
li, ipak u ve zi sa lju di ma iz Ju li ju so ve
uli ce, i za to što je kraj nji is hod te nji -
ho ve po ve za nos ti, nje go ve ban ke i nji -
ho ve fir me, nji ho vih fir mi, ra zli ka
izme đu ve li ke so be sa pred so bljem u
ban ci i Ti to re li je vog če ti ri-sa-če ti ri so -
bu ljka. “A u ko li ko je bo ljem po lo ža ju
bio K., u po re đe nju sa su di jom ko ji se -
di na ta va nu dok K. ima u ban ci ve li ku
so bu sa pred so bljem i mo že kroz ogro -
mno pro zor sko okno da po sma tra vre vu
grad skog trga!”(20)

Smi sao Kaf ki ne me ta mor fo ze
stvar nos ti u Pro ce su je da ne spo re dno
po ve že Jo ze fa K. sa lju di ma s ko ji ma
jes te u po sre dnoj ve zi, zbog ko jih ima
pri vi le gi je na ko je je po no san, a ko je
da ni je pro ce sa ni ka da ne bi vi dio. Smi -
sao ovog Kaf ki nog do vo đe nja u ve zu dva
pla na u stvar nos ti, kroz ma štu, kao u
me ta fo ri, su zno je ja san: K. je op tu žen,
a ni je mu sao pće na kri vi ca, da bi bio na
mjes tu zlo či na, jer je za pra vo sud uje -
dno i mjes to zlo či na, osvi jes tio svo ju
kri vi cu. U stvar nos ti, u ko joj ne ma pro -
ce sa, je dan Jo zef K. ne bi imao ve ze sa
oni ma s ko ji ma je u ve zi, jer su te hni -
čki na pre dak i mo der na po dje la ra da,

eta pi za ci ja proi zvo dnje, do ve li do po -
tpu ne po sre do va nos ti, i on da u tom svi -
je tu, ka ko ka že fi lo zof Gin ter An ders,
sva ki čin, uple ten u mre žu tu đih ra dnji
i je di no ta ko mo guć, jes te za pra vo su-
čin, sa uče sniš tvo. Ni je vi še po tre bno
odru bi ti gvož đem ne či ju gla vu da bi se
ubi lo, do vo ljno je pri tisnu ti du gme. Ču -
la ni su do vo ljan oslo nac da bi se spo -
zna li efe kti sop stve nih či no va u ovoj
stvar nos ti. Čo vjek ko ji ne mo že da
shva ti da je Jo zef K., ko ji ni ka da pri je
nije bio u Ju li ju so voj uli ci, je dan od uz -
ro či te lja bi je dnog sta nja u ko jem lju di
ta mo ži ve, na lik je na čo vje ka ko ji svo -
jim oči ma vi di ra vni cu svu da oko se be i
ne mo že da vje ru je Ko per ni ko vim ri je -
či ma. Kaf kin na dre ali zam ni je ne ko ap -
sur dno bun ca nje, već pos tu pak ko ji je
za pra vo u pri ka zi va nju stvar nos ti, mo -
der ne stvar nos ti, da le ko iznad kla si -
čnog re ali zma ko ji vje ru je sa mo svo jim
oči ma. Oda vno je po zna to da čo vjek
bez do vo ljno ma šte ne mo že bi ti mo ra -
lan, jer bez mo gu ćnosti da se uži vi u tu -
đi bol ni je u sta nju da sao sje ća. U mo -
der nom svi je tu ta ide ja sto ji u je dnom
smi slu ko ji pre va zi la zi kla si čni. Pa ra -
doks mo der ne stvar nos ti je u to me što
je mo že vi dje ti sa mo onaj ko ji za tvo ri
oči i ma šta, onaj ko ji je u sta nju za mi -
sli ti kraj nje efe kte vlas ti tog dje lo va nja
u sko ro ne sa gle di vo du ga čkom ka uzal -
nom lan cu. K. ni je spo so ban za to. Za to
pos to ji sud ko ji mu po ma že da osvi jes ti
se be u cje li ni stvar nos ti. Pro ces Jo ze fa
K. je za pra vo pro ces iz gra dnje sa mos -
vijes ti. Uje dno i sa vjes ti.

K., me đu tim, ni po sli je prvog sa -
slu ša nja ne shva ća za što je kriv, za što
je po zvan na to bi je dno mjes to. Sve je
to nje mu ap sur dno, kao i mno gim tu ma -
či ma Pro ce sa ko ji ima ju per spe kti vu Jo -
ze fa K.-a. Ta ko za pra vo Kaf ka u Pro ce -
su do vo di u pi ta nje nai vnu per spe kti vu,
per spe kti vu nai vnog čo vje ka, obi čnog
gra đa ni na ko ji ne ma ju ći spo so bnost sin -
te ze ra zli či tih pla no va stvar nos ti, ne -
ma ju ći ma šte, stvar nost po sma tra kao
ato mi zi ra nu, kao skup je din stve nih,
auto no mnih, ne po ve za nih či nje ni ca.
Iako je do ve den na mjes to s ko ji m ima
ve ze, iako mu je ta ve za pre do če na su -
ges ti jom.

Su ges ti ja! To je klju čna ozna ka
su da pred ko jim je op tu žen K. Kroz ci -
je li pro ces K.-u ni ka da ne će bi ti re če no
zbog čeg je kriv, jer se ci lja na to da
sam osvi jes ti svo ju kriv nju. Iz su da sa -
mo go vo re ka ko je nje go va kri vi ca si -
gur na: Ti to re li objaš nja va ka ko sud ni -
ka da ne gri je ši, ka ko pro ces ne bi bio
po kre nut da ne ma osno va ne kriv nje.
Advo ka to va slu žav ka Le ni mu go vo ri da
pres ta ne bi ti ne po pus tljiv i da ra zmi sli
o pri zna nju.

Ci je li sud, pro ces, sve to li či na ne -
ki igro kaz, na te atar ko ji tre ba da K.-u
su ge ri še di men zi je stvar nos ti ko jih ni je
svjes tan.

Na pri mjer, po glav lje Bi če va lac.
Je dne ve če ri K. za te kne u so bi za sta -
rež, ko ja pri pa da zgra di njego ve ban ke,
ne kog ba ti na ša ka ko tu če dvo ji cu slu -
žbe ni ka su da, ču va ra, ko ji su mu pre ni -
je li oba vi jest o ha pše nju. K. je, na ime,
na prvom sa slu ša nju re kao o nji ho vom
po na ša nju sve naj go re i sa da oni bi va ju
kaž nje ni zbog to ga. “Nas”, ka že je dan
od ču va ra, “sa mo za to kaž nja va ju što si
nas ti pri ja vio.”(21) Ču var Vi ljem se ža -
li K.-u ka ko mo ra da hra ni po ro di cu,
dok je dru gi ču var Franc htio da se ože -
ni, a sa da, kad ih je Jo zef K. pri ja vio
oni će bi ti una za đe ni u slu žbi i hra nje -
nje po ro di ce ili Fran co va že ni dba su
upi tni. K. je svo jim ri je či ma, po sre dno,
prou zro ko vao ne što o če mu ni je imao
poj ma, ne što što ni je pre tpos ta vio, ni -
je mo gao pre tpos ta vi ti, i sa da odje -
dnom mu se sve to u ovoj epi zo di ot kri -
va, ne po sre dno. Ka da to vi di, K. po ku -
ša va spri je či ti bi če va oca da ih tu če, po -
ku ša va ga po dmi titi, me đu tim, ovaj ne -
će odmah da pri mi mi to. I baš ka da je
K. po vje ro vao da ga je uspio ubi je di ti
da pri mi no vac i da ih po šte di, za ču je
ka ko se so bi za sta rež pri bli ža va ju dru -
gi či no vni ci ban ke, pre pa dne se za svo -
ju ko žu − šta ako ga oni na đu sa ovom
su mnji vom go spo dom? šta on tu ra di? −
i od gur ne Franca ko ji ga pre kli nje i is -
trči iz te so be, os tav lja ju ći bi če va oca
da nas ta vi sa svo jom slu žbom. K. bi da -
kle po mo gao, ali ipak mu je naj pre ča
vlas ti ta ko ža.

Ko ji je ko na čni smi sao ove pred -
sta ve ko ju je pred K.-a pos ta vio sud, a
ko ju K. oči gle dno ne shva ća? Šta je K.?
Pro ku ris ta. Šta je pro ku ris ta? Onaj koji
nad gle da rad slu žbe ni ka i pri jav lju je ih
uko li ko za ka žu. Tre ba se na ovom mjes -
tu sje ti ti pro ku ris te iz Preo bra ža ja. Ta -
ko Jo zef K. za pra vo sva ki dan ra di po -
sao pri jav lji va nja, to je nje gov po sao.
Bi če va lac ka že: “Pos ta vi li su me za ba -
ti na ša i ja ba ti nam.” Ta ko i K. − u opis
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nje go vog po sla ula zi da pri jav lju je gre -
ške ni žih slu žbe ni ka, on to mo ra, zbog
se be: iako su kon se kven ce ne mi no vno
sli čne oni ma u slu ča ju ču va ra Fran ca i
Vi lje ma. Ti me za pra vo K. su ge ri še uza -
ja mnu po ve za nost K.-ovog ka ra kte ra i
nje go ve fun kci je, slu žbe. K.-ove osobi-
ne, kao i oso bi ne bi če va oca, ni su ne što
što on bi ra, slo bo dno, već proi zla ze ve -
li kim di je lom iz nje go ve fun kci je. K.,
da kle, ni je ne vin, ali ono što on ra di to
se mo ra, to nor mal ni sud, nor mal ni mo -
ral, ne uzi ma za ne što lo še, ni ti K. vi di
kraj nje kon se kven ce svog dje lo va nja
kao pro ku ris te. “Ja ih uop šte ne sma -
tram kri vi ma, kri va je or ga ni za ci ja, kri -
vi su vi so ki či no vni ci.”(22) K., ko ji je vi -
so ki či no vnik svo je or ga ni za ci je, ov dje
za pra vo objaš nja va svo ju kri vi cu, ali − i
to je na kra ju i ko mi čno − bez svi jes ti o
njoj.

Za to je ci je njen u ban ci. Ja ko do -
bro obav lja svoj po sao. “On je umeo da
se u ban ci za sra zmer no krat ko vre me
po pne na vi sok po lo žaj i da, po što van
od svih, taj po lo žaj i za drži.”(23) Ka ko
je K. za slu žio po što va nje ni žih či no vni -
ka u ban ci? Zas tra ši va njem. K. naj ma -
nju gre šku kaž nja va naj vi šom ka znom.
Ni ži či no vni ci u ban ci Ku lih, Ka mi ner i
Ra ben štaj ner (ko ji, ja sno, pri pa da ju su -
du) bi li su pri su tni pri li kom ha pše nja
Jo ze fa K. Tom je pri li kom je dan od njih
pre mjes tio ne ke sli ke K-ove su sjet ki nje
gđi ce Bir stner i K. je zbog to ga, ka sni -
je, odlu čio da će otpus ti ti iz ban ke Ka -
mi ne ra. U je dnom ne do vrše nom po glav -
lju da ta je je dna si tu aci ja u ko joj K.
po ci je pa ne ko pi smo ko je je no sio Ku -
lih. Na kon to ga K. osje ća sa mo za do -
volj stvo što ima ta ko vi sok po lo žaj u
ban ci i ra zmiš lja o to me da ih svu tro ji -
cu otpus ti, a to bi vrlo la ko mo gao pos -
ti ći. “Bi lo bi po tre bno da pro go vo ri sa
di re kto rom ne ko li ko re či, ali od toga je
odus tao. Mo žda će se re ši ti na to ako se
za ovu tro ji cu zau zme za me nik di re kto -
ra ko ji ja vno ili taj no po vlaš ću je sve
ono što K. mrzi. No za ču do za me nik di -
re kto ra pra vi ov de izu ze tak i ho će is to
ono što i K.”(24) Šta će bi ti s nji ma po -
sli je to ga, o to me K. ne ra zmiš lja, to ni -
je va žno. Ta ko K. ra zmiš lja, ili bo lje re -
ći ne ra zmiš lja, i pred su dom.

