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Ријеч уредника

акон вишедеценијског постојања Народна библиотека „Стеван Самарџић“ у Пљевљима почиње издавачку дјелатност
објављивањем „Љетописа“. Циљ овог подухвата је да се
културна јавност упозна са радом ове установе, са њеном
историјом и плановима, али и да се отвори једно значајно
поље њене дјелатности. На овај начин истиче се улога и
значај Библиотеке у културном животу Пљеваља, али и значај сарадње са читалачком јавношћу овог града. Сматрамо
да је поглед на културна дешавања у пљеваљском крају из
угла Библиотеке потребан, ако не и неопходан, као што је
потребно и да се поменута средина огледа у њеном раду.
Надамо се да ћемо својим радом скренути пажњу јавности
на људе и догађаје, документа и призоре од значаја за ову
средину, и да ћемо то учинити на стручан начин.
Добар основ за развој издавачке дјелатности Библиотеке пружа веома разграната култура и добро утемељена
традиција писмености пљеваљског краја. Подсјетићемо на
постојање преписивачке школе у манастиру Света Тројица
код Пљеваља, на рукописе и илуминације изузетне љепоте
и вриједности које су од великог значаја за културу писмености овог подручја и свеколике културе створене ћириличним писмом. На поменутим културним изворима налазимо инспирацију за свој рад о којем наш часопис треба
да свједочи у будућности.
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Библиотекарство у Пљевљима

И

сторија библиотекарства у основи је историја књиге и писмености. Она почиње са појавом књиге, њеним чувањем,
преношењем и ширењем. Библиотекарство у пљеваљском
крају има релативно дугу традицију, која почиње од средине 16. вијека, када су у манастиру Света Тројица добављане прве књиге. Манастир Света Тројица код Пљеваља,
подигнут у 15. вијеку, био је средиште духовног живота
људи овог краја. Од најранијих дана његовог постојања у
њему су се могле наћи ријетке и вриједне књиге. У њему
су скриване и чуване књиге из других манастира у временима њихове угрожености.
У Манастиру је трајала жива преписивачка активност.
Монаси – дијаци, преписивали су књиге за своје потребе.
На почетку је манастирски скрипторијум имао свега неколико преписивача, да би их касније било и више десетина.
Неке од рукописних књига и данас се налазе у манастирсој ризници, а неке су се нашле у библиотекама Прага,
Беча и Петрограда гдје су веома цијењене због љепоте илуминација. О преписивачима ријетко када располажемо
потпунијим подацима. Обично су то само забиљешке на
маргинама и, евентуално, скромни потпис на крају. Тако
је и са једним од најпознатијих тројичких преписивача –
Гаврилом Тројичанином1. Био је родом из Шћепан Поља и
припадао је тројичком братству између 1633. и 1651. године. У овом манастиру развила се и вјештина повезивања
рукописних књига, а у том умијећу истакао се јеромонах
Симеон.
1
А. Ф. Гиљфердинг, Путовање по Херцеговини, Босни и Старој
Србији, Веселин Маслеша, Сарајево, 1972, стр. 282
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Приликом посјете манастиру Света Тројица 1857. године, Гиљфердинг је забиљежио: „Манастир је богат књи
гама и црквеним стварима, послатим у стара времена из
Русије. Њима он снабдијева сиромашне цркве које се у околи
ни зидају или обнављају. У њему се чува врло много рукописа,
међу њима и велики број на пергаменту, али нијесу старији
од 14. вијека. Нарочито је знаменит Шестоднев Јована Да
маскина, огроман рукопис у словенском преводу, ако се не ва
рам, из 15. вијека, са многим сликама у боји. Ово је једини
манастир који сам обишао у западној Турској у коме се ста
ре књиге брижљиво чувају и држе у реду на добром и сигурном
мјесту. О овом је недавно повела рачуна и Општина.“2 Од
десетак рукописа из 14. вијека који су доспјели у манастир
Света Тројица из других библиотека, најзанимљивији је
Псалтир, писан на пергаменту. У њему има илуминација
које подсјећају на оне из Мирослављевог јеванђеља.
Према Љубомиру Дурковићу Јакшићу�, манастирска
библиотека је пописана у једној свесци 1894. године, према којој има 183 примјерка, што рукописних што штампаних књига, мањег, средњег и већег формата. Први озбиљан
каталог књига ове библиотеке направио је 1956. године
Владимир Мошин, руски историчар и православни свештеник. Направио је сигнатуру за сваки споменик датиран
према палеографским подацима и воденим знаковима
које је том приликом и прецртао. Књиге су груписане по
садржају, а цио каталог обухвата 117 јединица.
Осим манастирске, која спада међу највеће овог типа
у нашим крајевима3, крајем 19. и почетком 20. вијека
налазимо и друге библиотеке или бар почетке библиотекарског рада. На простору данашње пљеваљске општине,
међутим, није постојао континуирани развој библиотека због промјенљивих историјских околности, али и због
непросвијећености и, самим тим, недовољне свијести
о значају књиге и библиотеке. Тек са оснивањем Српског пјевачког друштва „Братство“ 1889. године почиње
2
Љубомир Дурковић-Јакшић, Пљевља и манастир Света
Тројица, Свети архијерејски синод Српске православне цркве, Београд,
2012
3
Ђ. Радојичић, Извјештај о путу у Манастир Св. Тројица код
Пљеваља, Гласник САНУ, св. 1-2, Београд, 1949
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значајнији развој библиотека и читаоница у Пљевљима,
заједно са почетком позоришног, музичког и књижевног
живота. Друштво је имало црквени, а касније и свјетовни
хор, музичку секцију и аматерску позоришну групу. Имало је своје просторије у граду и у конацима Манастира, а
1927. године отворен је Дом „Братства“ који је имао позоришну салу и библиотеку4. Братство је морало имати текстове пјесама, ноте и друге књиге, стога се претпоставља
да је библиотеку имало од самог почетка рада, а сасвим
сигурно од 1897. године5. Библиотека је уништена 1941.
године, у пожару који је захватио Дом „Братства“. У том
тренутку „Братство“ је имало преко 160 чланова, а међу
обновитељима после Другог свјетског рата рата било је и
виђенијих муслимана.
Поред „Братства“, у Пљевљима од 1919. године постоји
и Муслиманско културно-просвјетно друштво „Гајрет“.
Ово друштво је имало хор и музичку секцију у којој је
предњачио тамбурашки оркестар. У његовом развоју
најзначајнија је 1924. година када је Друштво добило своју
зграду. У просторијама Дома „Гајрета“ организован је рад
читаонице и библиотеке које су у Пљевљима имале значајан углед.6 Судећи по извјештајима са „Гајретових“ прослава, за библиотеку и читаоницу био је намијењен велики
и лијепо уређен простор, али не постоје подаци о књигама
и њиховим корисницима. Друштва „Братство“ и „Гајрет“
одиграла су значајну улогу у културном и просвјетном животу своје средине. Иако по основном опредјељењу национална, друштва су дјеловала у духу међусобне толеранције и сарадње, отворености за све грађане, настојећи да
сачувају аутентичне вриједности живота и стваралаштва
свог краја.
Почетком XX вијека Пљевља су се нашла између двије
слободне државе – Србије и Црне Горе (на територији
Отоманске империје), па су постала средиште културно4
М. Хаџиатлагић, Мостови, бр. 2, Међурепубличка заједница за
просвјету и културу, Пљевља, 1969, стр. 71
5
Љубомир Дурковић-Јакшић, Просвјетна дјелатност Манастира
Св. Тројица код Пљеваља (од 1823-1912), Богословље, Православни
богословски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1958, стр. 148
6
М. Хаџиатлагић, Мостови, Међурепубличка заједница за
просвјету и културу, Пљевља, 1969, бр. 2, стр.72
11
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просвјетног и ослободилачког рада. У Пљевљима је 1901.
године основана и најзначајнија културно-просвјетна установа овог краја – Српска мушка гимназија. Њен први
директор био је Танасије Пејатовић. Он је заједно са Стеваном Самарџићем исте године радио на набавци књига за
ђачку књижницу. Следеће године предложили су Општини да формира ђачку и наставничку књижницу.
Према Љубомиру Дурковићу-Јакшићу7, прве књиге
које су се могле купити у Пљевља су доносили калуђери
и трговци. На том послу посебно су радили Тодо Радовић
и Лазар Живковић. Књиге је продавао и Нико Пејатовић,
брат Танасија Пејатовића, у радњи која се налазила испод
садашње кафане „Зеленгора“.
Од 1925. године налазимо значајну активност литерарних и трезвењачких друштава. У Пљевљима је највећи
значај имала Литерарна ђачка дружина „Полет“, основана
1925. године. Надзорни наставник „Полета“ био је професор Илија Лопушина. Дружина је почетком године имала
138 редовних чланова, да би се током године исписало 7,
а ослободило плаћања чланарине 9 чланова. Под његовим
окриљем је била и књижница са 791 књигом. Народна библиотека „Стеван Самарџић“ и данас посједује више књига
са печатом Литерарне дружине „Полет“.
У току 1932. године широм земље оснивана су студентска удружења која су имала задатак да раде на личном усавршавању својих чланова, на подизању нивоа образовања
сеоског становништва путем одржавања течајева за неписмене, на отварању читаоница и књижница. У децембру
1932. године у Пљевљима је основано Удружење студената
које је себи поставило задатак да оснује градску читаоницу и народни универзитет, као и књижнице у 12 општина
среза. Требало је да те подручне књижнице буду саставни
дио књижнице у Пљевљима�.
По ослобођењу Пљеваља и успостављању нове власти у граду новембра 1944. године, учињен је први корак
на обнављању библиотечке дјелатности. Данас је, нажалост, немогуће доћи до документа који садржи одлуку о
7
Богословље, IX, 1-2, Православни богословски факултет
Универзитета у Београду, 1958
12

оснивању библиотеке у Пљевљима 1944. године, али, по
казивању савременика тих догађаја, трећа по реду одлука
коју је у ослобођеном граду донијела Команда подручја,
односила се на оснивање библиотеке . Све до завршетка
изградње Дома културе 1948. године, Библиотека се пресељавала из једне зграде у другу, књижни фонд је формиран искључиво од поклањаних књига и био је веома оскудан. Није било сталног кадра који би обављао библиотечке
послове. Једини сачувани документ о раду Библиотеке у
првим годинама после рата јесте Књига уписаних чланова
за 1946, 1947, 1948. и 1949. годину. Евиденција је вођена
у једној свесци за све поменуте године без икакве назнаке о промјени имена Библиотеке 1948. године. Наиме, на
корицама Књиге чланова и на предњој страни првог листа
стоји руком исписано (у три реда): „Књига благајне / Градска Народна читаоница Пљевља / НРЦГ“, што говори да
је Библиотека тих неколико првих година по рату дјеловала под тим називом. Књига је исписана невјештим рукописом и вођена доста неуредно, са честим прекидима и
прескакањима по неколико редних бројева чланова и поновним прављењем списка већ уписаних. Очигледно је да
се библиотекар веома мучио да направи неки ред у својој
евиденцији чланова Библиотеке, иако се она састојала из
свега два-три податка: редни број члана, име и презиме,
износ чланарине по мјесецима и сл. Можда је занимљиво
навести број уписаних чланова по годинама: 1946 – 233
члана, 1947 – 271 члан, 1948 – 474 члана и 1949 – 336 чланова. На сачуваним примјерцима књига за које се претпоставља да су припадале ондашњој Градској народној читаоници не постоји печат установе, на основу чега се може
закључити да печат није ни имала. Ријеч је о старим издањима дјела Његоша, Мажуранића, Радичевића, Горког,
Балзака, Толстоја итд. Но, овдје треба имати у виду све
околности – материјалне, друштвено-политичке, културно-образовне, у којима књига и библиотека почињу свој
нови живот у овој средини.
Учитељ Илија Пајовић, човјек велике радозналости и
за то вријеме широког образовања, имао је прије Другог
свјетског рата приватну библиотеку и свој библиотекарски
13
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печат. Не зна се поуздано да ли је ова приватна библиотека имала своје сталне чланове, али судећи по знатном
броју књига са печатом књижнице Илије Пајовића, које
данас чува Народна библиотека у Пљевљима, радило се о
значајном фонду. Књиге је добављао од разних издавача
– Геце Кона, Народног дела, Цвијановића и других, и са
израженим осјећајем за њихову вриједност. Биће да је овај
заљубљеник у књигу по постављању за управника Градске
библиотеке и читаонице у Пљевљима у поратним годинама, цјелокупан фонд своје приватне библиотеке поклонио тек основаној библиотеци и читаоници. У то вријеме
многе напредније породице имале су своје библиотеке са
знатним бројем књига.
У згради Дома културе, која је усељена 1948. године,
Библиотека је добила намјенски простор величине 150
m2, нов намјештај и стално запослено особље на библиотечким пословима, што је приближно одговарало тадашњим потребама и обиму књижног фонда. Године 1953. за
управника Библиотеке постављена је Даница Драгашевић
и на тој дужности остала до преласка на рад у Титоград
1956. године8. Са пресељењем у нове просторије Библиотека је добила нов назив – Градска библиотека и читаоница Пљевља.
Са наглим развојем индустрије и повећањем броја
градског становништва, ширењем школске мреже и културно-образовних потреба, пред Библиотеку се постављају
нови захтјеви. Да би одговорила потребама новог времена, Библиотека је убрзо добила на коришћење знатно већи
простор. Већ раних 50-их година у Градској библиотеци и
читаоници постављени су темељи модерног библиотечког
рада. Обезбијеђена је континуирана набавка књига, листова и часописа. Одјељење читаонице је физички одвојено
од позајмног одјељења. У библиотечком пословању користи се картотека (картон корисника, чланска карта, картон
књиге), књиге се инвентаришу и сигнирају, почиње израда
првог, и све до најновијег времена јединог, каталога у ис8
Ђоко Д. Пејовић, Просвјетни и културни рад у Црној Гори 1918 –
1941, стр. 69. „...на иницијативу учитеља, 1934. год. у циљу обиљежавања
130. годишњице Првог српског устанка, у основној школи у Потпећу,
основана је Народна књижница и читаоница са 40 чланова.“
14

торији пљеваљског библиотекарства. Ријеч је о ауторском
каталогу монографских публикација који је израђен између 1950. и 1960. године према тада важећим стандардима каталошког описа. Каталогом је обухваћен цјелокупни
тадашњи фонд монографских публикација, који крајем
50-их година броји око 14. 000 примјерака . Заслуга за израду првог каталога припада већ поменутом управнику
Градске библиотеке и читаонице Илији Пајовићу.
У наредном периоду Библиотека се и даље просторно
проширује, што јој омогућава да, поред Одјељења за одрасле и Одјељења читаонице, формира и Дјечје одјељење са
читаоницом (1963). Године 1964. при Градској библиотеци
и читаоници основан је Клуб љубитеља књиге који је касније преименован у Књижевни клуб „Далма“. Управо су
ове двије установе дале снажан подстицај ширењу књиге и
омасовљењу читалачке публике, тако да се наредних година у Библиотеку уписује и по 3000 сталних чланова�.
Ово су године када је Градска библиотека и читаоница
уложила велики труд да прошири мрежу читалаца и књигу учини доступном најширим слојевима. Једно истурено
одјељење Библиотеке основано је 1965. године у Градцу,
радничком насељу удаљеном 20-так километара од Пљеваља. Оно је претежно опслуживало тамошњу школску популацију. Књиге су биле смјештене у посебно опремљеној
просторији зграде у којој су се налазиле Пошта и Мјесна
канцеларија и могле су се узимати на коришћење једном
недјељно. Због велике удаљености и малобројног кадра
Библиотека је ово одјељење после 20-так година угасила, а
књижни фонд уступила Основној школи „Радоје Контић“
у Градцу. У Гимназији „Танасије Пејатовић“ Библиотека је
отворила своје одјељење 1965. године са почетним фондом од око 5 000 књига, коме је прикључено и нешто књига које је школа имала у свом посједу.
Дугогодишњи управник Градске библиотеке и читаонице био је Драгољуб Бојовић који је дао велики допринос
развоју ове установе и њеном позитивном утицају на културу Пљеваља. У то вријеме набављен је велики број књига
и предано се радило на популаризацији књиге и анимацији читалаца.
15
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Осамдесетих година XX вијека многе установе и предузећа формирају тзв. „синдикалне библиотеке“. Требало
је да те библиотеке буду најближе данашњем појму специјалних библиотека, што би значило да посједују литературу потребну за стручно усавршавање, што није био
случај. Набављана је, углавном, белетристика, али се није
водила детаљна евиденција о томе. Настале без правог плана, простора, опреме, кадра, дакле, свега што би им дало
неко одређено обиљежје и намјену „синдикалне библиотеке“ временом су се угасиле, а књижни фонд „нестао“. У
циљу идејног (марксистичког) образовања својих чланова
Општински комитет СК Пљеваља формирао је своју библиотеку која је у тренутку распада СФРЈ имала преко 1000
примјерака књига и неколико стотина примјерака часописа. У структури књижног фонда преовладавала је, разумије се, политичка публицистика и историографија НОБ-а
и револуције, уз мањи број изузетно вриједних издања из
области хуманистичких наука. Цјелокупан фонд је раних
90-их бесплатно уступљен на чување и коришћење Народној библиотеци „Стеван Самарџић“ у Пљевљима.
Поред Народне библиотеке „Стеван Самарџић“, на
подручју општине Пљевља данас постоје још само школске библиотеке. Народна библиотека нема своје огранке у
приградским насељима и селима, библиобус и сл., тако
да је библиотечка мрежа на овом подручју неразвијена, а
бројна насеља лишена библиотечких услуга.
Под именом Народна библиотека „Стеван Самарџић“
ова установа функционише од 1991. године. Има статус
јавне установе чија је дјелатност од посебног друштвеног
16