To je din stvo fun kci je i ka ra kte ra
ogle da se i u svim os ta lim epi zo da ma u
ko ji ma K. nas tu pa spram os ta lih li ko va.
K. drži u za vi snos ti svo ju sta no dav ku
gđu Gru bah jer joj je po zaj mio ve ću su -
mu nov ca. Na kon što mu gđi ca Bir stner
ko ju je po lju bio bje ži, pri po vje dač ka -
že da Jo zef K. “zna da je go spo đi ca Bir -
stner ma la da kti lo graf ki nja ko ja mu se
ne će du go opi ra ti.”(25) Za tim mu u
zgra di su da or ga ni zu ju je dnu sli čnu
pred sta vu t ih odno sa, ta kvih, ali K., na -

ra vno, ni je svjes tan sli čnos ti. Na ime,
že nu je dnog slu žbe ni ka su da oti ma ne ki
stu dent za ko jeg se mi sli da će u do gle -
dno vri je me bi ti ja ko va žna oso ba, pa
on, sto ga, ima i pra vo oti ma ti je, pa se
ni je dan od su pru žni ka ne bu ni. A to je
K.-u ja ko ču dno. Ne shva ća: za što do -
pu šta ju da je ta ko? “Ka da bi se deo kod
ku će”, za pa ža K., “i vo dio svoj uobi ča -
je ni ži vot bio bi hi lja dos tru ko iznad svih
ovih lju di (ko ji pri pa da ju su du, op. H.I.)
i je dnim udar cem no ge sklo nio bi sva -
kog s pu ta.”(26)

Ka da advo ka to va slu žav ka Le ni pi -
ta K.-a pos to ji li ne ko ko ga on vo li, on
joj po ka zu je sli ku El ze, pros ti tut ke. A
ka da mu se Le ni nu di, on odmah pri hva -
ta, na kon če ga Le ni ka že: “Sa mnom ste
je za me ni li, vi di te, sa mnom ste je za -
me ni li!”(27) K. za pra vo ni ko ga ne vo li;
to ni je ne su kla dno pret ho dno na ve de -
nim ozna ka ma nje go vog ka ra kte ra. K.
po zna je sa mo odno se do mi na ci je, ne i
lju bav, na pri mjer. K. ne pri zna je ni ka -
kvu vri je dnost ko ja bi ogra ni ča va la nje -
go va ne pos re dna za do volj stva, i u tom
smi slu mo ti va ci ja nje go vih pos tu pa ka
sli čna je ži vo tinj skoj. K. je ni hi lis ta, a
da ni je ni svjes tan to ga. Jo zef K. je on -
kraj sva kog mo ra la, ta ko ži vi, ali ne bi
da mu ne ko, bi lo ko, sud na ta va nu u
Ju li ju so voj uli ci go vo ri ka ko je kriv zbog
ne če ga.

Smi sao pro ce sa ko ji se vo di pro tiv
Jo ze fa K.-a je da ovaj prei spi ta svoj ži -
vot, u cje li ni, sam. Za to mu ni je re če -
no za što je kriv. Su ge ri še mu se. On sam
to mo ra shva ti ti. Ra di se o sa vjes ti.
Kaf kin pos tu pak je i es tet ski fun kci ona -
lan: sve dok sud dje lu je kao su ges ti ja,
to je u skla du sa sa drža jem, jer bi
even  tu al na ob zna na op tu žni ce ne po sre -
dno uve la mo ra li za tor ski je zik u sud,
što bi bi lo po gu bno, jer bi se ti me uki -
nuo smi sao pro ce sa, da se K. sam u ko -
na čni ci spo zna.

K.-u je sa mo re če no da je uha -
pšen. To mu je za oku pi lo paž nju. “Po -
mi sao na pro ces ni je ga vi še na pu šta la.
Čes to je već ra zmiš ljao ne bi li bi lo do -
bro da sas ta vi od bram be ni spis i da ga
po ne se su du. Hteo je da u nje mu da i
kra tak opis ži vo ta i da uz sva ki iole va -
žni ji do ga đaj obja sni za što je ta ko pos -
tu pio, da li je taj pos tu pak po nje go -
vom sa daš njem shva ta nju za osu du ili
odo bra va nje i ka kve ra zlo ge bi za ovaj
ili onaj slu čaj mo gao da na ve de.”(28)

K. ne že li bi ti kriv. Ka da bi pri -
znao, on mi sli da bi mu to na ni je lo šte -
tu, da bi naškodilo nje go vom ugle du.
Za to po naj vi še i že li na su du od bra ni ti
svo ju ne vi nost, što pri je. To je nje go va
mo ti va ci ja. Nje mu je od naj ve će va -
žnos ti da bu de po šten, ne vin, čo vjek,
jer bi ina če imao pro ble ma na po slu ili

pred uja kom. Za to mu je po tre bno da
što pri je sa zna od ne kog zašto je kriv i
ka ko da se oslo bo di. Ali cilj pro ce sa ni -
je da se uz tu đu po moć ota ra si op tu -
žbe. Sve će nik, ko ji ta ko đer pri pa da su -
du, ka že mu: “Ti isu vi še tra žiš tu đu po -
moć.”(29) To mu ka že pri je pa ra bo le o
vra ta ru pred vra ti ma za ko na.

Ako se či ta lac Pro ce sa sje ti pa ra -
bo le, bit će mu sad ja sno o ka kvoj su -
ges ti ji se ra di. Sve će nik, kao slu žbe nik
su da, ta ko đer ne smi je K.-u izra vno
obja sni ti smi sao nje go vog pro ce sa, ali
mu ga su ge ri še pri čom o čo vje ku ko ji je
do šao pred vra ta za ko na i ni je ušao kroz
njih jer mu ni je do zvo lje no da uđe, a
mo gao je ući sa mo da je htio: jer to su
bi la vra ta na mi je nje na baš nje mu. On,
čo vjek ko ji je htio pro ći kroz vra ta za -
ko na, suviše je tražio, kao i K., tu đu po -
mo ć. Jo zef K., kao i on, po ku ša va pre -
ko dru gih sa zna ti za kon po ko je mu mu
se su di, umjes to da sam uđe u nje ga, da
ga spo zna. On ga mo ra sam spo zna ti,
mo gao je: pro ces mu je stvo rio ta kve
uvje te da je to sa da bi lo mo gu će, ako
već ra ni je ni je. O to me se ra di. On nes -
vje sno či ni ono zbog če ga je kriv. U je -
dnom ne do vrše nom po glav lju pos to ji
oči gle dno ana lo gna si tu aci ja ovoj iz pa -
ra bo le: “Ti to re li je se deo na sto li ci, a
K. je kle čao pred njim mi lu ju ći mu ru -
ke i ula gu ju ći mu se na sve mo gu će na -
či ne. Ti to re li je znao če mu K. te ži, ali
se pra vio da to ne zna i ti me ga ma lo
mu čio.”(30) Ti to re li je, da kle, vra tar
ko ji ne že li re ći K.-u da sa mo sam mo -
že spo zna ti za kon.

Maks Brod pi še u svom po go vo ru
prvom iz da nju Pro ce sa ka ko je Kaf ka
na mje ra vao na pi sa ti još ne ko li ko po -
glav lja. Ro man oči gle dno ni je do vršen,
pos to ji ve li ka pra zni na izme đu po slje -
dnjeg po glav lja i pret ho dnih. U po slje -
dnjem po glav lju K. ko jeg vo de po gu bi ti
ne li či na se be pra vog, onog iz pret ho -
dnih po glav lja. On je oče ki vao te ko ji
će ga po gu bi ti. Kao da je osvi jes tio kri -
vi cu? Ka ko? Mo žda je shva tio sve će ni ko -
vu pa ra bo lu? To je os ta lo ne na pi sa no.
Te ško je na osno vu pos to je ćeg tek sta
go vo ri ti o ne po sre dnim ra zlo zi ma ra di -
kal nog obra ta u svi jes ti Jo ze fa K. Me đu -
tim, taj okret je oči gle dan.

K.-a na kra ju vo de po gu bi ti dva
čo vje ka, ali iz pri po vje da če vih re če ni ca
iz gle da kao da on sam ide ne gdje, kao
da je ci je la stvar za pra vo pro is te kla iz
nje go ve odlu ke. “Sva tro ji ca sa či nja va -
la su sa da ta kvu ce li nu da bi, ra zbi ješ li
je dno ga, ra zbio svu tro ji cu.”(31) K. u
je dnom tre nut ku ra zmiš lja o odu pi ra -
nju, ali ugle dav ši gđi cu Bir stner odus ta -
je. Ona ga je, či ni se, pod sje ti la na kri -
vi cu, ona je me đu ra zlo zi ma kri vi ce:
“Oni ga pus ti še sa da da on odre di put,

a on ga odre di u prav cu ko jim je uda ri -
la go spo đi ca pred nji ma, ne za to što je
hteo da je sti gne, a ni za to što je hteo
što du že da je gle da, već sa mo za to da
ne bi za bo ra vio na opo me nu ko ju je ona
za nje ga zna či la.”(32) Gđi ca Bir stner ga
je opo me nu la i on sa da, re van, vo di tu
go spo du da ga po gu be. K. svo jim dže la -
tima uka zu je pre du sre tlji vost. To je in -
di ka ti vno. Da li se tu ra di o sa mo ubis tvu
ili ne če mu sli čnom?

“Je di no što još mo gu da uči nim”,
go vo ri sam se bi K., “to je da do kra ja
sa ču vam hla dno ra su đi va nje. Uvek sam
hteo da sa dva de set ša ka za gra bim u
svet i to još za cilj ko ji ni je za odo bra -
va nje. To je bi lo po gre šno. Zar da po ka -
žem da mi ni je dno go diš nji pro ces ni je
bio na uk? Zar da svršim kao čo vek ko ji
te ško shva ta? Zar da o me ni ka žu da
sam u po čet ku pro ce sa hteo da ga okon -
čam a sa da, na nje go vom za vršet ku, da
ho ću da ga za po čnem. Ne ću da to ka žu.
Za hva lan sam što su mi na ovom pu tu
da li ovu po lu ne mu tu pa vu go spo du i što
su pre pus ti li me ni da sam se bi ka žem
ono što je po tre bno.”(33)

Jo zef K. je oči gle dno do ži vio ka -
tar zu ko ja je bi la svrha ci je log pro ce sa.
Ja sno je da je pro ces bio uzro kom te
pro mje ne. Ja sno je sa mo da K. na kra -
ju pris ta je da bu de ubi jen. Dže la ti su
ov dje sa mo pro te ze sa mo ubi ce. Po put
iz vrši la ca euta na zi je. Pro la ze ći kroz je -
dnu uli cu njih tro ji ca na ila ze na po li ci -
ju, i K. u je dnom tre nut ku vi di mo gu -
ćnost da spri je či sve, re al nu mo gu ć -
nost. Sa mo je dan po vik i sve bi bi lo do -
ve de no u pi ta nje.”Go spo da se trgo še,
po li ca jac kao da je već otvo rio us ta, ali
sa da K. sna žno po vu če go spo du na -
pred.”(34) Da kle, K. pra vi pre lo mnu
odlu ku, za ko ra čio je sa mo vo ljno u
smrt.

Za što? Ni je li smrt pre ve li ka ka zna
zbog nje go vog odno sa pre ma gđi ci Bir -
stner?

Nje go va kri vi ca je mno go ve ća. To
je ja sno ka da on na kra ju odlu ču je da
pre su da bu de iz vrše na na kra ju gra da, u
ka me no lo mu. On sa da da kle shva ća svo -
ju ve zu s ru bo vi ma gra da. K. ni je ni kog
ne po sre dno ubio, ali ci je lim svojim dje -

22 Esej
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lo va njem, sva ki dan, go di na ma, on je
nes vje sno i po sre dno, sku pa sa ci je lom
or ga ni za ci jom ko joj pri pa da, či ji je vi -
so ki či no vnik, une sre ći vao ma se lju di,
ne sa mo gđi cu Bir stner ili Ku li ha, Ka mi -
ne ra. Dok su se dže la ti pri pre ma li, K. je
“ta čno znao da bi nje go va du žnost bi la
da sam do hva ti nož ko ji je pre la zio pre -
ko nje ga iz ru ke u ru ku i da se pro bo -
de.”(35) K. je Edip ko ji se sa mo kaž nja -
va zbog dje la za ko je, kad ga je či nio,
ni je znao da je zlo čin.

“Po gled mu pa de na po sle dnji
sprat ku će kraj ka me no lo ma. Kao što
sve tlost se vne otvo ri še se ona mo kri la
je dnog pro zo ra, i po ja vi se čo vek, na
toj da lji ni i vi si ni sla ba čak i mršav, da -
le ko se na že pru ža ju ći još da lje ru ke.
Ko je to? Pri ja telj? Do bar čo vek? Ne ko
ko sa učes tvu je? Ne ko ko ho će da po mo -
gne? Je li to je dan čo vek? Je su li to svi?
Ima li još po mo ći? Ima li pri go vo ra na
ko je se za bo ra vi lo? Si gur no da ih ima.
Lo gi ka je do du še ne po ko le blji va, ali
ona ne odo le va čo ve ku ko ji ho će da ži -
vi. Gde je su di ja ko ga on ni ka da ni je vi -
deo? Gde je vi so ki sud do ko ga ni ka da
ni je do šao? On po di že ru ke i ra ši ri sve
prste.”(36) Čo vjek ko je ga K. vi di je je -
dan od pri go vo ra. K. sa da osje ća da on
svo jim pos to ja njem, ta kvim, na no si zlo
tom čo vje ku ko ji ga gle da. Taj čo vjek je
je dan pri go vor, pos to ji ih još. Mo ra da
ih ima − K.-u ni je da kle ni ko re kao pri -
go vo re, ali on je na kra ju svjes tan da
pos to je. Na kon što pi ta o su du i su di ja -
ma, on uka zu je na se be: po ka zu je svo -
je ru ke. Pre su da je nje go vih ru ku dje lo.
“Kao pse to”, na kra ju ka že, i bi lo ga je
stid. “Či ni lo se kao da će ga stid na dži -
ve ti.” To su za dnje ri je či. Nje gov stid je
u skla du s ne ga ci jom ci je log ži vo ta.
“Tek sam hteo da sa dva de set ša ka za -
gra bim u svet...” Na kra ju kao da K. ko -
lje ži vo ti nju.

K., ka ko je po zna to iz nje go vog
raz go vo ra s Ti to re li jem, ni je nu žno mo -
rao bi ti osu đen. On je za pra vo mo gao
da do bi je pri vi dno oslo bo đe nje ili da
odu go vla či pro ces. S tim da ni ka da ne
bi bio ko na čno oslo bo đen, i uvi jek bi
mo rao da bu de na opre zu, uvi jek bi mo -
rao da po svećuje odre đe no vri je me i
paž nju vlas ti tom pro ce su. “Da, vi ste
uha pše ni”, re če no je K.-u na sa mom
po čet ku, “ali to ne tre ba da vas spre či
u vrše nju va še slu žbe. Is to ta ko ne tre -
ba da me nja te ni svoj uobi ča je ni na čin
ži vo ta.”(37) K. mo že da nas ta vi da ži vi
ta ko ka ko ži vi − dru ga či je ne mo že, nje -
go vo ti je lo, vi dje lo se, ne mo že ži vje ti
u Ju li ju so voj uli ci − ali ne mo že da bu -
de vi še mir ne sa vjes ti. Ako že li da ži vi,
on mo ra bi ti svjes tan svo je kri vi ce, ži -
vje ti s njom: u tom je smi sao pri vi dnog
oslo bo đe nja ili odu go vla če nja. S dru ge

stra ne, uko li ko že li oslo bo di ti se kri vi -
ce, on ne mo že nas ta vi ti ži vje ti. Kao
što je i oda brao.
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Ako vam je ko jim slu ča jem po šlo za ru -
kom da pos ta ne te pi sac, u je dnom tre -
nut ku će te, bez su mnje, po že le ti da
ode te i ko rak da lje i pos ta ne te pi sac iz
le kti re. Što on da otva ra ne bro je ne no -
ve mo gu ćnos ti za ve čnu uži van ci ju na
lo vo ri ka ma: še pu ri će te se u grad skom
par ku le pši ne go ikad, bron za nog te na;
va še ime po ne će uli ca, osno vna ško la,
ugle dna knji že vna na gra da − ov de već
mo ra te po ves ti ra ču na o sle dbe ni ci ma
svog li ka i de la, da se ne bis te je dnom
go diš nje pre vrta li ta mo gde se ni ko ne
pre vrće... 

Ali za po če tak mo ra te u le kti ru.
Ka ko, do đa vo la?

1. Prvi ne op ho dan, do du še ne i
do vo ljan, uslov jes te da umre te. Mo žda
vam ovo zvu či po ma lo ra di kal no, u re -
du, ne mo ra te baš odmah umi ra ti izis -
tin ski, bi će do vo ljno se pra vi te mrtvi −
pres ta ni te da da je te in ter vjue, ne po -
jav ljuj te se u ju tar njem pro gra mu Pin -
ka ili gde vas već iz da vač po ša lje, izbe -
ga vaj te ka fa ne u ko ji ma se de ži vi pis ci,
par tij skim ra dom ba vi te se po sa lo ni ma
a ne za go vor ni ca ma, pos ta ni te te ma
par do kto ra ta, ni je na odmet ni ma nji
fal si fi kat na Wiki pe di ji (oda be ri te za
go di nu smrti ne ki lep, okru gao broj ko -
ji se la ko pam ti, pa i vi ste ne kad bi li
đak, imaj te mi los ti pre ma sa daš nji ma).
Ko na čno, pres ta ni te da pi še te! No vi na -
slov mo že sta vi ti va šu smrt pod su mnju
kod vaz da si tni ča vih is to ri ča ra knji že v -
nos ti.

2. Ma da bi mno go je dnos ta vni je i
po šte ni je bi lo da ipak umre te na mrtvo.
I os ta ne te u tom sta nju što je du že mo -
gu će.

3. Da lje, ba vi te se sa mo ve li kim
te ma ma − do bro/zlo, sve tlost/ta ma,
lju   bav/smrt. Ni šta ma nje od to ga.

Ni ka da, ali ni ka da, u svo jim knji -
ga ma ne pos tav ljaj te pi ta nja. Nu di te is -
klju či vo da vno po zna te i pri zna te od go -
vo re, ne za bo ra vi te da je ulo ga pis ca iz
le kti re va spi ta čka, po nav lja nje je maj -
ka na uke, pa i na uke o knji že vnos ti. 

4. Bu di te pa tri ota. Prav da je je -
dna i uvek je na na šoj stra ni oba ra ča,
to bar ni je te ško upam ti ti.

5. Zbog ogra ni če nog bro ja ča so va
knji že vnos ti sa je dne, a ve li ke na va le
pi sa ca na le kti ru sa dru ge stra ne, naj -
zgo dni je vam je da bu de te pe snik ili da
pi še te krat ke pro zne for me. Na ime,
mno go je la kše ući u le kti ru u pa ke tu −
pet pe sni ka dvo čas, re ci mo, ne go se
umu va ti sa ce lim ro ma nom u po se bnu
le kci ju. Ne ki pis ci ova kvo gru pno član -
stvo u le kti ri sma tra ju ma nje vre dnim i
go to vo uvre dlji vim. Os ta vi te ta kve pre -
dra su de po stra ni, ko od za vi dlji va ca
uos ta lom mo že zna ti da ste u le kti ri
zas tu plje ni sa pet mi nu ta. 

Uko li ko ste pak ko jom ne sre ćom
ro ma no pi sac, ne pro pus ti te da tu i ta -
mo na pi še te i po ne ku pri ču, le ba ne je -
de, a mo žda će baš ona bi ti zgo dna da
po pu ni ru pu do ve li kog odmo ra. Sa mo
bez de mo ra li sa nja, mo lim, shva ti te da
je sve to da nak sa vre me nos ti, sve je
ma nje ča so va a sve vi še pi sa ca, pro či ta -
će de ca i va še ro ma ne, čim odras tu i
bu du ima la vre me na. 

6. Imaj te na umu da na pu tu pre -
ma le kti ri prvo tre ba da sa vla da te knji -
že vnu kri ti ku. Pi ši te, da kle, is klju či vo
de la zgo dna za ana li zu. Oda be ri te onaj
od iza ma što se tra di ci onal no izu ča va ju
na fi lo lo škim fa kul te ti ma ko ji vam naj -
vi še le ži − uko li ko ste i sa mi stu di ra li
knji že vnost ovo ne bi tre ba lo da bu de
te ško − i tas ta turu pod prste, na va li te.
Jer nai vno je ve ro va ti da će te baš vi
svo jom ori gi nal noš ću pos ta ti ro do na čel -

nik no vog izma. Čak i ako vam se po sre -
ći da vas za pa ze, kaj mak će po ku pi ti
mo žda tek pe ti u ni zu pre pi si va ča va šeg
de la. Knji že vno-te orij skim no vo ta ri ja -
ma je dnos ta vno ni je mes to u le kti ri.
Se ti te se uos ta lom ka ko su ne sla vno
pro šla sa svim zdra vo ra zum ska no va tu -
ma če nja da su Ro meo i Ju li ja skon ča li
od over do se, a da je Ana Ka re nji na pa -
ti la od gra ni čnog po re me ća ja li čnos ti.

7. Tvrdo gla vo že li te da os ta ne te
svo ji a da ipak uđe te u le kti ru? I za vas
mo žda pos to ji re še nje. Iz kru go va blis -
kih Mi nis tar stvu pro sve te pro cu ri la je
vest da će u okvi ru pri bli ža va nja EU
izves tan broj ča so va u škol skim pro gra -
mi ma knji že vnos ti ubu du će bi ti re zer vi -
san za in klu zi vnu knji že vnost. Eto šan -
se za vas! Ne mi sli te va ljda da će po me -
ra ti sta ro se de oce u le kti ri?

8. Ne bi bi lo zgo reg da pre kan di -
da tu re za pis ca iz le kti re pos ta ne te sve -
tac. Na ime, po zna to je da su svi sve ci
odre da, od kad je sve ta i ve ka, bi li ja -
ko ta len to va ni pis ci pa će se on da i vaš
ta le nat uze ti zdra vo za go to vo. 

9. Ako ste ko jom ne sre ćom za pe li
ne gde u pro ce su ka no ni za ci je, ma kar se
umu vaj te u ka kvu pro sve tnu ko mi si ju
ko ja pre dla že pis ce za le kti ru ili u nju
pos ta vi te svo je lju de. Ne ma te svo je
lju de? Tra ći te vre me na či ta nje ovog
tek sta − vi ste be zna de žan slu čaj!

Na kra ju, mo že te pos ta vi ti osno -
va no pi ta nje − ka ko da ispu ni te bi lo ko -
ji od osam na ve de nih uslo va ako pret -
ho dno ispu ni te prvi i umre te? E, o to me
je tre ba lo ra ni je da mi sli te! 