интереса. Спада у ред развијенијих библиотека овог типа
у Црној Гори. Библиотека организује своју дјелатност
кроз рад Одјељења за одрасле, Дјечијег одјељења са читаоницом, Читаонице и Завичајног одјељења. У згради Дома
културе Библиотека је располагала простором од 700 m2.
Више пута у току рада вршена је санација тог простора због
неадекватних услова. Што се тиче уско стручних послова
може се истаћи израда најприје лисног, а затим и електронског каталога. Захваљујући томе што посједује електронску опрему и интернет базу, као и због спроведене потребне обуке кадра, Библиотека је остварила основне услове
да равноправно са другим библиотекама партиципира и у
систему библиотечких, научно-технолошких и других информација (COBISS уведен почетком 2009. године). Већина поменутих активности реализована је под руковoдством
тадашњег директора Библиотеке Драгомира Бојовића.
Библиотека има преко 40 000 књига и око 20 000 примјерака серијских публикација. Располаже и већим бројем
јединица некњижне грађе, а годишње опслужује око 700
сталних и велики број повремених корисника. Најбројнији
посјетиоци су школска омладина и студенти. Код широке читалачке публике најтраженији је тзв. лаки жанр, док
пробранија читалачка публика преферира дјела високе естетске и научне вриједности.
Због реновирања Дома културе започетог 2007. године,
Библиотека се већ низ година налази на привременој локацији у просторијама фирме Вектра-Оптел. Привремена
локација је неадекватна за орагнизовање рада ове установе. Не постоје ни услови за неометан рад запослених услед
недовољне загријаности просторија у зимским условима.
Удаљеност овог објекта од градског језгра и немогућност
коришћења читаонице током већег дијела године утицао
је да се смањи број корисника библиотечких услуга. Данас
када библиотеке треба да имају већи утицај и значајнију
улогу у култури, једна од угледнијих културних установа у
Пљевљима, ради у доста лошим условима.
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Одјељење за одрасле кориснике

O

дјељење за одрасле кориснике обухвата, свакако, највећи
дио њеног књижног фонда, заузимајући тако значајно мјесто
у њеном раду. Како се свака библиотека овог типа обликује
и формира у настојању да задовољи културне потребе своје
читалачке публике, осликавајући тако и вријеме и стање у
друштву као и промјене које утичу на формирање читалачких потреба и укуса, тако се и рад библиотеке мијења идући
у корак са овим промјенама.
Некада скромни фонд од свега неколико хиљада књига, временом је квалитетном и осмишљеном набавком нарастао, бројећи данас преко 30.000 наслова, како класичних, тако и најсавременијих дјела разних жанрова домаће
и свјетске књижевности, распоређених у складу са УДК
системом класификације коју Библиотека примјењује у
свом раду.
Поред рада на набавци, чувању и обради књижног
и некњижног материјала, као и непосредног рада са корисницима у просторијама Библиотеке, запослени на овом
одјељењу ангажовани су и на пословима анимације читалачке публике кроз разне дјелатности чија је функција
промовисање књиге и читања ( књижевне вечери, трибине, промоције и изложбе књига, наградни конкурси и сл.).
Упућени су и на сарадњу са медијима, као и на коришћење
најсавременијих технолошких достигнућа у промовисању
сопствене дјелатности и остваривању непосредног контакта са корисницима. Њихов рад подразумијева и праћење
издавачке продукције и интересовања читалачке публике,
као и сарадњу са другим библиотекама.
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Одјељење за одрасле кориснике поред Позајмног
одјељења, у којем је смјештен дио фонда намијењен за
позајмљивање, дакле, коришћење изван просторија Библиотеке, укључује и Читаоницу са књигама и серијским
публикацијама из разних области знања. Овај дио фонда
намијењен је коришћењу искључиво у просторијама Библиотеке, обухватајући и богат фонд референсне збирке
који се такође користи само у читаоничком простору, као
и Завичајну збирку и Легат професора Момчила Бојовића.
Посебан фонд чини дио књига које Библиотека редовно
добија од породице Данице Драгашевић, некадашње управнице Библиотеке.
Рад овог одјељења усаглашен је са радом Дјечјег одјељења, које такође укључује читаоницу намијењену потребама најмлађе популације међу корисницима.
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Дјечје одјељење

Д

јечје одјељење, као засебна организациона јединица у оквиру Библиотеке, постоји од 1963. године. Књижни фонд
од око 8 500 књига, који поред школске лектире и дјечје
белетристике чини и богата референсна збирка (енциклопедије, лексикони, речници, атласи...), као и значајан
број сликовница, представља добар избор за најмлађу читалачку публику. Одјељење у свом саставу има и посебно
опремљену читаоницу за најмлађе кориснике. Читаоница
је снабдјевена и приручницима из разних области који су
намијењени овом узрасту читалаца.
Књиге су већином смјештене на полицама и столовима, гдје дјеца слободно могу да их разгледају, изаберу,
користе у читаоноци или позајме. Школска лектира је
груписана по разредима ради лакшег сналажења корисника. Остале књиге су разврстане азбучно, по УДК систему,
у складу са прописима о библиотечкој дјелатности. Већи
дио књижног фонда је електронски обрађен и претражив
on-line (COBISS. CG). На овом одјељењу је и стална изложба новоих публикација, под називом „Нове књиге“. Чланством на Дјечјем одјељењу омогућено је и коришћење
фондова других одјељења Библиотеке. Рад је организован
у двије смјене, са по два књижничара. На Дјечјем одјељењу
је радио и виши књижничар Мирослав Божовић који је
својим преданим радом обиљежио прве три деценије његовог постојања.
У времену технолошког бума, нарочито у области информатике, све је теже заинтересовати младе за књигу и
читање. Увођење програмских садржаја у раду са дјецом
један је од начина за њихов повратак у библиотеке. Посеб21

Дјечје одјељење / Милија Кнежевић

Милија Кнежевић

01

ну пажњу заслужују најмлађи корисници. У складу са том
идејом, Народна библиотека „Стеван Самарџић“ узела је
учешће у радионици Goethe-Instituta, која је организована на тему: „О словима, сликовницама и књижницама: идеје
и пројекти за рано предшколско подстицање читања.“ Радионица је одржана у Загребу 23. и 24. септембра 2011.
године. На овом субрегионалном скупу представљени су
различити пројекти за рано подстицање читања, као и
пројекти сарадње дјечјих вртића, библиотека и родитеља.
Рад на чвршћем повезивању ова три субјекта велики је
изазов и задатак за раднике Дјечјег одјељења.
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Стање и перспективе развоја
„Завичајне збирке“
Софија Јеловац
остављање завичајних збирки један је од основних задатака народних библиотека у Црној Гори, регулисан Законом
о библиотечкој дјелатности. У Народној библиотеци „Стеван Самарџић“ послови око уређења и чувања завичајне
грађе регулисани су Одлуком о организовању ЈУ НБ „Сте
ван Самарџић“, Статутом Библиотеке и Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији .

Народна библиотека „Стеван Самарџић“ прикупља,
сређује, чува и презентује библиотечку грађу пљеваљског
краја, чувајући и афирмишући аутентично духовно
наслеђе као властити културни идентитет. Данас се с правом може рећи да „Завичајна збирка“ има посебно мјесто
и значај у раду ове Библиотеке, јер својим садржајем ука23
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зује на цјелокупно битисање средине, од њеног настанка
до данас, обухватајући природне особености и богатства,
економску развијеност, историјски и културни развој, демографску, социјалну и политичку структуру, традицију
и умјетничко стваралаштво. На тај начин, као посебан
и вриједан сегмент у пословању Библиотеке, омогућава
свестрано упознавање завичаја, његове прошлости и садашњости, те стога има научну, документацијску, историјску, умјетничку и практичну вриједност.
Формирање збирке је почело релативно касно, негдје
крајем шездесетих година прошлог вијека, у вријеме пробуђеног интересовања за прошлост пљеваљског краја, као
и за актуелне проблеме живота у градској средини, које
рађа нагли развој индустрије, стихијско насељавање града,
масовно школовање. Као израз нових потреба и свијести
о изазовима времена, група пљеваљских интелектуалаца
је покренула локални лист под називом „Пљеваљске новине“ (1960), који се одржао све до данас. У Пљевљима је
потом основана и Међурепубличка заједница за културно-просвjетну дјелатност (1962), која поред часописа „Мостови“ (1972) покреће и издавачку дјелатност. Тих година
је при Градској библиотеци и читаоници основан и Клуб
љубитеља књиге (1964), који је касније, са промјеном имена у Књижевни клуб „Далма“, такође покренуо издавачку
дјелатност. С времена на вријеме и у пригодним приликама, градске средње школе су издавале свој лист као гласило ученика и професора. Велики производни системи
тог времена, „Рудник угља“ и ШИК „Велимир Јакић“, издају своје радничке листове („Глас рудара“ и „Љубишња“).
Године 1988. појавила се књига Добрила Аранитовића,
„Библиографија радова о пљеваљском крају“, која на систематичан начин презентује све оно што би требало да, на
овај или онај начин, окупи „Завичајна збирка“. Наравно,
поменута библиографија је и данас незаобилазан инструмент у раду на попуњавању и комплетирању збирке, при
чему се мора имати на уму да се од тог времена на овамо појавио огроман број нових библиографских јединица.
Године 1990. у Пљевљима је покренут још један часопис под
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именом „Брезнички записи“�, који објављује прилоге о културно-историјској прошлости пљеваљског краја. Од 1999.
излази годишњак Завичајног музеја, под називом „Гласник
завичајног музеја“. У исто вријеме, у Библиотеку је почео да
пристиже знатан број публикација (књига, листова и часописа), које по природи ствари припадају фонду „Завичајне
збирке“. Ријеч је најчешће о поклонима појединих аутора,
креативних појединаца, који су рођењем и дјелом везани за
Пљевља, а своје дјеловање наставили у другим срединама.
Почетком деведесетих година прошлог вијека почиње
учестало издавање (штампање) књига и других публикација, и скоро да је свака градска установа, удружење, предузеће, објавило по неку књигу, лист, споменицу, љетопис.
То је, само по себи, захтијевало од Библиотеке да почне са
редовним скупљањем грађе за „Завичајну збирку“.
Тренутно стање завичајног фонда није савршено управо због тога што недостаје значајна грађа која по природи припада овом фонду. Оно што у будућности, поред
осталих истраживачких активности, треба да буде битан
задатак библиотекара завичајца, управо је потраживање
дезидерата и што успјешније комплетирање збирке. У том
смислу, осим сарадње са завичајним писцима, неопходна
је тијесна сарадња са културним установама као што су архиви, музеји, и др. Иако се често професионални интереси
архивара кустоса и библиотекара сукобљавају око грађе
због њене сродности, у власништву архива и музеја има
доста предмета који по свом карактеру припадају Завичајном одјељењу Библиотеке. У том случају може да се постигне сагласност око размјене, копирања или позајмице.
Иако то до сада није била пракса, локалне штампарије и
локална издавачка предузећа, треба да имају истакнуту
улогу у сегменту прикупљања завичајне грађе. На то их
обавезује „Одлука о достављању обавезног примјерка штам
пане ствари ЈУ Народној библиотеци ‘Стеван Самарџић’
Пљевља“, коју је донијела Скупштина Општине. Локална
штампа, тј. серијске публикације, имају истакнуто мјесто
и значај у завичајном одјељењу, посебно у смислу праћења
савремених збивања у средини. Народна библиотека „Стеван Самарџић“ његује дугогодишњу и плодну сарадњу са
25
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локалним листом „Пљеваљске новине“, у смислу дисеминације информација везаних за библиотечку дјелатност,
као и остваривањa заједничких активности на популарисању књиге и читања.
Инвентарисање и обрада библиотечког материјала
за завичајни фонд врши се заједно са осталим књижним
фондом. Књига инвентара води се на одговарајућим обрасцима за монографске публикације. Електронска обрада
монографских публикација урађена је по Универзалној
децималној класификацији, са посебном ознаком за локацију, „З“. До сада је обрађено укупно 833 публикације.
Серијске публикације су сређeне и груписане по бројевима у
оквиру календарске године, и тако повезане. У плану је аутоматска обрада серијских публикација. Библиотeка посједује
нештонекњижнеграђе,кoјајесређенаповрстамаигодинама.
Наставиће се систематски рад на прикупљању, критичком
одабирању, стручној обради и популарисању листова, часописа, монографија, војних и историјских карата, музикалија, каталога изложби, дакле, свега онога што је по дефиницији библиотечки материјал, а настао је на подручју
Пљеваља, или је тематски везан за ово подручје.
Библиотечка грађа која чини „Завичајну збирку“ физички је одвојена од преосталог фонда, и искључиво се
користи у читаоници Библиотеке. Управљање збирком,
као дио библиотечке дјелатности, не треба само да се
ограничи на прикупљање, обраду, чување и изнајмљивање
грађе, већ треба да се усмјери на завичајно-информацијску активност. У ту сврху, поред осталих пропагандних активности, вриједан прилог презентовању стваралаца чија
дјела припадају „Завичајној збирци“, представља рубрика
„Завичајни писци“, на сајту Библиотеке. Ова рубрика није
завршена, допуњава се новим именима и новим био-библиографским подацима.
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Легат Момчила С. Бојовића

M

омчило С. Бојовић је рођен 1935. године
у Маочу, у угледној учитељској породици,
од оца Стевана и мајке Ајкуне. Завршио је
Гимназију у Пљевљима, а дипломирао је
југо-свјетску књижевност на Филозофском
факултету Универзитета у Београду.
Био је дугогодишњи професор и директор Средњошколског центра у Пљевљима. Деведесетих година прошлога вијека
и касније бавио се политиком и остварио
успјешну каријеру - од предсједника СО
Пљевља до амбасадора Савезне Републике
Југославије у Тунису.
Био је изузетно ангажован и у културном животу. Један
је од оснивача Књижевног клуба ,,Далма’’ и уредник едиција часописa ,,Трагови’’ и ,,Мостови’’. Објавио је више од
сто књижевних и књижевно-критичких радова, мноштво
новинских чланака, излагао на бројним књижевним скуповима и потписао неколико стотина рецензија књижевних и публицистичких радова. Један је од утемељивача угледне културно-књижевне манифестације Дани хумора и
сатире ,,Вуко Безаревић’’ и оснивача Умјетничке галерије
,,Витомир Србљановић’’.
Посебно мјесто у његовом стваралачком раду припада
истраживању живота и дјела Богомира Аћимовића Далме.
Момчило Бојовић је преминуо у Пљевљима 2010. г.
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Породица Момчила Бојовића је своју цјелокупну приватну библиотеку завјештала Народној библиотеци ,,Стеван Самарџић’’. Такве збирке, легати, воде се у библиотечкој пракси као посебни фондови. Осим публикација,
о чијој ће структури бити ријечи у наставку текста, легат
садржи и поједине предмете легаторове радне собе, као
што су писаћа машина, прибор за писање, факсимил, али
и неке личне предмете-портрет, гусле и војну мапу Пљеваља из 1892. године.
Књижни фонд легата заступљен је са приближно 1800
публикација из различитих сфера науке и умјетности, мада
су најбројније публикације из области књижевности и језика, што је сасвим разумљиво ако се има у виду да је легатор
био дугогодишњи професор српског језика и књижевности.
Општа група садржи 70 публикација, а треба поменути
сљедеће: Војну енциклопедију у 10 томова, објављивану у
периоду од 1970. до 1976. године, Речник српскохрватског
књижевног језика у 6 томова, чији су издавачи ,,Матица
српска’’ и ,,Матица хрватска’’ (1967-1976), Речник Њего
шевог језика у 2 тома (1983), Лексикон писаца Југославије
(,,Матица српска’’, 1972-1979) у 2 тома, Лексикон новинар
ства (1979) , Лексикон страних речи и израза (,,Просвета’’,
1980), Малу енциклопедију у 3 тома (,,Просвета’’, 1978),
Нову илустровану медицинску енциклопедију у 4 тома (,,Југославија’’, Београд, 1976).
Филозофија, естетика и психологија заступљене су
са 24 публикације, од којих посебно треба истаћи Фило
зофску хрестоматију у 12 томова, која прати филозофску
мисао од античког периода до савремене западне филозофије (,,Матица хрватска’’, 1978). Легат садржи луксузна издања Библије (,,Стварност’’, Загреб, 1968) и Кур’ана
(,,Стварност’’, Загреб, 1969)
Друштвене науке заступљене су са 170 публикација.
Управо се за ту групу може рећи да je репрезент оног специфичног, читалачко-идеолошког укуса током шесте и
седме деценије 20. вијека. Највећи дио публикација из ове
групе чини социјалистичко-идеолошка литература, карактеристична за раздобље послије Другог свјетског рата. Треба поменути 37 томова Лењинових Сочиненiя у оригиналу,
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на руском језику, објављиваних у Москви у временском
распону између 1947. и 1957. године, затим Сабране ра
дове Вељка Влаховића у 7 томова, Самоуправљање Едварда
Кардеља у 5 томова, као и радове Јосипа Броза Тита.
Област умјетности и спорта заступљена је са 43 публикације, а као репрезентативну за ову групу, можемо издвојити едицију Умјетност на тлу Југославије у 18 томова
(Београд /Загреб /Мостар, 1982). Едиција пружа свеобухватан приказ развитка умјетничког испољавања и изражавања од праисторијске до модерне умјетности на подручју
земаља некадашње Југославије.
Најбројније су публикације из области књижевности и
језика (1300) у којима су заступљена остварења свјетских
класика - Хомера, Шекспира, Балзака, Толстоја, Достојевског, Чехова, Тургењева, Шолохова, Кафке, Сартра и др,
као и најзначајних домаћих аутора – Његоша, Андрића,
Црњанског, Селимовића, Ћосића, Ћопића. Легат садржи и
луксузно четворојезично издање Горског вијенца. Подручје
есејистике и књижевне критике богато је заступљено познатим именима и насловима, поменућемо цјелокупни књижевно-критички опус Јована Скерлића и едицију Српска
књижевност у књижевној критици. Од публикација из области историје књижевности поменућемо Књижевност Црне
Горе од XII до XIX вијека у 20 томова (Обод, Цетиње, 1996).
Историјска, географска и биографска литература заступљена је са 120 публикација. Завичајној збирци припада
400 публикација од укупног броја. Знатан број публикација
садржи посвете аутора, махом пјесника, као што су Матија
Бећковић, Момир Војводић, Милован Витезовић и други.
Од издавачких кућа, најзаступљенија су издања ,,Српске књижевне задруге’’, затим ,,Нолита’’, ,,Матице српске’’,
,,Свјетлости’’, ,,Обода’’... Књижевни клуб ,,Далма’’, чији је
један од утемељивача Момчило Бојовић, публиковао је
највећи број књига које припадају завичајној збирци.
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Народна библиотека
„Стеван Самарџић“
у систему COBISS
Станојка Љиљанић

Н

ародна библиотека „Стеван Самарџић“ почетком 2009. године постала је чланица COBISS система Црне Горе. То
је био први корак ка формирању електронског каталога у
овој установи.