24 O lektiri

Mirjana Đurđević
Kako da postanete 
pisac iz lektire
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[kola je gnezdo
gde neka sila
kljun ti oja~a
a skre{e krila.

slik&slika



26 Budućnost

Uvod ili Ka ko su me Ru ža i Ve la
na tje ra li da na pi šem ovaj tek st
Ka da su me Ru ži ca i Ne nad po zva li da
pi šem za ovaj broj Tek stu re o bu du -
ćnos ti škol skih bi bli ote ka, odno sno da
ma lo na ba cam na pa pir če ka ko bi taj,
da nas une sre će ni, or ga ni zam iz gle dao
za 50 go di na, imao sam po riv da pre dvi -
dim i ob zna nim naj crnje slu tnje o pro -
pas ti ško lo do me i bi bli omo re. Pi juc kam
ka fu i ra zmiš ljam ka ko da kre nem u opis
ra za ra nja bi blij skih raz mje ra, kad ono
(ne le zi vra že) do la zi ma il u ko jem ure -
dni ci su ge ri šu − mo že ne što i kao Sci-Fi.
E tek tu su mi po če le si je va ti var ni ce u
gla vi. Sko ro da se ro di la Borg bi bli ote ka
ko ja kon tro li še uče ni ke po una pri jed
za da tim al go ri tmi ma vi so kog etno na ci -
onal nog su pra ga la kti čkog kon ti nu uma,
u ko jem nas ta vni ci ima ju sa mo ulo gu
pre no sni ka in stru kcij skog ko da za da tog
od stra ne Po li tiča ra 3.0. Bi bli ote ka ra
ne ma. Oka me njen je kao fo sil i vi si u
mu ze ju. I ne smi je ga se di rat’. Iako je
zvu ča lo kao pri ma mljiv po če tak or ve -
lov ske sa ti re, odlu čim se za ko per ni kan -
ski obrat. Umjes to da fan ta zi ram o pro -
pas ti, shva tim da je bo lje da na pi šem
ka ko bi bli ote kar pra kti čar vi di svoj ha -
bi tat za 50 go di na. U skla du sa prin ci pi -
ma i pos tu la ti ma stru ke, uzi ma ju ći u
ob zir tre nu tne ras pra ve u pro fe si onal -
nim kru go vi ma.

Bi bli ote čki tria tlon
De ba ta o ulo zi bi bli ote ke u in for ma cij -
skim na uka ma je sko ro pa ne is crpna, a
ra zvi ja se u dvi je kraj nos ti: od one naj -
ne ga ti vni je da su bi bli ote ke stvar pro -
šlos ti i da su in ter net ser vi si po tpu no
do vo ljni za mjen ski proi zvo di, do te ze
da bi bli ote ka ne će mi je nja ti svo ju ulo -
gu glavnog de po zi ta ra sve uku pnog aku -
mu li ra nog zna nja. Na su prot tim kraj nje
opre čnim sta vo vi ma, in for ma cij ski stru-
č nja ci (bi bli ote ka ri, ar hi vis ti, kus to si) i
da lje su na sre di ni, odno sno ko ris te ma -
ksi mum be ne fi ci ja te hno lo škog pro gre -
sa (ili bi tre ba li), uz za drža va nje mi si je
ko ja ni je pro mi je nje na za dnjih 5000
go di na: sa ku pi ti što je vi še mo gu će za -
pi sa o dos ti gnu ći ma na uke, umje tnos ti i
kul tu re, or ga ni zi ra ti ih, te di se mi ni ra -
ti za in te re si ra nim stra na ma ko ris te ći
ka ko tra di ci onal ne, ta ko i sa vre me ne
pris tu pe. Ove tri oblas ti ra da či ne vje -
či ti bi bli ote čki tria tlon, ko ji svo ju na ji -
zra že ni ju for mu do bi va u škol skoj bi bli -
ote ci, jer su to naj češ će so lo bi bli ote ke
gdje bi bli ote kar obav lja sve tri fun kci je
odje dnom, za ra zli ku od ve li kih sis te ma
gdje ho mo bi bli ot he ca ri us mo že pro -
ves ti ka ri je ru sa mo u na ba vi ili sa mo u
ka ta lo gi za ci ji ili sa mo u ra du sa ko ri sni -
kom. U škol skoj bi bli ote ci sve tri dis ci -
pli ne se pra kti ci ra ju si mul ta no, što tra -

ži izni man an ga žman bi bli ote ka ra, ko ji,
ako je bibliotekar iole svjes tan, pre ras -
ta u de se to boj.

Me đu tim, u ko jem god se prav cu
de ba ta ra zvi ja la, odno sno kre ta la − je -
dna či nje ni ca os ta je, a to je da ko ri snik
bi lo ko jeg in for ma cij skog ser vi sa (od
anar hi čno or ga ni zo va nog mre žnog pros -
to ra do ure đe ne zbir ke do ku me na ta)
že li (ili mo ra, jer su ga na tje ra li nas ta -
vni pla no vi i pro gra mi) pro ši ri ti ho ri zont
svog zna nja ili, je dnos ta vno re če no, ri -
je ši ti in for ma cij ski pro blem ko ji se
pred njim tre nu tno na la zi. Da kle, ko ri -
snik že li (mo ra) pro na ći in for ma ci ju
(htio-ne htio) i sta vi ti je u fun kci ju,
odno sno ri je ši ti in for ma cij sku po tre -
bu. Ono što tre nu tno one mo gu ća va
uče  ni ka osno vne (i sre dnje) ško le je ne -
dos ta tak re sur sa ko ji ma bi bli ote ka ra -
spo la že, ili ih kri vo upu ću ju na dle žni
(vi di skan da lo znu pre po ru ku Mi nis tar -
stva obra zo va nja Kan to na Sa ra je vo da
je sajt le kti re.org vrlo ko ris tan − de ta -
ljni je o tom uža su na sko le gi jum.ba).
Da bi smo do kra ja shva ti li ovaj fe no -
men, na krat ko u po moć mo ra mo po zva -
ti i ko le ge iz dru gih stru ka i ra zmo tri ti
oki dač(e) (na na šem je zi ku trig ger) ko -
ji po ti ču na še uče ni ke da uče. Elem, to
se stru čno zo ve čo vje ko vo in for ma cij -
sko po na ša nje.

Čo vje ko vo in for ma cij sko po na ša -
nje se mo že de fi ni ra ti, odno sno opi sa ti
kao ljud ska akti vnost u pro ce su mi je -
nja nja in for ma cij skog okru že nja ko ja
se sas to ji od pro ce si ra nja in for ma ci ja
od stra ne lju di i in te ra kci je sa izvo ri ma
in for ma ci ja i te hno lo škim sis te mi ma(1)
(Ste ine ro va, Šu šol, 2005), odno sno po
Wil so nu, in for ma cij sko po na ša nje je to -
ta li tet (sve uku pnost) ljud skog po na ša -
nja u odno su na in for ma cij ske izvo re i
ka na le, uklju ču ju ći ka ko akti vno i pa si -
vno tra že nje in for ma ci ja, ta ko i upo -
tre bu in for ma ci ja(2) (Wil son, 2000). Po
Wil so nu ovo uklju ču je li čnu ko mu ni ka -
ci ju sa dru gi ma (fa ce-to-fa ce), kao i pa -
si vnu re cep ci ju (pri jem) in for ma ci ja
bez na mje re dje la nja uzro ko va nog do -
bi ve nom in for ma ci jom (wit ho ut any in -
ten ti on to act on the in for ma ti on gi -
ven) (Wil son, 2000). U svoje po ima nje
HIB-a Bel kin uklju ču je i ter min Ano ma -
lo us Sta tes of Knowled ge (ASK) da bi
obja snio nas ta nak in for ma cij ske po tre -
be. U ovom kon cep tu in for ma cij ska po -
tre ba nas ta je ka da se čo vjek (hu man
in di vi du al) su sre će se ASK-om, gdje je
ASK si tu aci ja u ko joj ko ri snik shva ta
(re ali zes) da pos to ji ano ma li ja u nje go -
vom sta nju zna nja u odno su na pro blem
sa ko jim se su oča va (Bel kin, 1980, pre -
ma LISWiki(3)), te rje ša va ano ma li ju
tra že njem od go va ra ju će in for ma ci je.
Tra že nje in for ma ci ja (in for ma ti on se -

eking) de fi ni ra se kao pod skup (sub set)
in for ma cij skog po na ša nja ko je uklju ču -
je svrho vi to tra že nje in for ma ci ja u
odno su na cilj (Spink & Co le, 2006).
Opa ko, ha? Ovo nas do vo di do nau čno
ute me lje nog za klju čka da na ši uče ni ci
ko ji po ho de (ho do čas te) škol ske bi bli -
ote ke ni su pu ki skup na tje ra nih, upla -
ka nih, za ula re nih je din ki ko je mo ra ju
ispu ni ti za da tak − oni ima ju po tre be.
Da kle, kad bi bli ote ka ri shva te da su dio
uslu žne pro fe si je (ka ko bi Dže na na Ka -
laš i Mir ja na Ma vrak re kle, po ma ga čke
pro fe si je − ser vi ce ori en ted pro fes si -
on), uos ta lom, kao i zu ba ri (ot kla nja ju
bol), šus te ri (ot kla nja ju bo so no gost),
kro ja či (ot kla nja ju go lost), pe ka ri (ot -
kla nja ju glad), bi bli ote ka ri ot kla nja ju
sta nje in for ma cij ske ne iz vje snos ti. U
tom kon tek stu mo ra mo prei spi ta ti bu -
du ćnost škol ske bi bli ote ke − kao me ha -
ni zma ukla nja nja in for ma cij ske ne iz -
vje snos ti, a ne me ha ni zma skla di šte nja
ulu do ot ku plje nih knji ga i dru gog bes -
ko ri snog ma te ri ja la, sa na po la po spa -
nim, uhlje blje nim po je din cem ko ji je
de fi ni ran kao ne dos ta tak nor me i ko ji
se oda zi va na bi bli ote kar.

Elem, uko li ko bi smo tu uče ni čko-
ko ri sni čku po tre bu po ku ša li sves ti na
pse udo ma te ma ti čku for mu lu u ko joj su
va ri ja ble ne mjer lji ve, ali či ni se ipak
in di ka ti vne i opi su ju put ko ji za ro blje -
nik obra zo vnog sis te ma pro la zi, či ni se
da je ta ulo ga bi bli ote ke (in for ma cij -
sko-do ku men ta cij skog ser vi sa bi lo ko je
pro ve ni jen ci je) u rje ša va nju in for ma -
cij skog pro ble ma, da nas naj bo lje sa že -
ta u Bro oke so voj fun da men tal noj je -
dna či ni na uke o in for ma ci ja ma:

K(S) + δI = K(S + δS)

ko ja izra ža va na vrlo uop šten na -
čin da se stru ktu re zna nja (knowled ge
struc tu res) K(S) mi je nja ju u no vo mo di -
fi ci ra no sta nje zna nja K(S + δS) uzro ko -
va no in for ma ci jom δI, pri če mu δS
pred stav lja efe kat te mo di fi ka ci je (Bro -
okes, 1980 pre ma Ingwer sen, 2000).

Je dnos ta vni je (hm, tja, hm) re če -
no K(S) je zna nje afe kti ra no po ve ća -
njem in for ma ci ja δI i K(S + δS) je mo -
di fi ci ra na stru ktu ra (Ca pur ro, 1985).
Ka sni je, Le Ko la dik na gra fi čki na čin
pred stav lja Bro oke so vu for mu lu či ne ći
je la kšom za či ta nje, ali za drža va ju ći
pri mar no zna če nje for mu le

S + ΔS = S’
   �
ΔI

ko ja izra ža va pre laz iz je dnog sta nja
sa zna nja S ka no vom sta nju sa zna nja
S’, uz po moć sa zna nja ΔS izvu če nog iz

in for ma ci je ΔI, gdje ΔS ozna ča va efe kat
te mo di fi ka ci je(4).

Zna či, ulo ga bi bli ote ke i nje nog
bi bli ote ka ra je da po mo gne (a ne ote -
ža) pre la zak iz je dnog sta nja sa zna -
nja u dru go (kva li ta ti vno dru ga či je,
po bolj ša no, una pri je đe no). Iz ovog
pro izi la zi da bi bli ote ke vi še ni su hra -
mo vi zna nja ne go ago re, u ko ji ma bi -
bli ote ka ri ni su klju ča ri ne go po ma ga -
či, fa ci li ta to ri.

Uz ovu na pri jed izlo že nu Bro oke -
so vu for mu lu se ve že i in fo lo ška je dna -
či na (in fo lo gic equati on) Bor je Lan ge -
for sa (Lan ge fors 1973, pre ma Lun dell
1997) ko ja se ba zi ra na pre tpos tav ci da
je in for ma ci ja I fun kci ja za vi sna ne sa -
mo o po dat ku D (po da ci ma) ne go i o
pret ho dnom zna nju S i dos tu pnom vre -
me nu t za tu ma če nje od stra ne po sma -
tra ča:

I = i (D, S, t)

Čes to se fa ktor vri je me pot cje -
nju je, pa to ma lo t mo že uzro ko va ti sil -
ne pro ble me. Naj vi dlji vi ji pro blem vre -
men ske per spe kti ve mo ći će te po gle da -
ti u se ri ji is tra ži va nja Fon da otvo re no
druš tvo BiH pod si gni fi kan tnim na slo -
vom Če mu uči mo na šu dje cu.

Da kle, ove dvi je for mu le ot kri va ju
tri kom po nen te ko je či ne osno vu za
pro uča va nje bi bli ote čko-do ku men ta cij -
skog ser vi sa sa in for ma cij skog i sa ko -
gni ti vnog aspe kta. Te kom po nen te su:
in for ma ci ja, po da tak, zna nje. Uz ove
kom po nen te ve zu ju se i dva fa kto ra:
vri je me i efe kti mo di fi ka ci je. Skup ovih
ele me na ta, te nji ho vo pro uča va nje i
kon tek stu ali za ci ja vra ća ju nas do na pri -
jed izlo že nog po se bnog in ter dis ci pli nar -
nog po lja na ras kri žju ko gni ti vne psi ho -
lo gi je i in for ma cij skih zna nos ti: čo vje -
ko vog in for ma cij skog po na ša nja (hu -
man in for ma ti on be ha viour − HIB). Bi -
bli ote ke i bi bli ote ka ri, po se bno škol ski,
pos to je da bi po te kli akti vi ra ju će me -
ha ni zme in for ma cij skog po na ša nja,
sma nji li efe kte en tro pi je i po mo gli uče -
ni ku da pre đe u na re dnu fa zu − sta tus
stu den ta ili ra dni ka ko ji ima po se bne

Saša Madacki
Školska biblioteka i (re)vizija
budućnosti

(1) “Human information behaviour can be
described as human activity in a changing informa-
tion environment, It comprises both information
processing by humans and interaction with infor-
mation sources and technological systems.“

(2) Information Behavior is the totality of
human behavior in relation to sources and channe-
ls of information, including both active and passive
information seeking, and information use.

(3) Information Behavior Theories. Do stup -
no na http://liswiki.org/wiki/Information_baha -
vior_theories

(4) Le Koadik, Iv-Fransoa, Nauka o informa-
cijama, Clio, Beograd, 2005, str. 13.
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vje šti ne ko je su pre du slov za in te gra ci -
ju u ko la bo ra ti vno okru že nje ra dnog
mjes ta u 21. sto lje ću.

Vri je me je za Ma ni fest
Uko li ko se na ne ki vol še ban na čin de si
da ško la i mi nis tar stvo shva te da je
škol ska bi bli ote ka ipak ne što vi še od
skla di šta ko jim ru ko vo di nas ta vnik sa
ma njkom nor me, te ako pros vje tno-pe -
da go ški za vo di (ko jih, na dam se, ne će
bi ti za 50 go di na, ne go će bi ti tran sfor -
mi ra ni u ne što stvar no ko ri sno) na pra ve
stra te gi ju ra zvo ja škol skih bi bli ote ka,
on da mo že mo oče ki va ti ne što svje tli ju
bu du ćnost. Prvi ko rak je za po sli ti kom -
pe ten tnog (ali stvar no, ov dje se ne ša -
lim) bi bli ote ka ra. A taj bi bli ote kar on da
sli je di smjer ni ce (mo že i sli je po) da te u
Ma ni fes tu Bi bli ote ka ra 2.0(5):

Pre po zna jem da se uni ver zum
in for ma cij ske kul tu re brzo mi je nja i
da bi bli ote ke tre ba ju po zi ti vno od go -
vo ri ti na te pro mje ne obez bje đi va -
njem re sur sa i uslu ga ko je ko ri sni ci
tre ba ju i že le.

Ova smjer ni ca uka zu je na proa kti -
vnu ulo gu bi bli ote ka ra, ko ji ne sje di u
bi bli ote ci pla ču ći zbog ma le-sla be-tan -
ke i ne do vo ljne pla te i na kla pa ju ći o
ne do vo ljnim sred stvi ma za na bav ku
knji ga i uči la. Smjer ni ca se mo gla na
naš je zik pre ves ti kao Di gni du pe i po -
čni da se pe tljaš u svoj pos’o. Akti vno
tra že nje par tne ra u pro fi tnom se kto ru
(obra ti ti paž nju na fe no men druš tve ne
od go vor nos ti kom pa ni ja − mno ge bi i
po mo gle da do bi ju fin rej ting...), sa
stal nim pra će njem dos tu pnih fon do va u
do na tor skoj za je dni ci. In si s ti ra ti na pri-
s toj nom bu dže tu od na dle žnog mi nis -
tar stva, pri tom se ne osla nja ti sa mo,
je di no i is klju či vo na bu džet ska (pro ra -
čun ska) sred stva (či taj mrvi ce sa sto la).

Nas to jat ću sa zna ti što je mo gu -
će vi še o in for ma cij skoj kul tu ri mo jih
ko ri sni ka i tra žit ću na či ne da ta sa -
zna nja ugra dim u bi bli ote čke uslu ge
ko je nu dim.

Pra ti ti is tra ži va nja o hu ma nom ra -
zvo ju (Hu man De ve lop ment Re por ts),
kao i psi ho lo ško-pe da go ško-so ci olo šku
li te ra tu ru o ge ne ra cij skim pro mje na ma
(ko gni ti vni, emo ci onal ni i so ci jal ni ni -
vo). Shva ti ti ka ko ko ri sni ci fun kci oni šu u
no vom obra zo vno-ra zvoj nom okru že nju
i pri la go di ti uslu ge bi bli ote ke. Re če ni ce
ko je su naj stro že za bra nje ne: Ja ove
da naš nje omla di ne, Kad sam ja išao/la
u ško lu ovo ni je bi lo va ko, Bo že sa ču vaj -
šta ovo bi, Što bi išta i na bav lja li kad oni
ne će ni šta da ra de, Sve im je ser vi ra no
a oni va ko me ni, Glu pi su va la. Bi bli ote -
ka pos to ji zbog uče ni ka a ne zbog bi bli -
ote ka ra. Otvo rit’ oči i uši i obra tit’ paž -

nju na po je di nce i po je din ke ko ji do la ze
u bi bli ote ku. Oni ni su go mi la.

Ne ću ima ti od bram be ni stav
pre ma svo joj bi bli ote ci ne go ću re al -
no gle da ti na si tu aci ju u ko joj se mo -
ja bi bli ote ka na la zi i da ti is kre nu
pro cje nu šta mo že bi ti pos ti gnu to.

Da, da. Svjes tan da ovo gra ni či sa
to tal nom nei zvo di voš ću, ipak vje ru jem
da će is tin ski pro fe si ona lac gra di ti svo -
ju in sti tu ci ju na po ku ša ju i po gre šci, i
da je sva ka kri ti ka vi še ne go do bro do šla
ako to una pri je đu je rad bi bli ote ke. TO
jes te mo gu će.

Pos tat ću akti van uče snik u una -
pre đe nju svo je bi bli ote ke.

Pra ti ti de ša va nja u stru ci, či ta ti
pri mje re do brih pra ksi. Stro go je za bra -
nje no iz go vo ri ti re če ni cu: La ko je nji -
ma. Me ni je te ško. Naj stro že je za bra -
nje no sa kri va ti se iza dne vne po li ti ke.

Po red če ti ri uvo dne, Ma ni fest La -
ure Co hen do no si još 13 smjer ni ca za
bu du će (i sa daš nje) bi bli ote ka re. Na -
mjer no sam oda brao ma ni fest ko ji se
odno si na oso be a ne na in sti tu ci ju, jer
pos to ji mo gu ćnost da klju čne stva ri de -
per so na li zi ra mo i pre ba ci mo od go vor -
nost na ap strak tni en ti tet zva ni pra vno
li ce.

U ide al nom po ret ku, bi bli ote kar
će te 2062. go di ne ispu ni ti mi si ju ko ja
je pos tav lje na pred nje ga ako se ozbi -
ljno za pi ta i pro mi sli slje de će smjer ni -
ce:

• Shva tam da se bi bli ote ke spo ro
mi je nja ju i ra di ću sa svo jim ko le ga ma
na to me da pos pje šim naš od go vor na
pro mje ne.

• Bit ću hra bar u pre dla ga nju no -
vih uslu ga i no vih na či na pru ža nja uslu -
ga čak iako će ne ki od mo jih ko le ga bi -
ti pro tiv to ga.

• Uži vat ću u uzbu đe nju i ve se lju
ko je do no se po zi ti vne pro mje ne i po di -
je lit ću taj osje ćaj sa svo jim ko le ga ma
i ko ri sni ci ma.

• Na pus tit ću sta re pra kse uko li ko
pos to je bo lje, čak iako su se sta re pra -
kse ne ka da či ni le odli čni ma.

• Pre uzet ću ek spe ri men ta lan pri-
s tup pro mje na ma i pri tom se ne ću bo -
ja ti gre ša ka.

• Ne ću če ka ti da na pra vim sa -
vršen stvo u bi bli ote ci ne go ću mo di fi ci -
ra ti svo je po slo va nje na osno vu pri je -
dlo ga mo jih ko ri sni ka.

• Ne ću se bo ja ti Goo gle-a i sli čnih
ser vi sa, ne go ću is ko ris ti ti pre dnos ti
ko je oni nu de, a is to vre me no ću pru ži -
ti i osi gu ra ti vrhun ske bi bli ote čke ser -
vi se ko ji su po tre bni ko ri sni ci ma.

• Ne ću za hti je va ti od ko ri sni ka da
svi jet gle da ju bi bli ote ka ro vim oči ma ne -
go ću obli ko va ti uslu ge ko je će odra ža -
va ti že lje i oče ki va nja mo jih ko ri sni ka.

• Ići ću ta mo gdje su ko ri sni ci, ma
gdje se oni na la zi li: bi lo on li ne, ili u fi -
zi čkom pros to ru i gdje bu du oni, ta mo
ću pra kti ci ra ti svo ju pro fe si ju.

• Kre irat ću otvo re ne web stra ni -
ce ko je će omo gu ći ti ko ri sni ci ma da se
pri dru že bi bli ote ka ri ma u kre ira nju sa -
drža ja ko ji će pos pje ši ti i una pri je di ti
nji ho vo is kus tvo uče nja i po mo ći nji ma
i nji ho vim ko le ga ma.

• Zagovarat ću interaktivni i per-
sonalizirani, javno dostupni katalog ko-
ji korisnici i očekuju u online informa-
cijskom okruženju.

• Ohrabrivat ću upravu moje bi-
blioteke da aktivno učestvuje u blogi-
ranju.

• Svojim djelovanjem ću potvrdi-
ti vitalnu i ključnu ulogu koju bibliote-
kari imaju u nadolazećoj informacij-
skoj kulturi.

Uko li ko sve smjer ni ce sta vi mo u
fun kci ju, bi bli ote kar stvo vi še ne će bi ti
tran sa kcij sko − odno sno ne će po či va ti
na tran sa kci ji(6) bi bli ote kar-ko ri snik
(na ba vi-po su di, pro či taj-vra ti, raz du ži-
ulo ži na po li cu, ko pi raj i nes ta ni, uzmi i
zbri ši, asi mi li raj utuv lje no zna nje) ne go
tran sfor ma ti vno (mi je nja mo se za je -
dno, uči mo za je dno, an ti ci pi ra mo po -
tre be, kri ti čko miš lje nje pos ta je sva ko -
dne vni ca). Bi bli ote ka ta da vi še ne će bi -
ti mjes to downlo ada ne go uplo ada.

(5) Laura Cohen: Librarian 2.0 Manifesto.
Dostupno na http://liblogs.albany.edu/library 20/
2006/11/a_librarians_20_manifesto.html. Pre ve -
de no sa dopuštenjem autorice. Izvorni tekst mani-
festa je dat u kurzivu, SM komentari u paragrafu
ispod svake smjernice manifesta.