Заједница југословенских националних библиотека
1987. године донијела је одлуку да ИЗУМ (Институт информационих знаности Марибор) буде носилац развоја Библиотечко-информационог система и система научних
технолошких информација за цијелу Југославију. Само
што је почела изградња тог система дошло је до распада
државе. Убрзо се указала потреба за обнављањем културне
сарадње као и потреба за комуникацијом и размјеном научних, техничких и других информација у новонасталом
окружењу. Већ 1991. године ИЗУМ је промовисао систем
COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem i servis).
Ради се о организованом моделу повезивања библиотека
у јединствен библиотечко-информациони систем заснован на новим информационим технологијама које омогућавају стандардизовану и узајамну обраду библиотечке
грађе и комуникацију међу библиотекама. Носилац пројекта јединственог библиотечко-информационог система
COBISS.CG. je Централна народна библиотека „Ђурђе Црнојевић“ са Цетиња. Она је и матична библиотека за све
библиотеке у Црној Гори.

30

COBISS слиједи идеју информатичког друштва које
захтијева несметан проток информација у, како би рекао Маклаун, „глобалном селу“. Још увијек се преко 90 %
знања, чији је обим достигао невјероватне размјере, налази у књигама и библиотекама, било да се ради о књигама
у класичном, или оних у електронском облику. Проблем
је у томе што је човјек постао немоћан пред обиљем неструктуираних информација. Преко оваквог једног система Библиотека је у могућности да обезбиједи приступ
информацијама и селекцију знања, као и коришћење база
података других библиотека.
Народна библиотека „Стеван Самарџић“ је од 2009. године до данас у COBISS систем унијела преко 80 % књижног фонда, због чега је међу најуспјешнијим библиотекама у Црној Гори и шире. Књижни фондови се каталогизују
и класификују у оквиру пројекта „Виртуелна библиотека
Црне Горе COBISS.CG“.
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Фонд књига
Данице Драгашевић
Станојка Љиљанић

П

ри Народној библиотеци „Стеван Самарџић“ почетком 2001. године основан је фонд под именом
„Фонд књига породице Данице Драгашевић“.
Породица Данице Драгашевић жељела је да на
овај начин сачува успомену на жену која је од
1953. до 1956. године била директор Библиотеке
и истовремено допринесе развоју ове установе.
Од 2001. године па надаље, породица Драгашевић се
старала да, у складу са својим могућностима, попуњава
фонд Народне библиотеке „Стеван Самарџић“ у Пљевљима, по свом избору или у договору са нашим библиотекарима. За дванаест година постојања Фонда Библиотека је
добила на поклон преко 1200 књига. Свака од ових књига
обиљежена је посебним печатом овог фонда. Највреднији
дио представља збирка „Нобеловци“ која садржи дјела добитника Нобелове награде за књижевност од 1901. године
до данас. Тај дио Фонда биће и физички издвојен и уређен
као посебна збирка кад се стекну услови за то.
Гест породице Драгашевић је од великог значаја за
Библиотеку и представља један од најљепших начина да
се лична и породична сјећања повежу са хуманим активностима.
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У

след опште преплављености новим насловима и импресијама из различитих медија, Библиотека настоји да својим
активностима пажњу читалачке јавности усмјери на провјерене вриједности које су, просијане на мајторском решету времена, кадре да дају бар дјелимичан одговор на
дилеме савременог човјека. На умјетничким агорама од
давнина су постављана питања и тражени одговори на различита питања везана за човјека и његово окружење.
Тако је, захваљујући Књижевној трибини „Ново читање“, на нов начин освијетљено књижевно стваралаштво
Миодрага Булатовића, Борислава Пекића и Данила Киша.
Активности Библиотеке наишле су на добар одзив пљеваљске читалачке публике, што нас охрабрује у настојању
да обогатимо културни живот Пљеваља. На позив Библиотеке одазивају се признати стручњаци који се баве науком о књижевности, а њихово учешће на различитим манифестацијама у организацији ове установе наставља да
свједочи о њеном угледу.
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Награда „Свитање“

П

о истоименом роману Милке БајићПодерегин Библиотека је установила награду „Свитање“, намијењену
литерарном стваралаштву младих
пљеваљског краја. На овај начин треба да се подстакну млади нараштаји
да развијају своју литерарну културу, разгранају читалачке склоности и способност процјене и усвајања правих вриједности. Активности Библиотеке усмјерене су и на боље упознавање културе и историје
завичаја, познавање стваралаштва завичајних писаца, као
и промовисање аутентичних, како културних, тако и научних садржаја. Поменутом наградом жели се скренути
пажња и на списатељку која је овјековјечила свој родни
град, зауставила вријеме на призорима који би сигурно
пали у заборав да није било њеног романа, али и на друге
писце који су дали значајан допринос култури свог града,
очувању језика, сјећању на поједине личности и догађаје
у умјетничкој или научној реализацији.
У Библиотеци се стварају услови за што непосреднији
контакт са свим, поготово најмлађим, корисницима њених услуга. Иако измјештена, па самим тим и удаљена од
својих корисника, онемогућена да им пружи потпуније
услуге, Библиотека чува контакте са њима кроз разне видове дјеловања.
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Промоција књиге
Крвоток жеља
Матије Вранеша

У

јуну 2012. године Библиотека је организовала промоцију
књиге „Крвоток жеља“ младог пљеваљског пјесника Матије
Вранеша. Матија Вранеш је и добитник награде „Свитање“
2011. године за пјесму „Пробуди се“ која се такође нашла
у избору аутора за поменуту књигу. Својом првом књигом
овај талентовани млади човјек изазвао је велику пажњу
својих суграђана међу којима је било највише средњошколаца. У духу праве младалачке колегијалности, његове
стихове је читала Милица Шарац, а коментарима пропратио Јакша Вуковић. Осврт на рад овог младог писца дао је
и Рајко Палибрк. Из приказа књиге „Крвоток жеља“ који је
урадила Ивана Цвијетић, библиотекарка у Народној библиотеци „Стеван Самарџић“ издвајамо:
„Књига је тематски хомогена и усмјерена ка разоткривању праисконског и највеличанственијег осјећања
– љубави. Мотив љубави у поетском стваралаштву, стар
колико и сама поезија, никада није превазиђен и напуштен. (...) Поетски субјект из пјесме у пјесму континуирано
води дијалог са вољеним бићем, што књизи даје карактер
интимног дневника, а (...) свеприсутност лирског субјекта
има моћ да и читаоца увуче у своју емотивну драму, чиме
је испуњено једно од основних поетичких начела које се
тиче међусобне повезаности писца и читаоца посредством
медијума – књиге.“
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Симболика наслова нас упућује на садржај ове збирке пјесама, на цјелину у којој циркулишу идеје својствене једном младом аутору. Срећним спајањем доживљаја
и израза настале су пјесме потекле из снажних импулса
чије исходиште може бити само младост. Љубав и млади
Ерос суматраистички су приближили полове шаљући у
етар таласе пробуђене од искона. Та би се стремљења угасила сама од себе када не би обезбиједила шире оптицаје
и дубља сазнања. Пред Матијом је цио универзум, његови интелектуални и емоционални изазови чекају да сваки
пут изнова буду начети нечијом радозналошћу, да постану твар од које ће неко нов и непоновљив, а сваки човјек
је такав, сопственом енергијом у своме времену стварати
микросвијет.
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Ревизија књижног фонда
Библиотеке
Софија Јеловац
Библиотеци је обављена ревизија цјелокупног фонда монографских публикација. Овај веома сложен и одговоран
посао, предвиђен Законом о библиотечкој дјелатности,
рађен је у складу са Правилником о поступку, роковима и
начину вршења ревизије библиотечких фондова, који је Министарство културе донијело 15.04.2011. године. Поступак ревизије извршила је Комисија за ревизију, док је Извјештај о извршеној ревизији усвојио Савјет Библиотеке,
на сједници одржаној 16.07.2013. године.
Овим Извјештајем је утврђено стварно стање фонда које броји 40.384 јединице. Одјељење за одрасле заступљено је са 31.836 књига, док Дјечје одјељење броји
8.548 књига. С обзиром на чињеницу да овај посао Библиотека обавља по први пут у својој историји, велики дио
књижног фонда, нарочито школскe лектирe и белетристикe, отписан је због застарјелости, оштећености и неактуелности. Стручна литература је сачувана и не издаје
се ван Библиотеке. Ревизија је била ограничена само на
монографске публикације због веома тешких услова у
којима Библиотека ради. Ревизија серијских публикација
биће обављена по повратку Библиотеке у реновиране и
адаптиране просторије.
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Прикази дјела завичајних писаца

01

С

теван Самарџић је рођен у Пљевљима, 1877.
године, у имућној и угледној трговачкој породици. Након завршене четворогодишње
школе, Стеван је уписан у Трећу београдску
гимназију, што се несумњиво, ондашњим
житељима Пљеваља морало чинити необичним, да не кажемо ексцентричним, јер је
риједак случај био да у оно вријеме син напусти трговачку или занатлијску тезгу свог
оца и отисне се у свијет, гоњен жеђу за стицањем знања. Несумњиво је да су родитељи,
Илија и Луција били испред свог времена и
рано наслутили могућности свог сина.
Као ученик гимназије, Стеван је заједно са двојицом
другова из Пљеваља, Танасијем и Ристом Пејатовићем,
рукописно уређивао и издавао илустровани хумористичко-сатирични часопис ,,Типар”. Након завршене ниже
гимназије у Београду, завршава учитељску школу у Нишу
и Алексинцу и просвјетну каријеру започиње као учитељ у
Новој Вароши, гдје на дужности остаје три године. Година
1901. је не само година оснивања Гимназије у Пљевљима,
већ се може сматрати и прекретницом у културном животу Пљеваља. Стеван Самарџић је уз Танасија и Гавра Пејатовића оснивач и један од првих предавача новоотворене
пљеваљске Гимназије. У Пљевљима Самарџић остаје три
године, а затим прелази на дужност просвјетног инспектора у школама Новог Пазара, Сјенице, Нове Вароши, Прибоја и Пљеваља. Међутим, амбиција Стевана Самарџића
није се зауставила само на просвјетном раду. Колико је
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Збирка приповиједака
„Из наше нахије“
Стевана Самарџића
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био поштован и уважаван од стране својих суграђана говори чињеница да су га године 1908. пљеваљски грађани
изабрали за свог посланика у Вилајетску скупштину у
Скопљу. Пажњу јавности привукао је својом елоквентношћу, слободоумљем, залагањем за заштиту права сељака, а његови говори били су веома запажени – један је
објављен у књизи ,,Рад српске народне скупштине у Отоманској царевини”. Посебно је интересантно познанство
Стевана Самарџића са Петром Кочићем приликом једног
путовања у Бугарску. Дописницу, коју је Самарџић послао
супрузи, потписали су Петар Кочић, Висарион Петровић,
Никола Кашиковић и др. Познато је да су Самарџић и Кочић наставили међусобну кореспонденцију, али та писма,
као ни писма која је размјењивао са Јанком Веселиновићем нису, нажалост, сачувана.
Самарџић је преминуо рано, у 34. години живота. Сахрањен је у Новој Вароши.
Збирка приповиједака Из наше нахије, штампана у Београду 1907. године, носи снажно локално - фолклористичко обиљежје. Једина литерарна тема, важна и блиска
Самарџићу, била су његова родна Пљевља са околним
селима, гдје се на граници два вијека, још снажно осјећа
патријархални начин живота са свим његовим појавним
облицима. Самарџићеви ликови су стварни, витални и живописни ликови чије је прототипове приповједач налазио
у непосредном животу, међу људима које је одлично познавао и могао да предвиди њихове поступке и реакције у
литерарно обликованим ситуацијама у које их поставља.
Стара Пљевља, или Таслиџа у Самарџићево доба, била су
специфична средина и по менталитету житеља и по начину живота у забаченој касаби на тромеђи Србије, Црне
Горе и Босне. Први пљеваљски приповједач је умјетнички,
литерарно оваплотио средину која га је уобличила и као
човјека и као ствараоца, иако је Пљевља напустио још као
дјечак. Да су импресије из дјетињства најснажније и најупечатљивије, доказ је и ово дјело Стевана Самарџића, који
је остао прави локални писац, без обзира што га је животни пут често водио далеко од родног града. 			
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***
,,Послије севдаха” је изузетно лирски интонирана
приповијетка, блиска Станковићевим приповијеткама у
којима ,,музика и Циганке играчице прате неког ноћника,
распикућу, бекрију; али човека који се проневаљалио не
зато што му гори грло, него што је севдалија којег убија
љубав, и коме месечина крв испи”. За сиже приповијетке
аутору је послужио стваран догађај из Нове Вароши. Самарџић је сликар севдаха старе Таслиџе, као што је Станковић сликар севдаха и дерта старог Врања. И као што
Станковићеве севдалије тугују за младошћу и изгубљеном срећом, тако и Срето, јунак поменуте приповијетке,
узвикује унутар самог себе: ,,Јој севдаху јој младости”.�
Самарџићу су поједини критичари замјерали недовољ41
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Као што је старо Врање имало свог приповједача у
Бори Станковићу, а стари Мостар у Светозару Ћоровићу,
тако је и стара Таслиџа стекла свог писца и хроничара у
Стевану Самарџићу. Запрепашћује, међутим, чињеница да
је први пљеваљски приповједач деценијама био готово заборављен, па је треће издање његове једине књиге приповиједака вјероватно био први сусрет Пљевљака са његовим
дјелом, са једним давно несталим свијетом и временом,
када се пљеваљским сокацима у акшам још разлијегала
пјесма севдалинка, а бехар мирисао опојније него данас...
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ну психолошку продубљеност и изнијансираност ликова.
Критички приказ Владимира Гаћиновића из 1908. био је
посебно неповољан : ,,Приповијетке г. Самарџића су због
више разлога слабем штуре, почетнички недотјеране.
Развученост, сувишно заустављање на појединостима, занемаривање главне идеје, развучен народски стил, слаба
композиција, све то чини да су ови састави врло неподесан доказ за даровитост г. Самарџића’’. С друге стране,
Војислав Илић – Млађи, приповијетку ,,Послије севдаха”
упоредио је са Станковићевом ,,Увелом ружом” и њеном
писцу предвидио ,,сјајну и примамљиву будућност”.
И Самарџића можемо сматрати лирским реалистом
као Станковића и Ћоровића, а интересантно је поменути
да је критика и Ћоровићу, знатно плоднијем и далеко познатијем писцу у односу на Самарџића, упутила сличне
замјерке на рачун недостатка психолошке продубљености,
једноставности и схематизма.
У средишту приповијетке је тема несрећне љубави,
остварена на изузетно дирљив и сугестиван начин. Приповједач користи ретроспективну епску технику приповиједања, блиску Жанетовом термину аналепса који означава
приповиједање догађаја који претходе садашњем тренутку приче, односно, приповиједање о збивањима која су
се одиграла прије догађаја предочених у уводном дијелу
приче. Уводни дио приповијетке, који се може сматрати
и оквирном причом, исприповиједан је из перспективе
централног лика Срета Перовића. Он је и лик - рефлектор кроз чију се свијест преламају догађаји ноћи када је
коначно изашао из самонаметнуте изолације. Његова
чула се наново буде, поново осјећа постојање нечега за
шта је мислио да је заувијек згасло у њему. Кроз топлу ноћ
разлијежу се чезнутљиве и заносне мелодије севдалинки,
допиру гласови младих што ашикују, али Срето је болно
свјестан чињенице да више не припада том веселом кругу
младића и дјевојака. Његов унутрашњи монолог открива
тајну незацијељену рану на души због несрећне љубави.
У тим тренуцима младић се бори са самим собом. Свјестан је да се од њега као мушкарца и сина јединца очекује
да се прилагоди обичајима средине, потисне разочарање,
42