(6) Bazirano na Transformational Teaching.
Dostupno na http://www.columbia.edu/cu/tat/
pdfs/Transformational%20Teaching.pdf

Vijesti iz školskog 
bibliotekarstva
Ta njug, 24. av gust 2062. go di ne 
(Pre no si mo iz Ško lo slo bo đe nja)

Mi nis tar stva obra zo va nja Srbi je,
Hrvat ske, Bo sne i Her ce go vi ne, Crne
Go re, Slo ve ni je i Ma ke do ni je po tpi -
sa li me mo ran dum o sa ra dnji na po -
dru čju cje lo ži vo tnog obra zo va nja
ko ji ima ju im ple men ti ra ti škol ske
bi bli ote ke po sred stvom Bal kan ske
upra ve za sve mir ska is tra ži va nja
(BU SI). Za je dni čkom odlu kom for mi -
ra na je Bi bli ote čka flo ta ko ja za cilj
ima oku pi ti sve ško lar ce u sis tem
po kre tnih bi bli ote ka na mi je nje nih
za in te ra kti vno uče nje. Flo tu či ne:

Bi bli ote čka krsta ri ca “Eva Ve ro -
na”, Kla sa Ti con de ro ga
Usi dre na u Lu ci Plo če. Du ži na je 567
sto pa, te ži na 9600 to na, brzi na 30
čvo ro va. 
Na jo pre mlje ni ja bi bli ote čka krsta ri -
ca na svi je tu. 
Po sa da: 62 bi bli ote ka ra (VSS) i 34
knji žni ča ra (SSS). Ne po sje du je tra -
di ci onal nu bi bli ote čku gra đu kao ni
kar ti čni ka ta log. No si 45 mi li jar di
elek tron skih za pi sa. Pri ma 200 uče -
ni ka na pro gram Ško la na mo ru.
Tre nu tna mi si ja: Egej sko mo re. Os -
ta li po da ci po vjer lji vi.

No sač bi bli ote ka “Her ta Ku na”,
Kla sa Ni mitz
Usi dre na je u Lu ci Gruž, Du bro vnik.
Du ži na je 1092 sto pe, te ži na 97000
to na, brzi na + 30 čvo ro va. Po go ne je
dva nu kle ar na rea kto ra.
Po sa da: 3800 bi bli ote ka ra (VSS) i
2600 knji žni ča ra (SSS)
No si 85 in ter ven tnih škol skih bi bli -
ote ka.
Tre nu tna mi si ja: Bal kan.

Le te ća bi bli ote ka “Ga zi ja”, Boeing
747-400
Ma ti čna zra čna lu ka: Bu tmir, SJJ.
Po sa da: 12 bi bli ote ka ra (VSS). Max
te ži na pri po li je ta nju 396000 kg.
Max brzi na: 912 km/h.
Ko ri sni ci: Max. 524 ko ri sni ka. 
Max op seg pu ta: 13445 km (ti pi čan
do let Los An ge les − Hong Kong).
Tre nu tna mi si ja: Po vjer lji vo.

Le te ća či ta oni ca “Mi tar Pa pić”,
Air bus A380
Ma ti čna zra čna lu ka: Ple so, ZAG
Po sa da: 12 bi bli ote ka ra (VSS). 
Ko ri sni ci: Max. 555 ko ri sni ka. Max
te ži na pri po li je ta nju 560000 kg.
Max brzi na: 950 km/h
Max op seg pu ta: 14800 km
Tre nu tna mi si ja: Po vjer lji vo

Nu kle ar na po dmor ni ca “Das
Büche”, Kla sa Vir gi nia
Lo ka ci ja: Ko tor ski za liv. Du ži na je
377 sto pa, te ži na 7800 to na, brzi na
+ 25 čvo ro va. Po go ni je je dan nu kle -
ar ni rea ktor.
Po sa da: 134 bi bli ote ka ra (VSS)
Tre nu tna mi si ja: Is tra ži va nje mo gu -
ćnos ti po dvo dnog či ta nja i obra de
knji ge na du bi ni ve ćoj od 5 km. Is -
tra ži va nje se pro vo di u zo ni Fi li pin -
ske braz de.

Spa ce Shut tle “Ali ja Đer ze lez”,
(sa gra đen po mo de lu Dis co very)
Ba za: Ko smo drom Bi jam ba re
Te ži na: 171000 lbs
Po sa da: 10 bi bli ote ka ra (VSS). Pri ma
i 12 ta len ti ra nih uče ni ka osmih ra -
zre da. 
Po da ci o za dnjoj mi si ji: Vi si na 121
na uti čka mi lja, in kli na ci ja 51.6, 186
or bi ta. Du ži na tra ja nja 11 da na.
Tre nu tni po lo žaj: Par ki ran na ko smo -
dro mu Bi jam ba re.



28 Preporuka

Da vid Gro sman
Do kra ja ze mlje
Pre vod: Da vid Al ba ha ri

No vi ro man Da vi da Gro sma na u pre vo du
Da vi da Al ba ha ri ja. Re mek-de lo ve li kog
maj sto ra. Uzbu dlji va, ne sva ki daš nje
pu na sa ga o izra el sko-pa les tin skim
odno si ma, o lju ba vi i pa tnji, i o po gi bi -
ji si na u ra tu sa He zbo la hom u Li ba nu.
Ro man za ko ji je Gro sman za ne pu nih
go di nu da na do bio dva ve li ka svet ska
pri zna nja: Na gra du „Al ba tros” i Na gra -
du ne ma čkih iz da va ča i knji ža ra.

Kla udio Ma gris
Mi kro ko smo si
Pre vod sa ita li jan skog: Sne ža na Mi lin -
ko vić
Knji ga no ve la o Trstu i Me di te ra nu, o
Ve ne ci ji i Du na vu, o ja dran skim os trvi -
ma i mes ti ma, o odras ta nju i ži vo tu na
Me di te ra nu, o ve dri ni i sve tlos ti mo ra,
o Ita li ji i dru goj Ju go sla vi ji i nje noj pro -
pas ti. Trst, sa svo jom is to ri jom i sva ko -
dne vi com, sa sla vnim i obi čnim lju di -
ma, jes te ma gi čno i te ži šno mes to ove
knji ge ko ja se ši ri na ceo Me di te ran do -
no se ći uzbu dlji ve, pro ni clji ve i za no sne
pri če iz is to ri je i ži vo ta, iz li te ra tu re i
is kus tva, iz me di te ran skih le gen di i slo -
je va pa mće nja. Ma gris se po ka zu je kao
je din stven i ne po nov ljiv hro ni čar i pri -
po ve dač Me di te ra na. Mi kro ko smo si su
mo žda naj za ni mlji vi ja i na ju zbud ljvi ja
knji ga o Me di te ra nu. U ovoj knji zi mo -
že mo bes kraj no uži va ti, ali u njoj mo -
že mo i mno go sa zna ti o me di te ran skim
gra do vi ma i os trvi ma, lju di ma i mi to vi -
ma ili se pod se ti ti na mit ska mes ta Me -
dite ra na.

Jo zef Rot
Ka pu cin ska gro bni ca
Pre vod s ne ma čkog: Drin ka Goj ko vić
Je dno od klju čnih de la evrop ske knji že -
vnos ti prve po lo vi ne XX ve ka. Ro man
mo der nog kla si ka o po sle dnjim da ni ma
Aus tro-Ugar ske i o ono me što je do šlo

po sle to ga. Vrhu nac knji že vnog ume ća
Jo ze fa Ro ta i ve li ko po glav lje mo der ne
evrop ske knji že vnos ti. Sa vre me nik Kaf -
ke, Mu zi la i Bro ha, Rot je obli ko vao ve -
li ku pri ču o su dbi ni evrop skog čo ve ka u
prvoj po lo vi ni XX ve ka.

Vi li jam T. Vol man
Cen tral na Evro pa
Pre vod sa en gles kog: Ana Je šić
Ro man o evrop skoj is to ri ji u XX ve ku iz
pe ra je dnog od naj zna čaj ni jih sa vre me -
nih ame ri čkih pi sa ca. Vol ma nov ro man
po sve ćen je Da ni lu Ki šu i Gro bni ci za
Bo ri sa Da vi do vi ča. Vol man je naj zna -
čaj ni ji Ki šov nas tav ljač u mo der noj
svet skoj knji že vnos ti. U sre di štu Cen -
tral ne Evro pe na la zi se is to ri ja Evro pe
to kom uzbur ka nog XX ve ka: Prvi i Dru gi
svet ski rat, po li ti čka i ume tni čka is to ri -
ja Evro pe. Vol man izvo di na sce nu ju na -
ke kao što su Hi tler i Sta ljin, ge ne ra li
Pa ulus i Žu kov, pe sni ki nje Ana Ahma to -
va i Ma ri na Cve ta je va, kom po zi tor Šos -
ta ko vič, ali i ne bro je ne obi čne Evro -
plja ne. Ne sva ki daš nje mo ćna, ep ska
tvo re vi na, ro man izvan svih stan dar da.

Maj kl Ka nin gem
Dok ne pa dne noć
Pre vod sa en gles kog: Ani ka Krstić

No vi ro man pis ca sla vnog ro ma na Sa ti,
do bi tni ka Pu li ce ro ve na gra de za knji že -
vnost. Maj kl Ka nin gem, je dan od vo de -
ćih sa vre me nih svet skih pi sa ca, obli ko -
vao je sna žnu pri ču ko ja svoj izvor na -
la zi u ljud skoj sva ko dne vi ci i unu traš -
njim sve to vi ma čo ve ko ve pri ro de. Slu -
že ći se maj stor ski sup til nom psi ho lo -
škom mo ti va ci jom, Ka nin gem pos te pe -
no oživ lja va uzbu dljiv svet u ko me se
na sce ni pri po ve da nja po ka zu ju osno -
vne te me: lju bav, lju bo mo ra, le po ta,
po ro di ca, in ti ma, se ksu al nost, pri ja -
telj stvo, iden ti tet. Maj kl Ka nin gem u
ovom ro ma nu vo di da le ko se žan di ja log
sa pro zom To ma sa Ma na, po go to vu sa
no ve lom Smrt u Ve ne ci ji. Re mek-de lo
na šeg vre me na.

Džej ms Po ter
Medijska pismenost
Pre vod sa en gles kog: Đor đe Traj ko vić
Svo ju stu di ju o me dij skoj pi sme nos ti
Džej ms Po ter po či nje kon sta ta ci jom da
ve ći na lju di da nas do pu šta me di ji ma da
pro gra mi ra ju nji ho ve na vi ke i na čin gle -
da nja na svet. Ni zak ni vo me dij ske pi -
sme nos ti omo gu ća va pris tu pa nje po ru -
ci, ali ne i za šti tu od je dva pri me tnog,
pa ipak ne pres ta nog obli ko va nja per -
cep ci je ži vo ta. Uspi nja nje ka vi šim ni -
vo ima me dij ske pi sme nos ti da je lju di -
ma mo gu ćnost ne sa mo da pos te pe no
po ni šte me dij ske de fi ni ci je i obri šu one
“re do ve po da ta ka” ko je su me di ji pro -
gra mi ra li u na šim umo vi ma, već i da ih
za me ne sop stve nim ide ja ma. Ova knji -
ga po ka zu je šta zna či rad na vi šem ni -
vou me dij ske pi sme nos ti, a sa mim tim i
sti ca nje mo ći da me di je is ko ris ti mo za
pos ti za nje sop stve nih ci lje va. Autor nu -
di uput stvo za ra zli ko va nje stvar nog
sve ta i sve ta me di ja i omo gu ća va či ta -
oci ma da pos ta nu od go vor na pu bli ka.
Me dij ska pi sme nost dra go ce no je šti vo
za stu den te, ali i naj ši ru pu bli ku.

Ijan Ma kdo nald
Revolucija u glavi − pe sme Bit lsa i
šez de se te
Pre vod sa en gles kog: Pa vle Bo bić
Bit lsi su go to vo sa mi stvo ri li pop mu zi -
ku ka kvu po zna je mo. Da nas su nji ho ve
pe sme in spi ra ci ja mno gim pop i rok
zvez da ma. Li ver pul ska če tvor ka je pro -
me ni la svet da ju ći glas svom vre me nu.
Ova pri zna ta knji ga do se že do sa mog
srca Bit lsa − nji ho vih plo ča. Autor po se -
du je je din stve no zna nje i moć da “pro -
či ta” 241 pe smu Bit lsa hro no lo ški − od
nji ho vih ama ter skih po če ta ka pre ko pe -
sme Re al lo ve do nji ho vog po sle dnjeg
oku plja nja 1995. Ijan Ma kdo nald ja sno
po ka zu je za što su pe sme ovog kul tnog
ben da i da nas sve pri su tne.

Žan-Pjer Es ke na zi
Televizijske serije − budućnost filma?
Pre v od sa fran cus kog: Iva Brdar
Ko li ko me dij ski, to li ko i druš tve ni fe no -
men, te le vi zij ske se ri je su u po sle dnjih
de se tak go di na na pra vi le pra vi bum na
na šim ekra ni ma. Iako dru go ra zre dnog
zna ča ja, one sve češ će pos ta ju naj pri vla -
čni ji deo te le vi zij skog pro gra ma. Te le vi -
zij ske se ri je, ko je odu šev lje no pra ti pu -
bli ka svih kla sa i uzras ta, pos ta le su va -
žan deo na šeg kul tur nog iden ti te ta. Te le -
vi zij ske se ri je − bu du ćnost fil ma? te ži da
obja sni ovaj izu ze tan kul tur ni i ume tni -
čki fe no men uka zu ju ći na nje go vo eko -

nom sko i kul tur no po re klo. Ot kri va pro -
me ne ko je su iza zva le u sis te mu pro du -
kci je kao i u sa mom na či nu pi sa nja. Kroz
broj ne pri me re, od Zvez da nih sta -
za do Dva me tra pod ze m ljom, od Ne mo -
gu će mi si je do Seksa i gra da, ana li zi ra ne
su i tu ma če ne no ve na ra ti vne for me i no -
va es te ti ka kroz ko je se pri ka zu ju slo že -
ni sve to vi i ot kri va ju li ko vi ko ji su di rek -
tno po ve za ni sa na šim vre me nom.

Dejv Stju art i Mark Si mons
Igralište gradilište
Pre vod sa en gles kog: Mir ja na Iva nji

U knji zi Igra li šte gra di li šte Dejv Stju art
i Mark Si mons ot kri va ju šta je kre ati -
vnost i ka ko se ona mo že pri me ni ti u
svim aspe kti ma po slo va nja. Igra li šte
gra di li šte pred stav lja me ša vi nu nau čnih
stu di ja, ane gdo ta iz sve ta ro ken ro la i
auto ro vih raz go vo ra sa uti caj nim po slo -
vnim lju di ma po put Mi ka Dže ge ra, Po la
Ale na (Mi cro soft) i Eva na Vi li jam sa
(Twit ter). Knji ga je ispu nje na ni zom
ino va ti vnih iga ra ko je po slo da vac mo že
pri me ni ti na ra dnom mes tu, sam ili sa
ko le ga ma. Igra li šte gra di li šte upu ću je
či ta oca ka ko da uži va u svom po slu.

An to nio Sku ra ti
Dečak koji je sanjao kraj sveta
Pre vod sa ita li jan skog: Mi la Sa mar džić
“Trči te! Ta ta ubi ja mo ju ma mu!” Po ziv
sti že u po li cij sku sta ni cu u dva uju tru.
Zvao ih je pla vi de čak, či je pla ve oči
gle da ju u pra zno. Ali maj ka mu oti ma
slu ša li cu iz ru ku: ni je is ti na, ni šta se ni -
je de si lo, njen sin vi če u snu, on lu ta
gra dom u sred no ći, on je me se čar. On
je de čak ko ji iz no ći u noć sa nja kraj
sve ta. Tri deset go di na ka sni je, stra šna
su mnja tre se grad u se ver noj Ita li ji: de -
ca iz vrti ća op tu žu ju odra sle za stra šne
zlo de la. Odmah se po jav lju ju no vi ne i
te le vi zi ja kao ku ga no vog mi le ni ju ma, i
za ra za ši ri strah kroz či ta vu drža vu...
An to nio Sku ra ti se, po sle ro man ti čne,
vra tio sa izu ze tno oš trom pri čom u ko -
joj kri ti ku je me di je i druš tvo. Obra ća
paž nju na kri zu ko ja je po go di la sve ve -
će in sti tu ci je u Ita li ji − po li ti čke or ga -
ne, uni ver zi te te, po ro di cu i crkvu. An -
to nio se bo ri s na šim zlim du ho vi ma.

Izdavači preporučuju

Pogled u svet
Na poziv redakcije Teksture, urednici dve izdavačke kuće preporučuju knjige zanimljive srednjoškolcima

ARHIPELAG CLIO
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Lektiranija
Istraživanje: koliko treba da čitaju maturanti

6
postotak poezije 

24
broj dela predviđenih u lektiri

6,5
broj sati sedmično samo za čitanje lek-
tire

10
postotak dramskih tekstova

84
postotak proznih tekstova

228
broj sati potreban za čitanje lektire

43
broj stranica teksta po satu (ukoliko
nema časova na kojima se rade pisme-
ni zadaci, gramatika, jezik, testovi i
na druge načine utvrđuje gradivo. 

Branko Miljković, Vatra i ništa
(76, Prosveta)
Ivo Andrić, Kosa (7, Nolit)
Vasko Popa, Kora, ciklus
Hodočašće (8, Univerzitetska
riječ)
Miodrag Pavlović, Osamdeset
sedam pesama (95, Dečje novine)
Desanka Maksimović, Tražim
pomilovanje (72, Prosveta)
Viljem Šekspir, Hamlet (156, Rad)
J.V. Gete, Faust (208, Prosveta)
F.M. Dostojevski, Zločin i kazna
(529, Svjetlost)
Danilo Kiš, Encliklopedija mrtvih
(226, BIGZ)
Vladan Desnica, Proljeća Ivana
Galeba (453, Nolit)
Branko Ćopić, Bašta sljezove
boje (211, Nolit)
Semjuel Beket, Čekajuci Godoa
(92, Prosveta)
Alber Kami, Stranac (102,
Svjetlost)
Mihail Bulgakov, Majstor i
Margarita (445, Novosti)
Ivo Andrić, Prokleta avlija (96,
Prosveta)
Meša Selimović, Derviš i smrt
(393, Nolit)
Dobrica Ćosić, Koreni (438,
Prosveta, Svjetlost)
Aleksandar Tišma, Upotreba
čoveka (289, Nolit)
Milorad Pavić, Hazarski rečnik
(413, Prosveta)
Borislav Pekić, Čovek koji je jeo
smrt (37, Solaris)
David Albahari, Šetnje pored
reke (6 strana)
Dušan Kovačević, Balkanski špi-
jun (117, Nolit)
Aleksandar Popović, Razvojni put
Bore Šnajdera (80, Nolit)
V. Fokner, Buka i bes (342,
Globus)

26
broj stranica koje dnevno treba da
pročita učenik matematičkog smera
(25 stranica učenik društvenog smera)

900
broj stranica dozvoljenog godišnjeg
opterećenja za studente u akademskoj
godini

4437
ukupan broj stranica lektire (bez
predgovora, pogovora i kritičkih tek-
stova koji su takođe neophodni i oče-
kujemo da ih učenik pročita.).
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У Милице дуге трепавице
Пажња слушалаца се од првог стиха усмерава на њено лице и очи; оно што је у Миличиној појави најизразитије. Слика делује објективно и обично, сугерише нам се

портрет неке девојке која се од осталих, обичних, разликује по детаљу − дугим трепавицама.

прекриле јој румен јагодице
Преувеличана слика Миличиних трепавица обично претвара у необично, сугерише да је у питању несвакидашња појава. Предуге трепавице скривају нешто. Румен

јагодице упућују на опште схватање лепоте (обично) коме је додата тајна (необично).

јагодице и бијело лице.
Милица осим типске лепоте има и неки скривени квалитет којим подстиче радозналост и задржава пажњу. Слушалац је у истом положају као и лирски субјект, жели

да открије Миличину тајну. Алитерацијом сугласника Ц звучно се издваја њена појава, хипокористички суфикс којим се остварује рима наговештава емоцију.

Ја је гледах три године дана
Лирски субјект открива своју позицију, дуго и упорно покушава да проникне у тајну Миличине привлачности и схвати по чему је она другачија од осталих.

не могох јој очи сагледати
Упркос његовој упорности тајна није откривена, Миличина привлачност није само у њеном физичком изгледу, поглед из кога би се могла наслутити лепота њеног

унутрашњег света и даље је скривен.

црне очи и бијело лице.
Црне очи, бело лице, румени образи − уобичајена слика женског лица, оно што Милицу издваја није, дакле, у њеном изгледу. Снажан контраст црно-бело упућује на

супротност између онога што је обично и видљиво и оног што је скривено и посебно. Црно и бело, светлост и тама, прихватање и одбијање, радост и туга, све се

доводи у везу са Милицом и мотивише понашање лирског субјекта.

Већ сакупих коло ђевојака
Из пасивне позиције посматрача лирски субјекат је наведен да преузме активну улогу, да се потруди и приближи Милици

и у колу Милицу ђевојку
Међу другим девојкама добићемо прилику да се уверимо да ли је Милица заиста другачија.

Милица позив прихвата, она је у колу са другим девојкама. Прихватање је одговор који охрабрује.

не бих ли јој очи сагледао.
Лирски субјект открива своје намере. Ако је Милица уздржана и повучена док је издвојена и сама, можда ће међу блиским и сличним − ђевојкама, моћи да се

опусти и покаже шта заиста осећа. Међу другарицама је не спутавају строге моралне норме. Коло − забава која је уобичајена и прихватљива, прилика је да се

Милица опусти и покаже каква је заправо.

Када коло на трави играше
Забава траје, Милица се одазвала позиву, пружајући заинтересованом младићу наду да ће његов љубавни труд бити награђен. Временска реченица, несвршени

глагол играти упућују на трајање ситуације која подстиче наду.

бјеше ведро, пак се наоблачи
Слика из природе у усменој поезији готово увек функционише као метафора. Овде упућује на унутрашње стање лирског субјекта. Његова нада је оживела са

Миличиним доласком, изгледало је да ће коначно моћи да јој се приближи − она је својим доласком послала такву поруку. “Пак се наоблачи” − шта год да је од ове

ситуације очекивао, његова очекивања су изневерена. Црно − бело, топло − хладно, игра супротних знакова се продужава.

по облаку засјеваше муње.
Тамо где је Милица ништа не може бити уобичајено и очекивано. Ефекат изненађења је снажан. Муње осветле облак за тренутак, игра топло − хладно се појачава.

Милица прихвата − одбија, прихвата − одбија а чежња у лирском субјекту расте. Његово интересовање за Милицу не нестаје, а не може бити сигуран ни у шта.

Све ђевојке к небу погледаше
ал не гледа Милица ђевојка

Када би се понашала као све друге, чаролија би нестала, Милица би постала обична. Она се опет издваја, скреће пажњу на себе. И опет је заљубљеном младићу

она интересантнија од осталих.

Гордана Даниловић
Интимно, а не етичко
(интерпретација песме Српска девојка)
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већ преда се у зелену траву.
Милица не открива тајну, оборени поглед не допушта да се види шта она заиста осећа. Игра се наставља. Њој је важније нешто друго, нешто што остале девојке не

занима. И ово је порука која буди наду − можда се Милица стиди својих осећања која би се могла открити ако подигне поглед. Овакво понашање је и даље чини

посебном − другачијом од осталих.

Ђевојке јој тихо говорише
Миличино понашање није уобичајено, оно привлачи пажњу и њених другарица.

‘Ој Милице, наша другарице,
За њих је до ове ситуације Милица део групе, иста као остале (дакле, нема Милица неки виши етички код − што често намећу површне интерпретације ове песме).

Оно што је издваја је лично − интимно, а то могу бити осећања − никако морал.