ожени се и створи породицу. Као изданак патријархалне и
традиционалне средине Срето осјећа нужност да се повинује тим неписаним законима и продужи породично име,
макар из разлога да усрећи мајку и причини јој посљедње
задовољство у животу. Ожениће се само због мајке, али
док размишља о евентуалним невјестама, пред њега долази визија његове несуђене вјеренице Љубе, каква је изгледала ноћи кад су се растали: „плаве очи њене како га
гледају некако болећиво, као да га моле, па оне бисерне
сузе које на пошљедњем растанку капаху као киша, па она
мала уста, ситни бијели зуби, густе обрве, бујна коса, па
онај младеж на њеном џамли грлу...„ Имагинарни дијалог
и призивање Љубине слике у свијест током размишљања
о неминовности животног преокрета, представљају његов
механизам одбране – јунак приче истовремено прижељкује излазак из зачараног круга прожетог патњом и ламентом над неоствареном љубављу, али се и плаши тог, за њега
пресудног чина јер се сродио са својим болом, чак га је и
заволио као једино што му је преостало од вољене дјевојке.
Раскидање тих посљедњих спона значило би коначан крај
прве, младалачке љубави, па на неки начин напуштање
младости и прихватање зрелости и одговорности коју она
носи собом. Срето стога, прије него остави прошлост за
собом, још те посљедње ноћи жели да се препусти севдаху и сјећањима... Након уводног, оквирног поглавља приповијетке које ће заокружити композициону структуру
приповијетке са посљедњим поглављем, глас објективног
наратора напушта садашњу темпоралну тачку нарације
и враћа се неколико година уназад, да би саопштио несрећну љубавну причу Срета и Љубе. Објективна нарација
често се повлачи пред дијалозима и унутрашњим монолозима који најсугестивније освјетљавају почетак, развитак
и крај једне љубави. Наратор открива једну сасвим другачију личност од младића који се крије од друштва да би
у самоћи одболовао своју личну трагедију: ,,кад је сабор
код цркве, кад је сијело, чешљање, просидба, или кад момци гдје на само тефериџују Срето није смио изостати. Весељак, а пјевач, па није ни чудо…Коло да поведе, пјесму
да започне мало је ко могао с њим…Оно пусто грло, па
43
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само звони, јечи, разлијеже се по свој нашој долини.” Наратор истиче и улогу паланачких прича о љубави Срета
и Љубице: ,,Тако мало по мало, па пошље већ и у велике,
почело се причати, како се Срето и Љубица гледају, како
су једно за друго створени, и већ - као што обично бива –
кружиле су уз то и свакојака друга нагађања: те како Љубу
неће дати за Срета, јер није према њеној кући; како опет
и Срето њу заварава; како њега Љуба држи у џепу…„ Наратор гласом хроничара једне средине констатује: ,,Ко би
нашу касабу сложио и у таквој, једној ствари?”9 О почетку љубави двоје младих најприје наслућујемо из Сретовог
збуњеног и снебивљивог понашања када се нађе у Љубиној
близини, из задиркивања Сретових другова, из говоркања
касабе, да би осјећања коначно била потврђена Сретовим
унутрашњим монолозима у којима сањари о заједничком,
идиличном животу са Љубицом. Пресудан догађај који је
пореметио планове двоје заљубљених и одложио вјеридбу,
је изненадна смрт Сретовог оца. Обичаји налажу да се сачека најмање година дана од смрти блиског члана породице, па је и Срето морао да чека да прође та година, мада са
великим нестрпљењем. За то вријеме у вароши се појавио
имућни трговац, Јањић, у потрази за дјевојком којом би
се оженио. Избор је пао на Љубу, па је против сопствене
воље дјевојка испрошена. По њега трагичну вијест Срето
сазнаје од свог најбољег пријатеља Уроша. Приповиједајући о тим драматичним моментима нараторова визура сасвим се приближава Сретовој: ,,Дође му црно испред
очију... тама; а у тами к’о у даљини, види се лик Љубин,
као мали, мали, па тек све расте, расте, и приближује му
се... Трже се, да је не гледа, а не може...”.� Становишта свог
јунака наратор често приказује посредством доживљеног
говора, иначе веома честог вида приповједног дискурса у
поетици реализма. Доживљени говор заједно са унутрашњим монологом представља начин да се читалац упозна са најскривенијим мислима, емоцијама и реаговањима јунака. У чувеној опроштајној сцени у Љубиној башти
наратор укључује и акустичне елементе ради јачег и сугестивнијег интезивирања емоција двоје младих. Чекајући
9

Исто, стр.84
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Љубу, скривен у башти, Срето слуша свадбене пјесме које
пјевају гости у кући Гачевића, али те стихове осјећа као
горку иронију – умјесто његовог, уз Љубино име помиње
се име Јова Јањића. Приповједач је остварио умјетнички најуспјелију сцену користећи и симболички контраст
између свјетла и таме, топлоте и мраза, пјесме и плача.
Иако повремено на граници да пређе у сентименталну
сладуњавост и патетику, наратор се вјешто ограђује и избјегава такве сцене. У посљедњем сусрету Срета и Љубе
нема патетике, већ чиста исконска бол два млада срца због
растанка. Патетичне сцене приповједач је избјегао кратким и економичним дијалогом - ријечи које Срето и Љуба
упућују једно друго су кратке, реченице испрекидане, али
садржајније и испуњеније емоцијама него дугачке љубавне тираде, тако честе у сентименталистичкој литератури
да изгледају вјештачки и неувјерљиво. Иако је очигледно
да су симпатије приповједача на страни двоје младих, он
не тражи другачија рјешења, не отвара бајковите путеве
који воде у срећан расплет. Остаје вјеран реалистичком
методу приказивања догађаја. Никакав deus ex machina
неће се појавити да казни неправедне а усрећи оне који
пате. Дубоко свјестан свих несавршености и нелогичности
застарјелог обичајног кодекса да дјеца поступају по избору
родитеља, приповједач чак и не покушава да непосредно
коментарише или критикује такав однос међу генерацијама, већ то чини посредно, кроз вербалну активност појединих ликова или кроз глас касабе.
Сцена у башти је кулминативна тачка приповијетке у
којој емоције и страсти актера доживљавају свој климакс.
Немогућност да се сруше невидљиви темељи на којима
почивају анахрони, превазиђени и овјештали паланачки
друштвени односи, јунацима љубавне драме нуди као једину могућност мирење са судбином и прихватање онога
што живот доноси. Јунаци приповијетке су жртве свог времена, етичко – социолошких обичаја касабе, али и жртве
судбине којој нису покушали да се одупру и загосподаре
њоме, већ су остали пасивни и неактивни пред дјеловањем
спољних фактора, који су на директан или индиректан начин одлучили њихову судбину. И Срето и Љуба су одви45
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ше укоријењени у средину из које су потекли да ни не помишљају на друге могућности и путеве који би их одвели
до испуњења њихове жеље. Љуба није никаква романтична јунакиња и авантуристкиња, већ скромно и послушно
биће које ће погазити своје најдубље жеље и емоције, али
неће изневјерити патријархални кодекс и сукобити се са
породицом. Чак и Срето, чију љубав приповједач хиперболизује, неће устати против неписаних закона средине,
иако у најтежим моментима размишља и о могућности
бјекства и у свом младалачком бијесу и заносу о убиству
супарника, Јова Јањића.
У периоду послије растанка, Срето често преиспитује
своја осјећања према Љуби, питајући се да ли ју је заиста волио: ,,Па да ли сам ја баш толико силно волио?...Јесам...“, да би потом посумњао у сопствена осјећања: ,,Да
сам је волио, што је онда не украдох, не одведох...“.10 Разрешење својих недоумица Срето препушта фаталистичком
поимању да је судбина човјеку све унапријед предодредила. На тај начин младић покушава да се ослободи потајне
кривице због своје неактивности и све добро и лоше што се
десило припише дјеловању мистериозних, непојмљивих
сила које управљају човјековом егзистенцијом без његове
воље или личног судјеловања.
Посљедње поглавље приповијетке враћа нас на исту
темпоралну тачку са које је и почело приповиједање.
Коначно мирење са судбином доноси Срету олакшање и
прихватање неминовног: ,,...Како је суђено, онако нек’ и
буде; не може друкчије...„11
Језик Самарџићевих приповиједака је архаичан и аутентичан језик каквим се говорило у Пљевљима крајем
19. и почетком 20. вијека. Архаизми су заступљени како
на лексичко – семантичком тако и на морфолошком и
синтаксичком плану. Приповијетке обилују турцизмима
и архаичним ријечима, одавно несталим из свакодневне
језичке комуникације.		
Приповијетку ,,Послије севдаха“ драматизовао је
послије Првог свјетског рата Драгољуб Жалица, а комад је
10
11

Исто, стр.88.
Исто, стр.95.
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први пут приказан у Српском дому у Бугојну 1922. године.
Ученици пљеваљске Гимназије позоришну представу су
извели поводом ускршњих празника 1928. године.

Ivana Cvijetic:
Collection of short stories
Iz nase nahije Stevan Samardzic

As old Vranje had its narrator in Bora Stankovic, and Mostar in Svetozar Corovic, therefore Taslidza gained their writer and
chroniclers in Stevan Samardzic. However, the astounding fact is
that the first narrator in Pljevlja was almost forgotten for decades,
and only the third edition of his book of short stories was probably the first meeting of Stevan’s countrymen with his work, with a
long-missing world and time. A collection of short stories ‘Iz nase
nahije’ printed in Belgrade in 1907, has a strong local-folklore
character. Only literary theme, which was important and close
to Samardzic, were his birthplace Pljevlja with the surrounding
villages, where in the border of two centuries, still feels strongly
patriarchal way of life with all its manifestations. Characters of Samardzic are vital and vivid, they were prototypes narrator found
in the random downright life so that their actions and reactions
could predict in literary shaped situations in which he place them.
Language of his short stories is archaic and authentic, and that
kind of language is spoken in the late nineteenth and early twentieth century. Archaisms are presented in the lexical-semantic
level, and in the morphological and syntactic level. After Second
World War, Dragoljub Zalica dramatized the tale ‘Poslije sevdaha’,
the piece that is first shown in Serbian home in Bugojno, in 1922.
Students of High school in Pljevlja performed theatre plays for the
Easter holidays, in 1928.
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Иванна Цвиетич:
Сборник рассказов
«Из нашей губернии» Стевана Самарджича

Резюме:
У древнего Враня был свой рассказчик Борисав Станкович, у старого Мостара Светозар Маркович, а в старинной
Таслидже появился свой писатель и хроникёр Стеван Самарджич. Поражает факт, что первый наш рассказчик десятилетиями был почти забыт, так что третье издание его
единственной книги рассказов, наверно первой встречей
современных сограждан С. Самарджича с его делом, с одным
давно исчезнувшим миром и временем.
Сборник рассказов Из нашей губернии, печатан в Белграде в 1907 году, несёт сильные местные-фольклористические
приметы. Единственной темой, важной и близкой Самарджичу, было его родное место Плевля с окресностями, где всё
ещё на границе двух веков, очень чувствовался традиционный образ жизни со всеми его формами явлений. Образы
произведений Самарджича жизненно важные и живописные, их прототипы писатель находил в прямой жизни, благадаря чему успевал предвидеть их поведения и реакации и
в литературно формированных обстоятельствах где их поставляет.
Язык рассказов Самарджича архаичный и аутентичный
которым служились жители Плевля в конце девятнадцатого
и в начале двадцатого веков. Архаизмы преставлены как на
лексично-семантическом, так и на морфологическом и синтаксическом плане.
Рассказ «После любовнного томления» драматизировал после Второй мировой войны Драголюб Жалыца. Пьеса
впервые поставлена в Сербском доме в Бугойне в 1922 году.
Ученики гимназии из Плевля, пьесу уведомили по поводу
Воскресения в 1928 году.
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културној прошлости Пљеваља, за која се, између осталог, поуздано зна да су, током свог трајања, променила и
неколико имена, ми данас не знамо много, али је сасвим
извесно да је након пада под турску власт Херцеговине,
којој су, и тада, али и касније, припадала и Пљевља, готово целокупна народна култура стварана, негована и преношена усменим путем. Што се, пак, тиче саме културе,
она се, вероватно, није много разликовала од онога што се
могло чути и у другим крајевима у којима су већину становништва чинили Срби. Извесно је само једно: кад се раја,
почетком деветнаестог века, побунила, и њена се јуначка
песма пренула из мртвила и сна, али овај је крај тада остао, углавном, изван домашаја сакупљача народних умотворина. Зна се поуздано да је знаменити гуслар, песник
буне, слепи Филип Вишњић певао уз гусле и на вашару код
Свете Троице и да је у песми Опет Свети Саво међу Немањине задужбине убројао манастире Довољу ‘’близу Горе
Црне“, али ‘’И Тројицу надомак Таслиџе, украј воде, украј
Ћиотине’’. По овим је крајевима, очигледно, хајдуковао и
Стојан Ломовић, певач знамените песме Женидба краља
Вукашина. Нешто више појединости о животу јуначких
песама из пљеваљског краја пружа нам књига знаменитог
чешког научника Матије Мурка Трагом српскохрватске на
родне епике, а потом и збирке песама Новице Шаулића,
као и рукописна збирка Андрије Лубурића која се чува у
Архиву САНу.
Но све то потиче из времена кад су, углавном, били минули они битни услови за настанак и опстанак аутентичне
епске народне песме усменим путем и кад су, из различи49
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тих разлога, почела кривотворења и певача и сакупљача.
То никако не значи да, вешт и поуздан записивач, и тада
није могао наићи на примерак изворне народне умотворине, па чак и епске народне песме; лирске песме, народне приче, пословице и загонетке, легенде и анегдоте, још
лакше и чешће. Оне се могу чак и данас бележити. Познато је да, и кад се по њиви покупи снопље и руковеђе, може
се наћи понеки једар и сасвим здрав клас, који се одврнуо
и негде запао, па зато је следило такозвано паљетковање,
то јест скупљање тих и таквих класова.
Култура сваког краја, па и овог нашег, ипак је шири
појам од онога што се подразумева под усменим народним стваралаштвом. Прву потпунију слику тако схваћене
културне панораме Пљеваља нашао сам у роману Сви
тање Милке Бајић Подерегин, па ћу стога овде о томе и
говорити. Овај роман Пљевља приказује између два века,
деветнаестог и двадесетог, и то у трентку кад су се у том
крају драматично укрстили интереси два моћна завојевача, Турске и Аустрије, али и две независне српске државе,
Србије и Црне Горе. То , у исти мах значи да су се ту укрстиле и различите културе и духовне традиције. Сам крај
је био лишен и снаге и могућности да самостално изабере
пут којим ће кренути у будућност. Стрепео је, надао се и
стрпљиво чекао шта ће га снаћи. Једно време је неумитно
одлазило, а друго се, пуно неизвесности и чежње за бољим
и друкчијим, тек најављивало. Народ је живо чувао сећање
на то да је овим крајевима некада ‘’владао отац Светога
Саве и његови нашљедници’’, а на томе се сећању и темељила нада и вера српскога народа пљеваљског краја да
се на слободу неће још дуго чекати.
Као у сваком бурном и превратничком времену, интереси и жеље народне су се прилично оштро међусобно
сукобљавале и разилазиле. Једни су више уважавали глас
срца , а други глас стомака. Тако, на питање свога брата
Јанка: уз кога је ако се и даље буде морало некоме робовати, Петко одговара: ‘’Ја, богами, ни уз кога, него гледам
свој џеп. Није ми лазум ко ће владати само нек бидне све
мирно и нека нико не дира у моје имуће’’. Они који данас
баштине ову врсту животне филозофије, а има их, казали
50

би: Нека влада ко год хоће, и како год хоће, само да живи
мо боље. Народ би казао : само нека им је пуно корито, а
остало - како јачи заповеда.
Јанко заступа готово супротно схватање: ‘’Е видиш,
ја сам друкчији. Кад би било да се бира: турска, или аустријска власт, ја бик био за Аустрију, за културу, за рад и
просветитељство, а не за турски јавашлук, дивљину и башибозлук. Али, кад бик знао да би нас Србија и Црна Гора
ослободиле, не бик жалио да останем го ко прст. Чини ми
се живот би дао само да дође тај час да нас нико више не
зове рајом’’. Врло поучно: два рођена брата, а два потпуно
супротна становишта.
Присуство Аустријанаца у Пљевљима вршило је приметан утицај на живот домаћег становништва, па су тако
и ‘’све Којићеве куће биле подигнуте по плановима аустријских пројектаната’’, а Јанко је чак изнајмио и швапске
баштоване ‘’да му уреде цветњаке пред једном од кућа. Све
су собе у његовој кући биле уређене ‘’на европски начин’’,
једино је сећија у такозваној визитној соби подсећала на
минула, турска времена. Као непреварљив знак нових
културних утицаја и прохтева, у Јанкову кућу једнога дана
стигао је чак и клавир.
Наравно да се нове ствари и схватања нису прихватала брзо и без отпора, па ће новопечени газда, Јанков
отац Ратко, на гласну причу у кући о порођају једне од
својих снаха одбрусити: ‘’Порођај! Порођај! Прије се та
ријеч није ни изговарала. Срамота је била рећи да је жена
родила, но се говорло да има принову. А сад се наше жене
угледале на Швабице, па само што не траже да их спремамо у шпитаљ, да тамо пред докторима и вектерима рађају.
Мене је моја матер родила на њиви, па турила у прегачу и донијела’’. Наравно да ово о чему говори Ратко није
стилски украс, него стварност која је вековима трајала на
овим просторима.
Кад му се једног дана истакао пред очи један од синова
у грађанском оделу, он му се подругљиво обратио. ‘’Бјежи
грдарете, и обуци се нашки...Та ти мода приличи ко крмету
чактар’’. Ратко се, дакле, у роману јавља као најтврдокорнији чувар патријархалних обичаја и схватања, па му на
51
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очи и кућна чељад излазе ретко и тек пошто их претходно
најави мајка, а он да дозволу за то. Кад се о то правило
једном огрешио Јанко, пошто му се журило да поведе разговор о својој женидби, отац га је дочекао речима: ‘’Зар си
се усудио ући без питања?’’ Срећом, Јанко, ипак није заборавио на своју наредну обавезу, па је, уместо одговора, на
строго очево питање прилетео његовој руци. А Ратко није
ни намеравао да жени синове пре него што уда и најмлађу
кћерку, јер се држао прастарог завета: Да заове снахе не
застају, да се два зла у дом не састају. О неписаним правилима породичног реда и понашања ауторка романа говори
и сасвим непосредно: ‘’Млађи женски свијет је одговарао
једино ако би га неко шта питао, иначе није био ред да
се млађарија, још женска, уплиће у разговор. Такав је био
обичај , како у трговачким кућама, тако и у свим осталим,
чак и на селу’’, додаје.
Према томе, Ратко у својим схватањима није био нимало усамљен. Кад је син његов покушао да са својом будућом таштом, Савком, која је удовица, уговори свадбу,
она му је узвратила: ‘’Не можемо нас двоје то уканатити...
Треба да се нађу твој отац и моји ђевери и да они уговоре; такав је адет’’. Дакле, нису се само уважавале старина и
године, старјешинство, него се веома пазило и на мушко
првенство. А да су такве адете млади нараштаји све теже
прихватали и све се теже са њима мирили, сведоче и срдите речи Савкиног девера: ‘’Било је ша је било родитељи
се више не питају, него младеж узела ук и ћера своје’’. Чак
ће и најупорнији заговорник онога како је било и како се
поступало отприје, Ратко Којић, кад му то затреба у току
уобичајеног, готово и обавезног, просачког надмудривања
казати: ‘’Сад је други вакат дошао , сад се и ђевојке питају’’.
Наравно, то његово врдање је тактичко, према томе, у исти
мах, и битан део његовог књижевног лика и карактера.
Љубав између момка и девојке околина је примећивала тако што би их више пута затицала како стоје на
авлијским вратима под строгим надзором породице и улице. То, ипак, није смело дуго да потраје, па зато Којићи,
кад приметише да момак њихове Петрије, ‘’и даље долази,
али је не проси...забранише јој да стоји са њим пред ка52