ил си луда, ил одвише мудра
Миличино понашање је тајна која збуњује и њене другарице, што потврђује да је у питању нешто што је лично а не колективно својство.

те све гледаш у зелену траву
Оборен Миличин поглед скрива тајну. Зелена трава у којој је скривен упућује да то што се крије није мрачно ни опасно, већ нешто што други сматрају обичним.

Обично и необично је поново доведено у везу. Обична девојка постаје необична у присуству онога ко за њу није обичан. Тајна Миличиног понашања скоро да је

откривена.

а не гледаш с нама у облаке
ђе се муње вију по облаку?

Миличина пажња није усмерена ка спољашњем збивању, ма колико оно било занимљиво и несвакидашње. Ако све остале девојке гледају у то, значи да није у

питању ништа недопуштено и неморално. Није морал оно што Милицу издваја од других. Она је усредсређена на нешто друго, лично − што остали не виде.

Ал говори Милица ђевојка
Другарице се Милици обраћају из облика множине изражавајући оно што је опште, колективно. Милица одговара обликом једнине саопштавајући оно што је

индивидуално, лично.

“Нит сам луда, нит одвише мудра
Први део Миличиног одговора указује на то да она себе не сматра другачијом од осталих.

Нит сам вила да збијам облаке
Да није охола и умишљена, што може бити скривена порука ономе ко овај дијалог слуша − а који је за одговор заправо најзаинтересованији.

већ ђевојка да гледам преда се.”
каже девојка другарицама које обавезује исти морални код. Наравно да њен одговор није упућен њима, нити значи оно што казује: ”иста сам као друге, али сам

ипак другачија, ви ћете питати, ја ћу одговорити − а ипак ништа нећете сазнати.” То је одговор ономе који је коло сазвао, због кога је у коло дошла. Он је за њу

важнији од муња и облака. Тешко да ће после овог одговора његово интересовање за њу опасти. Игра топло − хладно, хоћу − нећу, вечна игра завођења која се

међу мушкарцима и женама игра у свим временима и свим друштвеним системима се наставља.

Словенска антитеза, поступак којим је уобличена завршна ситуација, слика је која почива на питањима и одговорима, претпостављеном и неочекиваном,

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

Гордана Даниловић (Пожега, 1963),
професорка у Ужичкој гимназији. Је-
дан је од покретача и редовних орга-
низаторки књижевног фестивала На
пола пута. Живи и читањем се бави у
Ужицу.

Борис Дежуловић (Сплит, 1964), је-
дан је од тројице оснивача, дугого-
дишњи уредник и коментатор Feral
Tribunea који напушта 1999. и почиње
писати колумну Уговор с ђавлом у
тједнику Глобус. Пише романе, колу-
мне и поезију. Објавио романе Christ -
kind и Јебо сад хиљаду динара, збир-
ку прича Поглавникова бактерија,
збирку песама Пјесме из Лоре, као и
више књига сабраних колумни (Уго-
вор с ђавлом, Црно и црвено, Злочин
и казна).

Мирјана Ђурђевић (Београд, 1956),
докторка техничких наука, профе сор -
ка Високе грађевинско-геодетске
шко                  ле у Београду. Написала је серију
од седам пародија криминалистичких
романа инспирисаних животом и ра -
дом Прљаве Инспекторке Харијете
(Убиство у Aкадемији наука, Паркинг
светог Саватија, Деда Ранкове риб -
ље теорије, Jacuzzi у лифту, Први,
дру ги, трећи човек, Чим преживим
овај роман и Леш у фундусу. Објави -
ла је мемоаре (Час анатомије на Гра -
ђевинском факултету), љупку бео -
град ску љубавну причу из области не -
владиног криминала (Трећи сектор
или сама жена у транзицији), савре-
мену мушку мелодраму (Аждајин ос -
мех), историјску измотацију у десет
илуминација (Чувари светиње), као и
роман Бремасони. За роман Каја, Бео -
град и добри Американац добила је
регионалну награду ”Меша Селимо -
вић”, која се додељује у Тузли.

Добросав Бoб Живкoвић (Пирoт,
1962), илустрaтoр. Зaвршиo je Фa кул -
тeт примeњeних умeтнoсти у Београ -
ду. Првe илустрaциje oбjaвљивao je у
чaсoписимa Студeнт, Видици, Tик-
Taк, Вeликo двoриштe. Илустрaтoр
je лeгeндaрних eдициja Знaк Сaгитe
и aлмaнaхa нaучнe фaнтaстикe Moнo -
лит. Дужe врeмe рaдиo je кao aрт
дирeктoр студиja Saatchi & Saatchi у
Бeoгрaду. Илустрoвao je тeкстoвe у
Днeв нoм тeлeгрaфу и Eврoпљaнину
и прeкo 200 књигa. Рeдoвнo oбjaв љу -
je илустрaциje у Пoлитикинoм зa бaв -
нику, стaлни je илустрaтoр Крeaтив -
нoг цeнтрa. Дoбиo je пeт нaгрaдa
“Нe  вeн” зa нajбoљe илустрoвaну дeч -
jу књигу и двa путa je нaгрaђивaн
“Злaт  ним пeрoм Бeoгрaдa”. Зa рaд нa
SF илустрaциjaмa дoбиjao je вoдeћe
жaнрoвскe нaгрaдe: “Лaзaр Кoмaр -
чић“ (три путa) и “Сфeрa”. Живи у
Нo вoм Бeoгрaду. 

Виктор Иванчић (Сарајево, 1960), но -
винар и писац. Један од оснивача и

дуго годишњи главни уредник тјед ни -
ка Feral Tribune. У издању Ферала об -
јавио је збирку прича Биљежница Ро -
би ја К, студију Точка на У, збирке
огле да Ломача за протухрватски
блуд и Шамарање вјетра, те роман
Vita Activa. Фабрика књига објавила
је следеће Иванчићеве књиге: Vita
Acti va, Роби К, Animal Croatica, За -
што не пишем и други есеји, Пла -
нин  ски зрак и Југославија живи вјеч-
но.

Харис Имамовић (Скендер Вакуф,
1990), студира на Филозофском факул -
тету у Сарајеву. Живи у Зеници. Члан
је редакције (sic!), часописа за по-ети-
чка истраживања и дјеловања.

Предраг Луцић (Сплит, 1964), колум -
нист, песник и сатиричар. Један од
оснивача и дугогодишњи главни
уред       ник тједника Feral Tri bune. Об -
јавио Greatest Shits − Анто логија су -
времене хрватске глупости (у ко -
аутор  ству с Борисом Дежуло вићем),
Хаи ку хаику јебем ти маику − Велика
Фе ралова пјесмарица, Љубавници из
Вероне, Сун Тзу на прозорчићу и Без -
гаћа повјесне збиљности 1 и 2.

Саша Мадацки, главни уредник Ју-
тарњег библиотекара и шеф Одјела
за истраживање и развој Центра за
људска права Универзитета у Сараје-
ву. Ангажиран је и као Савјетник (ба-
зе података) у Одјељењу за реформу
правосуђа и владавину права Развој-
ног програма Уједињених народа у
Београду. Дипломирао је компарати-
вну књижевност и библиотекарство
1998. године, а његово поље истра-
живања обухвата дигитализацију, уп -
рављање знањем, утицај науке и те-
хнологије на људска права, те доку-
менталистику у области људских пра-
ва. Предавач је у Центру за интердис-
циплинарне постдипломске студије
Универзитета у Сарајеву (Research
Skills − Library Instruction) и Данском
Институту за људска права у Копенха-
гену (Human Rights Documentation).
Об јављивао у часописима Библиоте-
карство, Гласник Друштва архив-
ских радника БиХ, НетНовинар, Ли-
ца. Приручник Making Sense of Infor -
mation Wilderness: Library and Infor -
mation Services for Improvement of
Human Rights Work објављује Центар
за жртве тортуре из Минеаполиса.

Катарина Мажуран Јурешић (Загреб,
1972), дипломирала компаративну
књи жевност и филозофију. Објавила
двије збирке поезије. Од 2004. годи-
не пише приче за дјецу “Даница и
пријатељи” које су анимиране на
Хрватској радио телевизији и прика-
зују се у склопу дјечјег програма. Ра-
внатељица установе Понтес која орга-
низира Међународни књижевни фес-
тивал Понтес од 1996. године, вла-
сница неовисне књижаре Понтес у
граду Крку и водитељица радионица
креативног писања.

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

Роберт Перишић (Сплит, 1969) обја-
вио је књиге прича Можеш пљунути
онога тко буде питао за нас и Ужас
и велики трокови, роман Наш чови-
јек на терену, збирку аутофабула
Увод у смијешни плес и књигу песама
Дворац Америка. Уређивао је часо-
пис за културу Године и магазин Го-
дине нове. Писао за бројне часописе
као колумниста и књижевни критичар
(Глобус, Feral Tribune, Playboy).

Милета Продановић (Београд, 1959),
писац и сликар. Објавио је књиге про-
зе Вечера код Свете Аполоније, Нови
Клини, Путописи по сликама и ети-
кетама, Пас пребијене кичме, Небес-
ка 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 лепши Београд. Из -
лагао је на више самосталних и гру-
пних ликовних изложби. Живи у Бео-
граду и ради на Факултету ликов них
уметности.

Ненад Ризвановић (Осијек, 1968),
дипломирао кроатистику. Желио бити
рок критичар, али је постао књижев -
ни. Од 1997. води трибину Књижевни
петак у Градској књижници у Загребу.
Један од селектора ФАК-а. С Круном
Локотаром уредио ФАКат, зборник
радова ФАК-а. Објавио збирку крат-
ких прича Трг Лава Мирског.

Оља Савичевић Иванчевић (Сплит,
1974), пише прозу, поезију, новинске
колумне. Ауторка је више песничких
збирки − од којих је прву објавила као
четрнаестогодишњакиња, а најпозна-
тија је свакако збирка Кућна правила
− књиге прича Насмијати пса и рома-
на Адио, каубоју. Вишеструко награ-
ђивана, и за поезију и за прозу.

Дубравка Угрешић (Кутина, 1949),
књижевница и теоретичарка књижев -
ности. Ауторка више романа и збирки
есеја, кратких прича и књига за децу.
Добитница великог броја важних
књижевних награда. Од 1993. живи и
пише у егзилу јер напушта домовину
након грубог и упорног јавног узнеми-
равања и претњи због изразитог анти-
националистичког става. Од тада је
написала романе Музеј безувјетне
пре даје, Министарство боли и Баба

Јага је снијела јаје, као и књиге есе-
ја Амерички фикционар, Култура ла-
жи, Забрањено читање, Никог нема
дома и Напад на минибар.

Зоран Ферић (Загреб, 1961), основну
школу уписао је у Месићевој 35 и у
истој згради провео дванаест година
свога школовања: осмољетку и гим -
назију. Онда је накратко напустио
спо менуту зграду да би на филозоф-
ском факултету завршио југославис-
тику, па се након завршена студија
опет вратио и од тада мучи дјецу Хо-
мером и Марулићем као професор
књижевности. Објавио романе Кален-
дар Маја, Дјеца патраса и Смрт Дје-
војчице за жигицама, књиге прича
Мишоловка Walta Disneya и Анђео у
офсајду, те збирку колумни Отпусно
писмо.

Војо Шиндолић (Дубровник, 1955),
песник и преводилац. Студирао Фило-
лошки факултет (група за компарати-
вну књижевност) у Београду и Naropa
University у Boulderu, Colorado. Госту-
јући предавач савремене америчке
књижевности на University of Califor -
nia у San Franciscu и Berkeleyju. Поча-
сни члан Америчке академије умје-
тности и књижевности. Почасни члан
америчког ПЕН центра, West Coast
огранак. Члан хрватског ПЕН центра.
Аутор је једанест књига поезије. Пре-
водио Алана Гинзберга, Џека Керу-
ака, Чарлса Буковског, Пети Смит,
Лоренса Ферлингетија, Герија Снај-
дера и многе друге. Од 1979. бави се
ликовном уметношћу као другим об -
ликом свог уметничког изражавања.

Аутори у овој ТекстУри:
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