пијом’’. Разум мора на време да се умеша тамо где постоје
изгледи да осећања неке могуће замке и опасности и пренебрегну.
Знатно је дискретније и поетичније било изражавање
љубавних осећања, симпатија и жеља кад девојка младићу
кога жели и хоће да охрабри с прозора струком катмера
пошаље љубавну поруку. Необичан разговор заљубљених
смерно се настављао младићевом песмом испод девојчиног прозора: ‘’Вјетар пуше, а катмер мирише, па ми
цвијет њеном жељом дише’’. Надам се да ни данашњи
млади нараштаји нису сасвим изгубили осећај за лепоту
и отменост оваквих разговора, размене љубавних дозива,
порука и жеља.
О том посебном говору и значењу цвећа у животу младих и заљубљених, на вашару у Чајничу, казује своме момку девојка Јула: ‘’И код нас се продаје цвијеће о Илиндану
на Илином брду. Њиме момци са села ките ђевојке у које
су се загледали. Допушти ли она, то је знак да се и он њој
допада, и то је биљега. Нико више не смије закитити ту
ђевојку. Послије се нађу њини родитељи, па се некад, још
истог дана , обави прошевина, понекад чак и вјенчање’’.
Ово своје романтично казивање Јула ће, за сваки случај,
тек да момак зна с ким има посла, омеђити једним изразито рационалним закључком: ‘’Није довољно да се младић
ђевојци допада, ја мислим, мора се прво знати ко је он,
шта ради, од какве је куће’’. И овде је, наравно, потребно
разликовати оно што је био обичај и појава од онога шта је
део Јулиног карактера као књижевног лика.
Све оно што је пратило чин просидбе, прстеновања и
цео свадбени обред довољно јасно сведочи о томе да су у
свадбеном весељу , песми и игри који су их неизоставно
пратили, некада много више и далеко непосредније учествовали они којих се тај чин највише и тицао: младенци,
пре свих, али и сватови, свадбари, младожењина и младина родбина, пријатељи и кумови. Данас су у свему томе
најагилнији извођачи бучног и скупог музичког програма,
који је надјачао и готово сасвим потиснуо све остале духовне садржаје овога, превасходно породичног чина. Па,
наравно, потиснуте су и народне песме, које су, управо за
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тај чин смишљене и у другим се приликама нису ни певале. Штеделе су се за ту прилику, као свечано рухо. Већ се
просидба Јуле Жарковић, сестре главне јунакиње романа
, ‘’одвијала по угледу на европску моду’’, а ауторка романа је, као уочљиву појединост у односу на традицију, истакла то што је све било не само одмерено, него ‘’и помало
укочено’’, то ће рећи - извештачено и беживотно, просто
накалемљено. Као крмету чактар, казао би Ратко. Једна
појединост са ширим, увек актуелним значењем.
Главни јунак романа, Јанко Којић, мада је ‘’остао
поклоник аустријске културе’’, негује и доказује и своје
истинско родољубље. Тако он здушно помаже ‘’просветитељске покрете у граду’’. Са робом за своје дућане из Рудог
кријући преноси уџбенике националне историје за ученике Пљеваљске гимназије. Но, пошто је његово родољубље
шире од завичајног, он шаље и ‘’велике прилоге у Србију
за Књижеву задругу’’. Иначе, Гимназија је, сведочи ауторка романа, ‘’подигла углед’’ свим Пљевљацима, ‘’а нарочито је утицала на младеж ...још више развила национални
понос и жељу за слободом’’. Ништа није помагало ни то
што је, званично, било ‘’забрањено да се национална историја предаје јавно’’. Забраном се, најчешће, само појачава
занимање за оним што се забрањује. Ђаци су, сведочи ауторка , ‘’кришом учили националну историју по упутствима својих наставника’’.
Убрзо је у Гимназији одржана и прва јавна прослава
Светог Саве, на којој се заорила и светосавска химна. Нису
изостављени чак ни забрањени стихови: Да се српске све
земље ускоро уједине, сунце правде, слободе, једном да нам
сине. ‘’Ове су стихове, сведочи ауторка, спонтано прихватили сви присутни и стојећи отпевали химну до краја’’,
а међу присутнима су били: и паша Селмановић, почасни паша Бајровић, кадија Челебић , неколико угледних
трговаца; међу њима и Омер-бег Бајровић , који је дао и
највећи прилог за градњу нове гимназијске зграде.
Србија је, сведочи ауторка, ‘’и морално и материјално
подржавала сваки културни подухват’’ у Пљевљима, слала
и ‘’тајно плаћала’’ наставнике и учитеље. Тек од неко доба
њима су се у просветним пословима почели придружива54

ти и Пљевљаци ‘’који су свршили више школе у Призрену
и Скопљу’’. У ‘’муслиманске школе ишла су само мушка
дјеца’’, док су у српске школе ‘’почели примати и дјевојчице’’. Муслиманске жене су и даље ‘’мало излазиле, а кад су
одлазиле једна другој у посјету или на сијело, ишле су у заровима и покривене печама’’. Српске жене ‘’нису више облачиле димије, а млади мушкарци су носили панталоне и
капуте умјесто шалвара и фермена’’. По српским кућама,
од којих већина више није уређенa по алатурко, ‘’напамет
се учила народна поезија, особито из косовског циклуса, и
кришом су се пјевале нове родољубиве пјесме: ја сам краљ
Петар, летим као вјетар, носим чашу вина да наздравим
свима’’. Осим у школи, посела су се приређивала и по угледијим кућама а коло се најчешће вило код Манастира и
на Читлуку.
Лирске народне песме су се често певале и без неког
видног и особитог повода. С Голубињског брда се обично
чула она Пољем се вија, еј зор делија, а из ‘’турске мале, уз
тихо праћење тамбурицом, допирала је песма Од севдаха
горег јада нема“. Занимљиво је да се јуначке песме и гусле
у роману први пут помињу тек након уласка ослободилаца
у Пљевља у Првом балканском рату. Чини се, ипак, ништа
необично. Лирска песма изражава осећања и расположења, она је верски и национално, по правилу, неутрална
и зато је сви доживљавају на приближно исти начин. У сваком случају, она не дели слушаоце. Јуначка песма је, пак,
по правилу, национално, а то значи и верски, опредељена,
а од тога је зависило и како ће је слушаоци доживети и
прихватити, хоће ли је сматрати својом. То је, као и много
штошта друго, запазио и у своме роману На Дрини ћуприја
најбоље изразио Иво Андрић.
Кад гуслар у Заријиној механи отпева уводне стихове
песме коју има намеру уз гусле да казује: Процвилио си
тан босиоче: тиха росо, што не падаш на ме? ‘’Све редом,
вели писац, и турке и хришћане, прође један исти дрхтај
и неодређена жудња и жеђ за истом росом, која живи у
песми као и у свима њима без разлике’’, али кад је иза
тога певач стао ‘’да набраја турске и српске стварне жеље
и судбине које се крију иза фигуре о роси и босиоку, код
55
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слушалаца се одмах деле осећања и разилазе супротним
правцима, већ према томе шта је ко и шта у себи носи,
жели и верује’’.
Треба ли се онда чудити томе што се у време робовања
под Турцима уз гусле певало бојажљиво, тако рећи, под
стражом. У сваком случају, ‘’опрезно и скровито, далеко
од турског ува, у затвореним кућама, по славама или по
далеким пландиштима где турска нога не ступа ни једном
у години’’, како истиче Иво Андрић, а за ове ствари тешко
бисмо од њега нашли надлежнијег.
Ауторкин поглед на живот у пљеваљском крају зауставио се и на неколико сеоских призора, а за ову тему
најзначајније су песме косаца, дирљиве и сетне, како ауторка рече, ‘’као давнашњи бол’’. Конкретно се помиње
лирско-епска песма о жени чијег брата јединца Турци ,
из освете, хоће да посеку, па им она, у замену за брата ,
нуди једног од своја четири сина. Песма је мотивски необична, обликом својим складна и лепа, а била је позната
на ширем простору српског језика. Наравно да су косци
још чешће певали веселе, па и шаљиве песме, али једна од
најмлађих јунакиња романа Свитање, кроз чију се душу
све то прелама, а у чијем се лику наслућује, заправо ауторка романа лично, више је, каже, волела, оне тужне и
чежњиве песме. Песме које су изражавале неузвраћену
љубав, или, пак, говориле о тешком положају жене у бројној породичној задрузи.
У целини је наведена песма у којој основно расположење изражавају стихови: Цар ти бијах док ђевојка бијах,
а сад нисам ни цар ни ђевојка. Па ипак, највећи допринос
ауторке романа Свитање , кад су у питању конкретни текстови народних песама, представљају тужбалице заове и
мајке над Павиним одром. Значајно је и њено сведочење
о обичају, данас се већ готово изгубио, да жене, које су у
великој и свежој жалости, за својим покојницима туже и
на вашарима. Претходно на крилу рашире црно платно
и по њему поређају ствари које их подсећају на њихове
мртве сроднике. Овај се обичај задржао све до скоро. И аутор ових редова имао је прилику да слуша како на вашару
тужи за својим страдалим синовима Танкосава Поповић.
56

Тројицу је помињала по именима , а четвртог, Бора који
је, како се то дуго после рата говорило и веровало одсту
пио, и, можда, успео жив да се домогне иностранства, није
помињала, већ би, уз плач и болан јаук, на крају, додала:
‘’лише наде у свијету!’’ Мислим да је ту танку наду однела
и на онај свет. Тако се, уз вашарску вреву и буку , уз песме
у колу и свирку двојница, мешало бојно запевање уцвељених мајки и сестара. Кад је тако у целом животу, зашто би
и ту било много друкчије.
Поред разлика у културним навикама и потребама,
које су се темељиле на верским и, из њих насталим, етничким определењима и разликама, осећале су се и оне
у чијој су основи биле породично порекло и имовински
статус. Тако, примера ради, Којићима, који су из својих
Мрзовића недавно стигли у варош , обогатили се брзо,
тако рећи, преконоћ, требало је још много тога па да их
нова средина сасвим прихвати као у свему равноправне са
староседеоцима. Сећање на некадашње сеоско и сточарско племство као да је у чаршији било сасвим ишчезло.
У међувремену се обликовао и учврстио занатлијско-трговачки поглед на село и сељаке. Поглед с ћепенка и из
авлије, очигледно, није допирао далеко. Такво схватање и
однос према селу и сељацима дуго ће бити карактеристика пљеваљске чаршије.
Промене у навикама и схватањима добиле су убрзање
кад им је, Којићима, у кућу ушла Јелка, одива из породице
која је сматрана ‘’за најстарију српску породицу у Пљевљима’’. Јелка је у нови дом унела бројне новине, па, уз остало,
и у начину припремања и послуживања јела. Њена мајка је
осећала колико је за све то потребно и вештине и напора.
Жалила је своју кћерку и једном чак кроз зубе процедила:
‘’ Богати су, али им из свега вири опанак ‘’. Друга снаха ,
која је за разлику од Јелке, била чак и писмена, ‘’на Којиће
је гледала с висине као на безбожнике, јер нису постили
ни сриједу ни петак, нити цијеле велике постове, чак и
часне, нити су ишли у цркву осим о највећим празницима’’. Овим ауторка романа дискретно нуди закључак да је
свака породица, поготову имућнија и старија, једна тврђава у коју није лако унети било какву промену и новину.
57
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Кад је у питању медицинска култура и навике, треба
нагласити да се пре доласка Аустријанаца лекари и болнице у роману не спомињу. Њих су замењивале врачаре, а лек
се против болести настојао измолити од Бога и његових угодника. Зато болесну Раткову жену воде у храм чудотворне Богородице Чајничке, јер се чврсто верује у приче да се
сваки који је тамо отишао , ‘’и још ако је преноћио пред
олтаром ђе се налази икона Богомајке’’, исцелио. Чим је
варош захватила епидемија, сведочи ауторка романа,
‘’свијет нагрну да се моли Богу, поче дијелити сиротињи
и просјацима намјењујући за здравње. Попови су светили
водицу по кућама, њом прскали авлије, чак и сокак пред
кућама; врачаре се размиљеле, салијевале угљевље и олово’’. Неки су чак тражили лек у води ‘’којом је била опрана
икона Богомајке из Чајнича’’. Уопште, Чајниче са својом
надалеко познатом богомољом и сабором који се ту одржава за Малу Госпојину веома је присутан у роману.
У најкраћем, ово би била слика културног живота и
схватања коју нуди роман Свитање Милке Бајић Подерегин, уз незаобилазну напомену да је и језик писца, а
поготову говор јунака романа, поред тога што је сочан,
евокативан и изворан, презасићен турцизмима. Има пуно
разлога да се поверује у то како та слика у потпуности одговара оновременој друштвено-историјској стварности на
назначеном простору. То што нам се она данас, можда,
може учинити пренаглашеном и згуснутом, последица је
околности да се за последњих стотинак година сама стварност битно изменила. Требало је времена, а, нажалост,
било га је и превише, да се неке туђице у језику приме, али
потребно је времена, надамо се знатно мање, да се језик од
њих ослободи.
Данас је све извесније да је у језику којим говоре
Пљевљаци турцизама све мање. Остали су готово само
они за које као да немамо одговарајућу замену у српском
језику, или смо их до те мере посрбили и на њих се навикли да их и не осећамо као туђице. Врло је мало чак и
Пљевљака који данас и знају да су турцизми и речи: боја,
кашика, кајмак, па чак и бубрег. Иначе, језик пљеваљског
краја је чисти вуковски језик, јер се тај крај и према та58

чном Дучићевом запажању налази у подручју које је он
с правом сматрао ковницом српскога језика. Говор људи
пљеваљског краја је акценатски правилан, лексички богат и чист. То је права и препознатљива звучна домовина
овога народа. Њу они треба да чувају и негују као највеће
благо, као завет и задужбину својих часних предака. Српски језик је њихов духовни завичај кога ни по коју цену не
би смели да се туђе, или да га се одричу, без обзира на то
какав им се, и у име чега, нудио неки други језик, или само
његово ново име. Тај језик није створио овај нараштај. Он
је духовна задужбина многобројних минулих нараштаја и
овај га данашњи нараштај мора неисквареног и неозлеђеног предати својим потомцима. Он не може и не сме да
буде ничије средство за поигравање или монета којом се
купују било какве и било од кога привилегије. Онима који
га издају тај ће се исти језик и осветити... Језик није само
име, он је живо биће са својом душом, крвотоком и дамарима. Само слепи то не виде и не уважавају. Зато ће он,
да на крају наведем речи онога ко се на српском језику
песнички најлепше и најумније огласио, а ове године му
славимо двестагодишњицу рођења, Владике Рада, српски
језик, кад-тад, да прогрми хулом страховито на богомрске
Српства отпаднике.
И на самом крају, из овог романа се јасно види да су
Пљевља у својим духовним стремљењима, па и материјалним потребама у прошлости, знатно више била усмерена
према Србији, па чак и према Босни и Херцеговини него
према Црној Гори. Али, пре једнога века, оно што се данас
збива са овим народом и на овим просторима није се могло
замислити ни у најружнијем сну. Зар је ико могао прeдвидети да ће се, поред сваковрсних истрага, на крају десити и
истрага властитих предака! Вероватно је то оно време кад
се предвиђало да ће враг ђаволу доћи у сватове.
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Ljubomir Zukovic:
Cultural panorama of Pljevlja
in the novel ‘Dawn’

Abstract:
Concerning cultural past of Pljevlja, for which it is known
that they changed many names during their existence, today we
do not know much, but it is certain that after the fall of Herzegovina, and later Pljevlja, under the Turks, almost entire national
culture was created, nurtured and transmitted orally. It is certain
only one thing: when the people at the beginning of nineteenth
century rebelled and their heroic songs startled from stupor and
sleep, this region then remained beyond the reach of the collectors of folklore.
Culture of each region, including ours, is wider term of what
is meant by oral human creativity. The first complete picture of
so understood cultural panorama of Pljevlja, I found in the novel
‘Dawn’ from Milka Bajic Poderegin. This novel shows Pljevlja
between two centuries, the nineteenth and twentieth at the time
when in that area dramatically crossed the interests of two powerful invaders, Turkey and Austria, as well as two independent
Serbian states, Serbia and Montenegro. At the same time it means
that there is intersected different cultures and spiritual traditions.
A speech of people from Pljevlja is accentual proper, lexical rich
and pure. It is a real and recognizable acoustic homeland of this
nation. Serbian language is their spiritual homeland. That language did not create this generation, it is the spiritual endowment
of many past generations and current generation must deliver it
to their descendants, unharmed and unspoiled.
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Любомир Зукович:
Культурная панорама места Плевля
в романе «Рассвет»

Резюме:

Культура каждого края, ну и нашего, понятие шире того
что охватывает устное народное творчество. Первую полную
картину таким способом восприниматой культурной панорами Плевля, я нашёл в романе Рассвет Милки Баич Подерегин.
В этом романе Плевля показано в периоде между двумя веками, девянадцатом и двадцатом, в часу когда здесь два мощные завоевателя,Турция и Австрия, драматично скрестили
свои интересы, но и два независимые сербские государства
Сербия и Черногория. Одновременно это значит, что здесь
сопоставились и различные культуры и духовные традиции.
Речь людей края Плевля акцентуально правильная, лексически богатая и чистая. Здесь настоящая и узнаваемая родина этого народа. Сербский язык их духовное место рождения. Тот язык не поставил этот подросток, он духовное
завещание многочисленных поколений и этому подростку
нужно неиспорченного и неповреждённого передать своим
потомкам.
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О культурном прошлом Плевля, о котором, между впрочем, достоверно известно, что в течении своего существования меняло несколько названий, мы сегодня не знаем много, но совсем ясно что после падения под турецкой властью
Герцеговины, при которой тогда и позже было Плевля, почти
полная народная культура создавалась, выращивала и переносила устно. Известно только одно: когда народ в начале девятнадцатго века возмутился и его героическая песня встрепенулась из затишья и сна, этот край тогда остался, в основном,
вне досягаемости собирателей народных творений.
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(илустрација 9 – фотографија Милке Бајић-Подер

Марија Кнежевић:
Роман
„Свитање“
Милке Бајић-Подерегин

И

злазак из штампе трећег издања романа „Свитање“ на
српском језику уприличен је поводом стогодишњице ослобођења Пљеваља од Османске империје. То је и прилика да се кроз књижевно-теоријску анализу сагледа ово
дјело, његови квалитети и недостаци. Треба имати у виду
да ни роман, ни његова ауторка, нису имали прилике да
се огледају у амбијенту критичке, литерарне и цјелокупне читалачке јавности, јер је објављен на српском језику
петнаестак година након ауторкине смрти. Како је већ запажено, настајао је током цијелог њеног живота, при чему
је главни циљ био да се успомене из дјетињства и младости
сачувају од заборава. Када се 1987. године појавио на домаћој књижевној сцени12, ушао је у шири избор за престижну НИН-ову награду за роман године. Без обзира на то,
морао је бити анахрона појава у погледу израза, умјетничког поступка, па и тематике, што не значи да квалитет овог
дјела треба довести у питање. Осим краћих осврта на дјело,
није било озбиљније анализе и критичке оцјене овог романа у то вријеме. Роман је заживио у читалачкој јавности и
данас има оних који му се радо враћају. Читан је и тражен,
реалан критички осврт треба да утврди зашто је то тако.
12
„Тајне везе Пљеваља са Србијом и Црном Гором постајале
су све тјешње и њихов утицај се осјећао у народу. Србија је морално
и новцем подржавала сваки културни подухват, па су Пљевљаци уз
њену помоћ успјели да прошире основну школу и уведу у програм
два виша разреда. Угледни Турци, као паша Бајровић и његов брат
Муратбег, издејствовали су да се за то добије одобрење и кришом
приложили повелику суму новца Школском одбору (...) Док су у турске
мејтефе ишла само мушка дјеца, у српске школе су почели примати
и дјевојчице.“, Милка Бајић Подерегин, Свитање, Књижевна задруга
Српског народног вијећа, Подгорица, стр. 214
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Тема романа Милке Бајић Подерегин је генеза једне
српске породице у другој половини 18. и првој половини
19. вијека, док шири оквир представљају историјски догађаји у том периоду. Призори овог по свему значајног
контекста ипак се само повремено појављују кроз токове
породичног живота. У том смислу, као и за роман у цјелини, битна је симболика наслова. Нада у „свитање“ након
вишевјековне ноћи и ишчекивање препуно зебње исијава
притајено кроз цио роман Милке Бајић Подерегин. Ауторка ипак није успјела, а можда није имала ни намјеру,
да историјску причу о ослобођењу српског народа од Османског царства, касније и Аустроугарске монархије, стави на велико платно попут мајстора српске књижевности
Црњанског и Андрића.13
Прво поглавље има функцију експозиције за главни ток
романа. У њему је створен помало идиличан амбијент, уз
деликатан осјећај за детаљ. Један значајан мотив у овом поглављу остао је недоречен – мотив убиства Тана Жарковића.
Из контекста наслућујемо да су се сличне ствари дешавале
у том времену, али реакцију, и то пригушену, видимо само
унутар кућа Жарковића. Очигледно је да ауторка није имала амбиција да напише роман чију су радњу мотивисали
историјски токови, већ једну праву породичну сагу.
Већ у следећем поглављу понудиће нам јунакињу романа Јелку – Танову и Савкину старију кћерку. До краја
ћемо у њој имати јаку и занимљиву окосницу приче. „Има
у овоме роману мјестимично, особито у почетку, и наивности...Има призора који (...) се више доимају као успјеле илустрације народних обичаја (...) него као умјетничке
слике, стваралачки сјенчене и осмишљаване“14. Ипак, треба истаћи, да није тих идиличних и помирљивих призора
око Савке која је блага и кротка, не би било ни простора
за један снажан лик какав је Јелкин. Преношење тежишта
са једног лика на други ефектно је и оправдано са становишта умјетничког поступка. Иако је тачно запажање да
су поједини ликови и догађаји третирани исувише субјек13
Љубомир Зуковић, Роман о Пљевљима, у: Путовође и путокази, Завод
за издавање уџбеника Републике Српске, Српско Сарајево, 1994, стр. 361
14
Милка Бајић Подерегин, Свитање, Књижевна задруга Српског
народног вијећа, Подгорица, 2012, стр. 367
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тивно, те су стога слабије изнијансирани, лику јунакиње
романа „повјерен је“ веома широк дијапазон емоција и
њена реакција је готово увијек доследна првобитној замисли. Јелкине поступке лако је разумјети са становишта
њене младости, помало бунтовне нарави, тренутне ситуације или душевног стања. Мотивација, као веома битан
сегмент композиције романа реалистичког проседеа, сасвим је задовољена када је овај лик у питању. У њеним реакцијама нема превише патетике, што је један од разлога да
„вјерујемо“ њеним сузама, пркосу, радости и полету. Један
од ваљаних разлога због којих је књига Милке Бајић-Подерегин и данас читалачки изазов налази се у овом доста сложеном лику којем се на „плећа“ понекад стављају и
осјећања са изразитим негативним предзнаком, као што су
завист и љубомора. Изванредно познавање патријархалне
заједнице омогућило је стварање аутентичне атмосфере
са суревњивостима и нетрпељивостима, као и елементима
интриге. У овим околностима женски ликови су животнији, са далеко мање стереотипа од мушких.
Овај роман има аутобиографски карактер. То што је
написан у касним годинама, или је тада завршен, даје још
једну димензију цијелој приповијести, а то је сагледавање
цјелине. Без те визуре не бисмо имали цјелокупну слику
умјетничког свијета Милке Бајић Подерегин, као ни онај
коначни призор доласка слободе који је, ма колико ичшекиван и битан, увијек мање снажан и лијеп од визије која
му је претходила.
„Милена је трептала од узбуђења, али се није осјећала
онако срећна као прије неколико година кад је први пут уг
ледала српску војску, кад су били живи и отац, и Нико и Ма
рија. Чинило јој се да ни у народу нема оноликог одушевљења
и радости које је тада доживјела...“15
15
“...На рођени дан Фрања Јосифа правиле Швабе шенлук и велику
част. Зовнули пашу Сулејмана испред Турака и старог попа Лисицу испред
Срба. Бранио се он, није шћео да иде, али му сви савјетовали да не одбије
почем за Србе не би било добро да се оглуши о позив. Тако он оде, шта
ће, нема избора. Кад су се почеле држати здравице дигне се паша, узме
чашу и наздрави Фрању, китећи здравицу пробраним и лијепим ријечима.
Онда се дигне швапски официр, узме и он чашу и почне гранати, али не
само Фрању него и султану, вијенац око његовог имена. У попу Лисици је
све кувало док је слушао, па кад дође ред на њега, он узме чашу и почне
64

Имајући, очигледно, идеју да исприча причу о својој
породици, родном граду и оквирним дешавањима, ауторка нам даје логичан слијед догађаја, без паралелних приповједних токова и епизода. У њеном приповједачком
поступку нећемо наћи много изазова, јер пажњу читаоца
не задржава особеним приповједачким „замкама“, већ једноставном сукцесивном радњом добро усклађеном на ширем и индивидуалном плану. Понуђена радња временски
је удаљена, али по садржају изузетно блиска и, тако рећи,
драмски тачна, што би значило да представља аутентичан
израз, ако не сувише компликованих, а оно свакако снажних доживљаја блиских просјечном човјеку. Туга и радост,
љубав и љубомора, гордост и сажаљење, „болећивост“ и завист, љутња и праштање, дати су изражајно и увјерљиво,
мотивацијски оправдано, што представља један од битних
разлога за опстанак овог романа до данашњег дана. Иза
приповједачког поступка скромних претензија као покриће
стоји евидентан приповједачки дар, истанчана способност
опажања, али, нажалост, и невелика стваралачка амбиција.
Искуснији приповједач развио би дигресије и епизоде до
неслућених размјера, јер је за тако нешто свакако било
више него довољно материјала. Присјетимо се мотива
одмазде Аустријанаца над срским живљем, пашинице и
свијета око ње, Циганске махале са својим мрачним тајнама... Богата културна традиција пљеваљског краја давала је
простора и за интерполације различитог профила – рецимо, карактеристичног хумора овог краја. Умјесто тога, на
одговарајућим мјестима ауторка је појачала своје казивање
интерполацијама дијелова лирских пјесама. Оне у роману,
као и у животу, прате обредне ситуације: прошевину, свадбу, рођење, смрт... Удварање и прве „љубавне јаде“ ауторка
је такође пропратила лирским народним пјесмама, а како
своју здравицу: `Ја сам пастир поробљеног народа, па не могу ни ћесару
ни султану наздравити!` Паша се уплаши да га може стати главе оно што
намјерава рећи, па га повуче за рукав и шапну му: `...суз бре, папас!`
Лисица га гурну од себе и настави: `Но ја ћу наздравити русијском цару,
глави свије Славјена, ђе смо да смо`. Кад је завршио, одма је изишо отале.
Бог зна шта би ш њим било да није неко дотурио абер руском конзулу у
Призрену, те овај поручи и Турцима и Шваби да попу Лисици не смије
пасти ни длака с главе.“ Милка Бајић Подерегин, Свитање, Књижевна
задруга Српског народног вијећа, Подгорица, 2012, стр. 215-216
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се ближио моменат ослобођења из позадине би се повремено откидао понеки стих инспирисан борбом за слободу.
Управо овим својим поступком, употребом лирских народних пјесама – сватовских, љубавних (у оквиру њих посебно
севдалинки), затим тужбалица - освједочила је постојање
аутентичних народних обичаја пљеваљског краја и појачала доживљај ове средине код читалаца. У томе се, добрим
дијелом, крије тајна ваљаности њеног приповиједања. Читаоци Пљевљаци радо се сјећају и анегдоте о легендарном
попу Лисици забиљежене у овом роману.�
Своју умјетничку ваљаност ово дјело дугује и непатвореном, живом и гипком језику пуном значења. Језик
је не само средство већ и сама суштина овог романа. Описи природе и ентеријера обилују опажањима за која више
нећемо наћи потпору ни у свијету који нас окружује, нити
у амбијенту употребних предмета нашег доба. Зато, и кад
нема изразито умјетничку функцију, језик овог дјела представља захвалну етнографску грађу.
Када је у питању профилисање ликова, језик им даје и
мекоћу, и оштрину, и рустичност када треба, а њихова стања
и намјере вјерно изражава. Преиспитујући улогу језика
Милке Бајић Подерегин у њеном књижевном поступку,
његову ширину и аутентичност, мелодиозност и значењску
носивост, можемо бити сигурни да омашке не чине велику
штету цјелокупној слици свијета. Са становишта карактеризације језичким средствима, говор ликова је увијек колоквијални говор средине и јасно се разликује од говора
приповједача. У том смислу поступак индивидуализације
је најефектнији у лику Ратка Којића у чијим се дијалошким партијама најбоље осликава његова снажна, помало
набусита природа, сељачко поријекло, непоколебљива национална самосвијест, као и став и емотивни однос према
другим ликовима и ситуацијама. У том смислу ауторка је
„остала дужна“ другим мушким ликовима свог романа. То
се, прије свега, односи на лик Јанка Којића као нетипичан
за патријархалну средину. Из контекста закључујемо да је
био склон европском начину понашања и мишљења, велики је значај придавао образовању и настојао да напредне
тековине цивилизације примијени у свом домаћинству и
66
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породици. Ова поприлична разгранатост сензибилитета
није довољно мотивацијски повезана са растакањем његове личности, са његовом тешком и дуготрајном болешћу.
Може се закључити да би роман „Свитање“ могао наставити постојање и у неком другом умјетничком облику,
као што се догодило са Сремчевим романима „Ивкова слава“ и „Зона Замфирова“. Обиље културног блага овог краја,
као и знатан језички, етнолошки и емотивни потенцијал
романа „Свитање“ подржао би визуелизацију овог типа.

Marija Knezevic:
Novel ‘Dawn’
from Milka Bajic-Poderegin

Topic of Milka Bajic-Poderegin novel is genesis of one Serbian family in the second half of eighteenth century, while the
broader framework represented historical events during this period. The scenes of this significant context still occasionally appears
throughout family life. Regarding this, as for novel in general, it is
important the symbolism of title. Hope in novel ‘Dawn’ ,after centuries of power and anticipation filled with anxiety, secretly shines
throughout entire novel of Milka Bajic-Poderegin. Its artistic virtue, this work owes to its original, live and flexible language full
of meaning. Language is not only a means, but the very essence
of this novel. Descriptions of nature and interiors abound with
observations, for we could never find support in the world around
us, even in the environment of everyday objects of our time. Novel
‘Dawn’ could continue existence in other art forms, such as happened with ‘Ivkova slava’ and ‘Zona Zamfirova’, novels by Sremac.
The abundance of cultural treasures of this region as well as the
considerable linguistic, ethnological and emotional potential of
novel ‘Dawn’ would support this type of visualization.
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Мария Кнежевич:
Роман «Рассвет»
Милки Баич - Подерегин
Резюме:
Тема романа Милки Баич - Подерегин – генезис одной
сербской семьи в второй половине XVIII и в первой половине
XIX веков, пока рамку пошире представлают исторические
события в этом периоде. Картины этого во всём значительного контекста всё же периодически появляются через течение
семейной жизни. В этом смысле, как и за роман в целом очень
важна символика заглавия. Вера в «рассвет» после многовековой ночи и выжидание переполненое ознобом сверкает
потихоньку через весь роман Милки Баич – Подерегин.
Свою художественную ценность это произведение заслуживает благодаря оригинальному, живому и гибкому языку
полному значений. Язык не только средство, он и суть романа. Описания природы и внутренностей насыщены наблюдениями для которых больше не найдём подпору ни в окружающем мире, ни в окружении прикладных предметов нашего
времени. Роман «Рассвет» может продолжить существование и в иной художественной форме, подобно исценировке
которая произашла с романами С. Сремца: «Ивкова слава»
и «Зона Замфирова». Изобилие культурных сокровищ этого
края, знаменитый языковой, этнологический и эмоциональный потенциал романа «Рассвет», поддержал бы визуализацию такого типа.
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животу игумана Серафима (Џарића) не знамо много
појединости. Највише података о њему налазимо у спису који је оставио, описујући свој живот и догађаје који
су га кроз живот пратили. Пљевљаци га памте као истакнутог националног борца и патриоту који никада, ни у
најтежој ситуацији, није поклекао нити се предао - све до
последњег дана када је смрћу мученика запечатио овоземаљски живот.
Серафим Џарић је рођен у пљеваљском селу Хоћевина 1875. године. Био је игуман манастира Света Тројица
у Пљевљима од 1915. до 1. децембра 1941. године, када је
убијен од стране комуниста заједно са директором Српске
гимназије у Пљевљима Доброславом Милетићем. Сахрањени су један поред другог на Варошком гробљу. Посмртни
остаци Серафима (Џарића) сада се чувају у једном кивоту
крај олтара у манастиру Света Тројица. Српска православна црква га је канонизовала за свештеномученика.
Иза Серафима (Џарића) остао је мемоарски запис под називом Мој доживљај који је сачувала породица Мила Џарића. Породица Џарић је рукопис предала
Милешевској епархији и он се данас чува у библиотеци
манастира Света Тројица. С благословом преосвећеног
епископа милешевског господина Филарета, рукопис је
приредио за штампу историчар Милић Ф. Петровић под
насловом Доживљај игумана Серафима Џарића. Издавач је
Милешевска епархија и Управа манастира Свете Тројице,
а књига је изашла из штампе 2004. године16. Уз Мој дожи
16
Доживљај игумана Серафима (Џарића), приредио: Милић Ф.
Петровић, Пљевља, 2004.
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вљај објављено је неколико чланака од истог аутора, као
и више докумената везаних за овог знаменитог тројичког
монаха и игумана.
Мој доживљај игумана Серафима (Џарића) припада жанру мемоара и вриједан је документ о једном тешком
времену на примјеру Пљеваља и Пљевљака, али и српског
народа уопште. Архимандрит Серафим излаже успомене
из живота који су обиљежила значајна друштвена збивања,
о којима је он чуо, у којима је сам учествовао, или био њихов очевидац. Слика времена, портрети и закључци дати
су са аспекта личних преживљавања. Сви догађаји су очигледно исприповиједани под утицајем последица које је то
вријеме оставило на аутора. Игуман Серафим излаже догађаје са очигледном временском дистанцом и у вријеме
када су последице тих смутних и тешких времена јасније.
У књизи се описују тешка времена кроз која је српски народ пролазио крајем 19. и почетком 20. вијека.
Тематски књигу можемо подијелити на два дијела. У
првом дијелу дати су догађаји из ауторовог живота до замонашења – о поријеклу и дјетињству, школовању, путовању из Пљеваља у Београд, изучавању пушкарског заната,
о боравку по разним манастирима. У другом дијелу приказани су догађаји који су услиједили после замонашења:
школовање у Призренској Богословији, ослобођење пљеваљског краја од вишевјековног турског ропства, разграничење између Црне Горе и Србије, анексија Босне и Херцеговине, Први свјетски рат... Посебан акценат стављен је
на тешко вријеме за српски народ које је услиједило након доласка аустроугарске војске у Пљевља: „Цео муслимански свет, изашао је пред војску, тако: као да је то била
султанова војска, радости није било краја...“17 Догађајима
које описује игуман Серафим оживљава се и разоткрива
једно доба, као и личности и њихове улоге у том времену.
Књига је прожета тенденцијом да се прикажу добре стране идеје за коју се Серафим борио, а на крају и страдао,
покушавајући да сачува Пљевља и Пљевљаке од ратног
вихора Другог свјетског рата: „Ето видите, драги читаоче,
како сам свуда мученички пролазио, нигдје у двоношцу
17

Исто, стр. 89 – 90.
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нисам имао милости, ваљда је тако Бог хтео, да ми нико
не помаже осим Њега. Зато сам се решио да ове моје јаде
напишем, не ради славе моје, него ради Славе Божије, да
је Богу све могуће, и ради доцнијег покољења, да из мојих
мука колко толико научи.“
Будући да управу над манастиром Свете Тројице јеромонах Серафим преузима у једном од најтежих времена за
Манастир и за српски народ у историји пљеваљског краја,
одлучује се да по сваку цијену брани ову светињу дијелећи
и добро и зло са својим народом. Код војних команди стално протестује због скрнављења Манастира од стране окупационе војске. „Једнога дана зовну ме паша Бајровић па
ми насамо рече: „Молим те, г. Серафиме, немој више да
пишеш ни да шта тражиш, све нека ђаво носи, чувај главу
јер можеш страдати.“18 Серафим, међутим, упркос упозорењу, наставља да штити манастирску имовину.
Приликом описа окупатора и њихових сарадника аутор је крајње објективан и непристрасан. У његовом изразу нема мржње, он само хронолошки биљежи оно што се
десило, износећи своје виђење и преживљавање. Све тешкоће које настају услед насиља окупатора игуман Серафим
не схвата само као своју личну трагедију, већ као трагедију
српског народа. И када аустроугарска војска врши интернацију Срба, он жали што и он није интерниран. Жели да
у свему подијели судбину са својим народом. „Мене је то
болело, зашто баш мене да оставе мимо све друге... па ја
сам неки вајни Србин и то српски свештеник, који никад и
никоме устукнуо нисам. Због тога сам био нервозан, знао
сам по неке наше шпијуне, па би пред њима свашта говорио, само да ме код окупатора компромитују да ме они
интернирају...� „Једном приликом 1916. године био сам у
кафани са још два муслимана, том приликом чашћавао
сам швапске официре. Седио је један фелбер до мене, вели
да је из Пшемисла, рекох му: - Мора бити Велика Србија.
...Оно што у кафани би православних побеже све јер сам
ја то пред свима од неколико пута понављао, баш онога
времена кад су Срби ишли на вјешала, а сада на жалост
српском народу не смем то да кажем, као да је српски на18

Исто, стр. 64.
71

01

Слика окупатора и њихових сарадника у мемоарима игумана Серафима Џарића / Бојан Струњаш

Прикази дјела завичајних писаца

01

род сасвим нестао, који је створио ову данас назови Југославију, за коју се море крви за ослобођење пролило.“19
Аутор никога априори не осуђује, он о људима суди
на основу њихових поступака, а не на основу њихове вјере и нације. Описи окупаторске војске у дјелу су крајње
информативни. Његову пажњу не заокупља колективитет, већ искључиво појединац. Тако на пример за капетана жандармерије званог „Рајхер“ истиче: „...био је толики
србождер тако, да је у стању био, да и последње српско
дијете у колевци закоље и све што је српско да уништи.“20
Спреман је и да похвали сваког који својим „људским достојанством“ ту похвалу заслужује.
У дјелу је константно присутна дистинкција између
муслимана који нису чинили злодјела и „оног развратног
муслиманског башибозука“. „Прави и поштени муслимани за све време европског рата, држали су се добро свога
узвишеног достојанства, изузимајући неких потурица који
су у души покварени као што их и код нас православних
има који би уништили и своју светињу и све што им је
најсветије а још више туђе.“21 Оне муслимане који се нису
огријешили о Манастир и о српски народ, он је спреман
да заштити када је у могућности, али и да их прими у Манастир. „Муфтија Дервиш Шећеркадић као представник
муслимана у овоме крају и ја испред српског народа, братски смо заједнички сносили све невоље нашега народа. Ми
смо увек први подносили своје главе пред непријатељима.
Кад су се Црногорци 1914. године повратили, муфтија је
био оптужен од неких неваљалаца код црногорског Суда,
који није ни најмање крив био, штавише: гдје год је могао,
пред Швабом штитио је српски народ, и ко зна да мене
није било и још других, био би осуђен, а тако исто кад
сам ја пао 1916. године у швапски затвор и осуђиван на
вјешала, брат муфтија, трчао је на све стране код Шваба
да ме спасе.“22 Приликом уласка српске војске у Пљевља
игуман обећава Мехмед-паши Бајровићу да му неће пасти
длака с главе и да може с харемом у Манастир доћи да би
19
20
21
22

Исто, стр. 102.
Исто, стр. 106.
Исто, стр. 104.
Исто, стр. 115.
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га заштитио, али ипак када паша одлучује да бјежи у Сарајево, он са радошћу констатује: „Да ме Бог сачува луда
пријатеља“.23
Кад говори о Хрватима који су били у саставу окупаторске аустроугарске војске, а који су се истицали по насиљу, аутор иронично истиче „брат Хрват“, али зна и да
закључи: „Ето, како је брат мио које вјере био, како наши
надриполитичари кажу. Овај брат Хрват у стању је био, да
повеша све оно што је српско.“� За Хрвате на више мјеста наглашава да „течно говоре српски језик“. У саставу
окупаторске војске појављују се и Мађари. Они су у дјелу
приказани као искључиво негативни ликови, као крвопије
и злочинци, док Румуне карактерише позитивно: „Кад је
стражар био Румун ја сам му кроз малу шупљику на вратима давао што сам могао протурити, он сирома, будући
гладан, кад није било старешине затвора, узимао и молио
се као православац, Богу да ме Бог спасе.“24
У дјелу нису критици изложени само окупатори и њихови сарадници, већ и српски политичари: „Безумни наши
политичари, да би се удворили мањини у овој нашој несретној држави прекрстили су Србију, иако су Срби у већини, прво назваше: „Држава Срба, Хрвата и Словенаца“, па
им се ни то не допаде, него назваше од Србије „Југославију“. Игуман Серафим спреман је да осуди и понашање
неког црквеног великодостојника.
Интересантно је да аутор црногорску војску не доживљава као своју. У дјелу се примјећује јасна дистинкција
између српске и војске краља Николе која је пљачкала
Манастир и српски народ у Пљевљима („Што стиже, то
диже!!!“). Када су 1912. године, приликом разграничења
Пљевља припала Црној Гори, он жали због тога и жели јединствену српску државу. И када је био у саставу пљеваљске делегације која је посјетила двор на Цетињу, он и пред
краљем Николом протестује због границе између истог
народа, али му Јанко Вукотић, тадашњи предсједник Владе одговара: „Вјеруј оче, брзо ће бити, те границе никако
неће бити.“
23
24

Исто, стр. 106.
Исто, стр. 106.
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Одлазак окупаторске војске сликовито описује: „..престало је по чаршији турских кола, умукао је турски врисак.
Српски народ природно је осјећао победу и слободу, певао
је и био весео... Швабе постају мекше од памука. Почели
су да одају почаст мени и свим нашим људима. Од свих
Словена из Аустро-Угарске Чеси су постигли рекорд национализма, вољели су све што је српско било, радовали се
српској победи... Нас су Чеси извештавали о ситуацији на
ратишту. На седељкама са Чесима увек смо певали српску краљевску химну Боже правде, а Хрвати су били прави
Шваба... Словенци су такође били националисти, они су
као Чеси лепо се понашали према нама Србима.“25 Ови
детаљи су изнесени при самом крају текста. Више је него
очигледно да се овај спис завршава неочекивано, па нас
ова чињеница упућује на помисао да постоји и други дио
овог, по много чему занимљивог текста. Приређивач првог, и за сада последњег, издања - Милић Ф. Петровић26
претпоставља да се крај Серафимовог рукописа чува у несређеној тројичкој библиотеци. Било би занимљиво пронаћи крај рукописа, ако је то могуће, и објавити га у цјелости под називом Мој доживљај. Управо онако како га је
именовао сам аутор.
Мој доживљај игумана Серафима (Џарића) је од изузетног документарног значаја за историју Пљеваља, али
и дјело које је сигурно обогатило српску мемоарску књижевност. Оно је поуздани свједок једног времена у коме је
све било лако осим остати човјек и сачувати у себи кандило вјере православне. А ми данас са одређене временске дистанце можемо закључити да је игуман Серафим у
потпуности испунио своју монашку и националну мисију.
Његов живот може да служи свима за примјер како се и у
најтежим околностима може сачувати човјечност. А цијена човјечности је велика. Игуман Серафим (Џарић) је животом платио.

25
Занимљиво свједочење о свим овим догађајима оставила је и
Милка Бајић Подерегин у роману Свитање.
26
Види: Милић Ф. Петровић, Уводне напомене, у: Доживљај
игумана Серафима Џарића, стр. 7 – 25.
74

Прикази дјела завичајних писаца

01

Bojan Strunjas:
Reminiscence of abbot Seraphim Dzaric

My experience of abbot Seraphim Dzaric is of great documentary importance for the history of Pljevlja (and citizens of
Pljevlja), but as well as the work that is certainly enriched the literature of Serbian memoir. It is reliable witness of a period where
everything was easy, except remain a man, and kept inside the
cresset of Orthodox faith. Today, from the specific time distance,
we can conclude that the abbot Seraphim fully fulfilled his monastic and national mission. His life may be used as an example to
everyone, that in the toughest circumstances, we can save our humanity, but the price of humanity is huge. Abbot Seraphim paid
that price with his life.

Боян Струняш:
Мемуары игумена Серафима Джарича
Резюме:
Моё приключение игумена Серафима (Джарича) произведение особого документированного значения для истрии
г. Плевля и его жителей. Оно и праизведение которое конечно обогатило сербскую мемуарскую литературу. Оно достоверный свидетель времени в котором всё было легче того
чем остаться человеком сохранившим в себе лампаду веры
православной. Сегодня, с определённой временной дистанции, можно вывести вывод, что игумен Серафим в полном
смисле выполныл свою монашескую и национальную миссию. Его жизнь может послужить примером всем, как в
труднейших обстоятельствах можно сохранить гуманность,
а цена гуманности огромная. Игумен Серафим (Джарич) эту
цену платил жизнею.
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К

азивање о књижевном дјелу Миодрага Булатовића претпоставља више тематских
равни. Оне се тичу Булатовићеве необичне
биографије, затим генезе и еволуције његовог књижевног дјела, и на крају, најважнијег, природе и особина његове прозе.
Много чињеница из Булатовићевог
живота, на чудесан начин, предодређују
појаву његовог дјела. Не у позитивистичком значењу те ријечи, већ у оном што Булатовићева
визија свијета остварује и што се, на много начина, тиче
његовог завичаја и дјетињства, сјећања на убиство оца и
драму ратних збивања.
Булатовићев одлазак из села Оклади код Бијелог Поља
је егзистенцијално одређен потребом да као ратно сироче
настави школовање. Пут од Крушевца, гдје је матурирао
1950. године, до Београда и студија психологије и књижевности, пратила је еруптивна природа необичног човјека који је, иако веома млад, снагом свог књижевног дара,
желио да буде раван Андрићу, за којег се и везује анегдота
о Булатовићевом уласку у Удружење књижевника Србије.
Андрић је подржао пријем Миодрага Булатовића, али се,
исто тако, нашалио да ако Булатовић „не би ушао на врата,
сигурно би улетио кроз прозор“. Чувена је и мисао, такође,
да је Булатовић „као ђуле“ ушао у књижевност, у вријеме
идеолошки профилисаних тема рата, да би их разбио и
превредновао.
Ако се има у виду биће његовог књижевног дјела или
чудесни склоп гротескне, фантазмагоријске и пародијске
77
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визије култних тема социјалне стварности, односа рата и
револуције, онда не чуди да књига приповиједака Ђаволи
долазе, на почетку стваралаштва, бира другачији пут у визуализацији социјалне маргине и перспективи угрожене и
изгубљене егзистенције. Приче „Излаз из круга“, „Прича
о срећи и несрећи“, „Црн“, „Инсекти“, „Љубавници“, „Тиранија“, „Заустави се, Дунаве“ показује да тема промашености происходи из теме зла и да се сваки покушај добра
односи на жељу јунака за превазилажењем себе. Булатовић развија идеју о ограничености бића и немогућности да
се оствари, да се издигне изнад страсти и порока. Фасцинантно постваривање бића у апсурдним и трагикомичним
епизодама људског пораза даје модернистички разуђен
спектар промашености, узалудности и ништавила. Јуродивост пропалих душа, силуета и сјенки створила је искошену и дезорјентисану егзистенцију ликова, егзистенцију
страха и побуне пред извјесношћу смрти и догађаја без
реда и логичког поретка.
Гротескна игра људских слабости у овој књизи остварила је слику посувраћене егзистенције, с особинама апокалиптичног уништења. Хаотичност мрачних поткровља,
кафана, улица, гробља у изобличеној реалности људске
несреће учинила је да се свијет гротескних фигура доживљава и као свијет маски, а не књижевно „живих“ ликова.
Умјесто ликова – актанта, пред читаоцима се одвија гротеска зла као резултат непознате силе под којом ликови
добијају изобличена својства. Демонска енергија такве деструкције поништава „поузданост нашег света“ и утиче на
читаоца да осјети „цео тај урнебес, цео тај људски колеж“
и да, својствено гротесци, у исти мах, врати мисао на добро и изгубљену хармонију постојања.
Структура књиге Ђаволи долазе подвргнута је импулсивним реакцијама јунака, нарочито потреби јунака за
изласком из зла. Без превише рационалности, њихове меланхоличне исповијести, немотивисане реакције, искидани дијалози не нуде логику самоосјећања и страсти, већ
импулсивност реакција и тежњи које не остварују каузалност збивања. Приповиједање људске несреће, тим начином, не подлијеже правилима реалистичког начина припо78
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виједања нити поступности у откривању разлога за стања
страха и немира. Булатовић слика тренутке наглашених
страсти, иде за надреалношћу референцијалне стварности,
обликујући, тако, гротеску отуђења и узалудности.
Књига Ђаволи долазе припада умјетничкој експресији
зла и катарзичном својству одбране од зла, од смрти и пролазности, недовољности и ограничених слобода које аутор
ослобађа у теми пада и ништавила.

Имајући у виду да је Булатовићеву књигу Ђаволи до
лазе књижевна јавност негативно оцијенила, не схватајући
новину коју је Миодраг Булатовић унио у српску књижевност, писац није подлегао критици и није правио заокрет
у односу на свој начин приповиједања. Но, за другу књигу
приповиједака под називом Вук и звоно – повести о огњу,
заточеницима и још неким људима, писац је изабрао тему
завичаја и тему рата и сјединио их у симболичко-метафоричкој причи о свјетлости и пожару, о помрачењу и пепелу које „поплављује“ земљу.
Вук и звоно је књига повијести о „несрећи и пожару“,
о самоћи и таворењу, о чудним људима који из „белог света“ улазе у „запаљени завичај“. Поетска димензија приповиједања припада фантазмагорији и фасцинацији ратног
метежа и трагичних диоба. Рат се третира као „покољ ватре“ у којем велики број ликова – од звонара, деце, попова,
хоџа, црквењака, отпадника, бегунаца, ратника, пљачкаша
до просјака, комедијаша, пробисвета, никоговића и кућића,
убогих људи, несрећника, комедијаша, људи од светлости и
љубави – носе свој животопис и причу у структури исповијести, сконцентрисаних у теми ватре и пожара.
Симболика ватре, тако, добија метафорично својство у
нарацији, и више, митску и метафизичку суштину егзистенције у свом стваралачком, али и апокалиптичном својству.
Булатовићева визија ватре односи се на антимитску сушти79
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ну паклене збиље, на људе и земљу, лудницу и тамницу, на
статус јунака у несрећи, у круговима заточења и слободе.
Ватра у овом вијенцу приповиједака је снажна метафора великих супротности и контраста у дилеми: ко је несрећнији у стањима патње и бола, с једне стране и љубави и
трпљења, с друге стране. Тема рата је изостала у директном
значењу те ријечи, али је метафорички објективизована
мотивима идеолошких разлика. Прича о рату није усмјерена на сукоб идеологија, већ на конкретизацију страдања.
Епизоде о „болесној, ситној, нагорелој деци“, о мајкама у пожару, о хајдуку у мукама, о убици и жртви, о вуку
и звону су поетски амблеми или лирско-епске параболе
о злу и његовом дејству. У паралели с добром, којем и у
овој књизи теже Булатовићеви јунаци, нараста мисао приповједача да људи нијесу криви за лоша и добра дјела, да
је за њих одговорно зло које управља човјеком. И док се у
књизи Ђаволи долазе Булатовић „поиграва“ са злом, овдје
се лирски саживљава са необичним изазовима свјетлости
и помрачења које нарацији дају лирски тон и, на појединим мјестима, утичу на формирање ритмички вибрантне
поетске прозе.
Употреба лирских средстава у нарацији утиче на епску
структуру повијести, на причу која пулсира оглашавањем
„заплашених, малих људи“, отуђених, уплашених, угрожених ликова без имена и идентитета. Наративно језгро ове
књиге није у континуитету догађаја, већ у континуитету
лирских самоосјећања, мотива насиља и мржње, чистоте
и љубави, једном ријечју, оног што је и лијепо и ружно у
људској несрећи. А то је, такође, гротеска, јер добро и зло
условљавају једно друго у Булатовићевој конкретизацији
постојања.
Посебно мјесто у књизи припада повијести „Мало
сунце“ и блискости народне усмене приче и умјетничке
визуализације насиља. Искуство страдања у Булатовићевој књизи има бајколики, али и гротескни однос митске
приче и догађаја који и овог пута потврђују Булатовићев
немиметички начин приповиједања.
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Након слике града у књизи Ђаволи долазе и завичаја у
књизи Вук и звоно, мотиви зла и добра се, као топоси Булатовићеве прозе, преносе у архетип патријархалне средине
и теме свадбе и сахране који роману Црвени петао лети
према небу дају симболички контекст. Традиционалне особине сеоске средине подвргнуте су у овом дјелу инверзији
и дијаболичној перспективи патријархалне етике. Јунаци романа – поеме о добру и злу – формирају два типа
патријархалног искуства. Једним се негирају конвенције
реалистичког приповиједања и патријархалних особина
сеоске средине, а другим се традиција мотива свадбе и сахране уводи у гротескну амбивалентност људске несреће.
Обиље тема у роману пропорционално је мозаичној
структури двадесет и осам прича – поглавља о старцу Илији
и ванбрачном сину Мухарему, синовцу Кајици и невјести
Иванки, снахи Анђелији и Ниџари, лудој Мари, гробарима
Срећку и Исмету и луталицама Петру и Јовану.
Бајковито увођење у причу и реалистичко приповиједање халуцинантних догађаја показују једну од темељних особина приповиједног стила Миодрага Булатовића.
Позиција фиктивног свијета у роману промјенљива је и
приповједачки нестабилна. Догађаји се приповиједају с
дистанце, али и из позиције првог лица, јер приповједач
прелази на тачку гледишта ликова и тако понире у њихову
унутрашњу перспективу. Композиција романа се формира у емоционалној експресији супротних стања, односно,
гротескној дисхармонији збивања. Поступцима смјењивања спољашњег и унутрашњег видокруга јунака динамично се смјењује већ помјерена перспектива ликова и
надреалне стварности.
Наслови поглавља, да почнемо од тога, сигнализују поетизовану нијансу приповиједања („Маслачак и почетак“,
„Дивља крушка и срце“, „Људи, кости и пси“, „С ђаволом
између себе“, „Бели цвет“, „Петао“, „Прашина“, „Загрљај“,
„Пуно цвећа“) и метафоричку структуру слике свијета.
Све је подређено лирско-епској конкретизацији мотива
и све је у функцији њене гротескне десакрализације. Бу81
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латовићева гротеска, тако, онеобичава мотиве патријархалног домаћина, наследника, слику свадбара и гробара,
луталица и „паметара“. Луда Мара и младић Мухарем, без
супротности, спајају најузвишенију чистоту и најдубљи
пад егзистенције осуђене на трагикомично очовечење.
Булатовићев роман приповиједа гротескни кошмар
зла, ружноћу порока и љепоту добра. Нигдје се као у овом
роману не остварује трагикомични спој љубави, гријеха и
праштања и нигдје се, с толико страсти, не види и не осјећа
немогућност човјека да се одбрани од зла. Једино Мухаремов црвени петао може надвисити свијет порока и мржње.
Сцена искакања срца из Исметових груди је паралелна
лету пијетла у небо. Симболизација празнине (човјек без
срца) дефинише апсурд нецјеловитог бића, оног који је
падом на земљу изгубио свој мир. Тежња ликова за добром
завршава се бруталном сликом насиља, а помјереност, на
гротескан начин, луцидним казивањима луде Маре о злу и
праштању. Изгубљено срце симболизује стања отуђења, а
жар-птица Мухаремове љубави – ирационално испуњење
и сан о спасењу.
Занимљиво је да мотиви кривице и гријеха динамизују
односе ликова и агоналну перспективу унутрашњих преиспитивања, било да се ради о проспективном или ретроспективном начину приповиједања. Занимљиво је, такође,
да се мотивима добра динамизује сурова реалност угроженог човјека. Људски пораз почива на ускраћености ликова да се остваре у оном што потврђује њихов идентитет.
А они га немају изван промашености и страдања из којих,
као из круга, траже излаз.
Мотив трагичне кривице усложњава митски простор
свадбе и сахране, али и симбола прашњавих друмова,
ливада маслачка, ријеке и гробља. Фантастика митског
простора и аркадијски дух надреалне збиље учинили су
видљивим земаљску ограниченост постојања. Зло живота
и смрти добило је у овом роману објективну, реалистички бруталну слику, метафоричку и метафизичку. У њима
се, раскошно, булатовићевски, реализовало имагинативно
богатство приповиједања и семантички најдубље остварен
смисао емоционално поливалентне структуре људског по82
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раза. Свака ријеч се у тој „игри с апсурдом“ претвара у
„прегрејани урнебес“ догађаја и ликова, односно, метафору људског пораза и сна о спасењу.

Другој фази књижевног опуса Миодрага Булатовића
припадају романи Херој на магарцу и Рат је био бољи. Док у
првој фази стварања Миодраг Булатовић „призива“ и „анатемише“ зло, у романима о рату и миру Булатовић „снижава“ и „карикира“ његову моћ. Демитологизација рата у Хе
роју на магарцу односи се на инверзију балканског мита о
хероју, на карневализацију етичких својстава Црногораца и
Италијана, на хетерогеност људског „срама“ и „бешчашћа“.
Комичним обртима ратних ситуација Булатовић појачава перцептивност и дејство поетске визије рата. „Огољавање парадокса јесте циљ сатире“, па се Булатовићево обарање „владајућег погледа на свијет“ односи на свргавање
историјске детерминисаности ратне „истине“. Реалистичка слика рата замијењена је гротескном „похвалом лудости“ и надреалном стварношћу измаштаног свијета.
Хронотоп „вреле и триперљиве 1943. године“ асимилује тему рата у теми људских слабости. Предмет приповиједања односи се на „безверје сваке врсте, лом у систему мишљења и осећања, свеопшти крах“, односно, визију
италијанских војника у Црној Гори и Црногораца у италијанској окупацији. Булатовић хуморно еродира мегаломански и нарцисоидни дух патријархалне средине и
еротским својствима „ратовања и борења“ уводи фалусни
симбол страсти у наслеђе балканске и „апенинске“ суштине постојања.
Булатовићева визија рата је емоционално ангажована,
лирски разуђена, пародијски инвентивна. Приповједач се
и пита „шта би, уопште узев, овако узалудан живот, овако глупа авантура, без објашњења и надградње? Шта један
болеснички, сифилистички рат, прокламован као осло83
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бодилачки, шта зло и лудост, кланица, без метафоре, макар она била и моја“. Метафора подразумијева пародију
ратних збивања, иронију, сатиру и гротеску ратних тема.
Порнографски план „бестиђа“, „бешчашћа“ снижава моћ
политике и идеологије и уводи га у трагикомични простор
бизарног и ниског.
Изневјерена патријархалност Црногораца и цивилизацијска традиција Италијана проширена је етичком инверзијом чојства и јунаштва и латинске културе. Све што је
узвишено, од особина јунака до циљева борбе, подвргнуто
је негативној слици јунака, изузимајући илузионистичку
опсесивност Грубана Малића и његове идеје о спашавању
свијета. Но, и тада, Малићев узвишени поход приповједач
декомпонује заумном свијешћу мегданџије и борца за „рај
на земљи“ порнографским средствима.
Тема слободе у роману замијењена је њеним „сурогатом“ или порнографском ослобођеношћу страсти у најширој перспективи „историје, њене књижевности, њених
датума и бројки, њених лажи“. Булатовић се поиграва с
идеологијом побједника и поражених, не прихватајући да
једни имају позитивне, а други, негативне особине. Идеолошки канон о добрим и злим војскама аутор је пренио на
тему страсти и порока које детерминишу „претеривања“,
без којих, како и Булатовић каже, нема поезије. Роман о
рату се чита у пародији рата, у маштовитости и хуморној
разградњи ратних тема. Поетском карневализацијом рата
остварена је дионизијска ведрина приповиједања и, нарочито, апсурдна слика људског пораза. Све што је ружно,
Булатовићевим начином приповиједања, посједује занос и
ведрину, а све што је лијепо, бруталну агоналност људских
недовољности.
Ратна збивања у роману Херој на магарцу имају назив „крвава“, као и Бијело Поље, „свакако не Бијело“ због
контраста који се сједињује у „Долини гонореје“ и поетски
уоквиреном „гнијезду над гнијездима“ над којим одјекују
„урнебесне звоњаве звона“ и „дрхтаве хоџине звоњаве“.
Патријархално наслеђе сеоске средине преноси се најчешће
на порнографски говор јунака и ласцивне радње, на план
блудне „историје“ и донкихотског идеализма. Најсмјешнија
84

фигура романа, и шире, књижевности на српском језику,
Грубан Малић, симбол је тог дуализма. Он је и „херој другог
светског рата“ и трагикомични јунак – метафора заумног
идеалисте „из мрачне коморе“ Антонија Педута и његовог
рукописа „Време срама“. Грубан Малић је „књижевно чудо“,
лик којим Булатовић показује „колико може срце кад иде за
својом звездом, за својим песништвом“. Малићев лик у роману еволуира од „лакомисленог, веселог и безбрижног кафеџије“ до „порнографа и другара талијанских лакрдијаша
и домаће балканске гамади“.
Ликови Италијана одражавају спој новог свјетског поретка – Ordine Nuovo „срамних ствари и радњи“. Мотиве окупације приповједач спаја с темама лажи, сифилиса, гонореје, с „Говнарницом историје“ која се налази на
порнографској мапи Антонија Педута. Порнографија даје
посебан ефекат Булатовићевој десакрализацији побједе и
пораза. Тема рата је изједначена с облицима порнографске егзистенције, с једном врстом хуморних снижавања
„жртвовања“ и „страдања“.
Ликови блудника, развратника, достављача, попова,
стражара, ратника и тд. формирају балканско-апенински
тип једног, екстремног ратног хаоса. Порнографски говор
„етрурске“ сензитивности и дијалекатски говор херојске
традиције, архаичан у реакцијама јунака, учинили су хуморни контраст ратних збивања, нашег и туђег менталитета и нарави у теми пада и људског пораза.

Рат је био бољи
Тема мира у роману Рат је био бољи демитологизује
тему добра. Поход ликова из романа Херој на магарцу у
Италију и Западну Европу у роману Рат је био бољи омогућио је да се жанр авантуристичке хронике претвори у
особен вид гротескне пасторале. „Долина гонореје“ из Хе
роја на магарцу трансформисала се у „тотални сексуални
театар“, а хаос рата у карневал мира и гротескну агоналност пожара и поплава, војника и ослободилаца у „тоталу“
85
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зла. Малићева улога да својим сјеменом оплоди мир не
само да је апсурдна, већ и хуморна, утолико прије што се
не ради о промијењеној судбини јунака, већ о ексцентричној стилизацији нових, трагикомичних страсти.
Приповиједање мира не редукује агресивност зла, већ
га повећава у патетици добра. У њој се, сасвим гротескно,
Грубан Малић, с падобраном на леђима и глобусом у рукама, уводи у мирнодопску револуцију „блуда“. Барутом и
сифилисом разграђени простор Европе приповједач именује „циркусом“ и „кланицом“, имајући у виду особине
новог, мирнодопског „бешчашћа“.
Негативна слика мира опредмећује тему расула и трагикомични контекст егзистенције у новим условима.
Пут јунака из урбане средине европских градова у
природу дијалогизује магијску перспективу добра. Она се
реализује Грубановим освајањем вјетрењача, још једном
метафором наде да се зло осваја илузијом. Тако је и слика
порока у Булатовићевом роману замијењена фасцинацијом
и фантазмагоријом мира, пародијом основне теме, непредвидљиве за тотална изобличења мирнодопског живота. Поход мира се завршава идејом добра која поетски карнeвализује идеју да је, у теми зла, живот лијеп и узбудљив.

Трећа фаза књижевног опуса Миодрага Булатовића:
романи Људи с четири прста (1975)
и Gullo Gullo (1983)
Романи завршног периода Булатовићевог стваралаштва доносе потпуну новину у књижевну традицију Булатовићевог дотадашњег приповиједачког искуства. Писац
се окреће савременом добу и мотивима везаним за актуелну стварност двадесетог вијека и за теме емиграције и
тероризма у савременом друштву. Булатовић романима с
тематиком из савременог живота није престао да се бави
темом зла и насиља, али су апокалиптична својства савремене егзистенције учинила да зло двадесетог вијека има
ознаке хаотичних кругова пакла.
86

Свијет зла, на крају књижевног рада, добија сабласна
својства, а ликови особине демона, који, с темом „ђавола“,
на почетку књижевног рада, интензивирају Булатовићеву
идеју о крају цивилизације. Слике терора и смрти надилазе
границе реалности, као што демонска својства његових ликова оживотворују повампирено зло у новом облику. Натприродне особине зла одговарају контрастима различитог
типа, најчешће мотивима егзистенцијалне несигурности у
теми убијања, мучења, ликвидација, сакаћења. Морбидност
насиља има најзначајније симболе злочина. Један од њих је
демонски хибрид мртваца, Ричард свињског срца, други, крволочна свиња Јозефина и трећи, анимално-биљна фигура
Gullo Gullo, као и велики број ликова који персонификују сатанску природу зла. Гротескне фигуре Булатовићеве прозе
демитологизују егзистенцију и њиховим постојањем егзистенција је доведена на праг коначног, неопозивог пораза.
Роман Људи са четири прста чита се као авантуристичка хроника, али и као вид криминалног романа. Чита се и
као фантастични роман, као „поетска ревизија историје“,
као сатира и гротеска са саркастичним снижавањем насиља. Како гротеска не рационализује окрутност зла, аутор
ове прозе инсистира на фигурама монструма, одметника,
осветника, мученика како би у обиљу немилосрдних слика
открио апсурд и степеновао његова својства примјерима
емигрантских и националистичких злочина.
Демонски поредак савремене цивилизације дијалогизује два плана грозничавих и девијантних судбина. Једним
се слиједи морбидност идеолошких и националистичких
злочина, а другим, безумље капиталистичког система који
тероризам, својим злом, кажњава. Мотиви мржње, освете, издаје, убиства и љубави фабулизују трагичну кривицу
емигрантских судбина. Приповједач слиједи случај Милоша Марковића и осталих ликова, приказујући стања безосјећајности, грубости, носталгије, туге, неславне прошлости, једном ријечју, емигранатски живот у драми подземља
и надземног „великог сметлишта“.
Роман о емиграцији сегментује различите типове људске
несреће, проширене порнографијом „усташке свињске куге“
из фашистичког регистра Јозефа-Франца и „анђела-чувара“
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зла – свиње Јозефине. Теме завјера, преврата, атентата, убистава имају демонски предзнак, оличен у Дракули, вампиру
„с причвршћеним виолинијским гудалом у шаци“.
У роману Gullo Gullo остварен је најдаљи степен гротескне посувраћености свијета. Тема романа је демонски
поредак савремене цивилизације против којег се бори гротескни монструм, одметник и осветник, птица, куна необичног имена. Име Gullo Gullo је и назив терористичке
организације која је заробила индустријалца Курт Бодо Носака. Између двије позиције, приповједач бира монструозни поредак терора и злочина. Хиперболичним особинама
капиталистичког бешчашћа супротстављена је гротескна
стилизација озбиљних тема. Тежиште приповиједања је на
морбидности богатства и судбини нестајања „у овом прљавом, профаном капиталистичком свету“. Ликови терориста и акције наметања терористичких захтјева асоцирају
на свијет хорор литературе. Особине „чудовишта“ подсјећају читаоце на естетске ефекте зоополитичког насиља
од којег, коначно, нико није спашен.
Булатовић у овом роману рекапитулира вријеме прије
и после Христа како би ујединио трагикомичне примјере
људске историје у теми прогнаних, острашћених и промашених егзистенција. Gullo Gullo је биће из другог свијета, оно
је материјализована, угрожена свијест отуђене стварности.
Мултинационални свијет, показује Булатовић, почива на
експлозивности идеолошке и економске подијељености, на
поновљивости ратова, злочина и катаклизми. Ретроспекција зла открива да се посувраћеност човјечанства односи на
неправедно уређен свијет којег треба спасити. Но, спасења,
по први пут у Булатовићевој прози, нема. Аутор вјерује да
ће човјек будућности „терорисати самог себе“ и да ће тотални пад продубити потрошачки дух цивилизације.
Гротескна посрнулост свијета креира и преплиће документарну и фантастичну, реалистичку и фантазмагоријску, надреалну и натуралистичку слику смрти и осуђености на патњу и пропаст. Оваквим исходом, Булатовић је
поетским начином опоменуо на апокалипсу свијета и зло
како би на његовим размјерама, сасвим гротескно, изазвао
и развио, хуману идеју спасења.
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Lidia Tomic:
New reading of Miodrag Bulatovic

Abstract:

Bulatovic’s literal work deepens, innovates, and reorganizes
tradition of grotesque, fictitious and symbolic realism, the tradition of poetic-phantasmagoric, metaphorical and symbolic storytelling. In so formed opus he powerfully points out the grotesque,
paranoid and feverish state of hero, madness, anxiety and animality of characters obsession with objects, animals, mechanical
and immoral state of evil, as well as confusion of a new era. His
grotesque convicts ‘dangerous life’ of objects and distorted human destiny, where his humor is pointing to the estrangement of
modern times into a bitter smile and creepy picture of tragicomic
existence. It is still not inherited, on Bulatovic’s distinctive way,
in full range and with appropriate power of artistic talent and articulation, by any Serbian writer.
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In Serbian literature, Miodrag Bulatovic brought a distinctive
art world, shaped in a series of stories, histories and novels. Bulatovic’s poetics is a combination of author’s view of the world and
the narrative forms of his work, based in the experience of tradition and individual creative endeavor. The parody of ideology,
politics and tradition additionally emphasized the tragic situation
of human defeat. Satirical degradation of passion demystified the
subject of victory and power, and the effect of ideological provocation was achieved by grotesque estrangement of pseudo sublimity
of the ‘great’ idea. Fascination by war diversified the evil of tragic
conflicts into humor of tragicomic fulfillment.
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Лидия Томич:
Новое чтение произведений Миодрага Булатовича

Резюме:
Миодраг Булатович ввёл в сербскую литературу художественный узнавемый мир, олицетворенный в большинстве рассказов, повестей и романов. Поэтика Булатовича,
базирована на переформированном опыте традиции и индивидуального творческого усилия, предстаавляет связь авторского мировозрения и повестных форм его производений.
Пародия идеологиии, политики и традиции допольнительно
подчеркнула трагическое положение человеческого разгрома. Сатиричная деградация страсти демистицифировала
тему победы и силы, но гротескным раскрытием псевдовозвышенности «великой» идеи достигнут эффект идеологической провокации. Военное вдохновение переименовало
зло трагичных столкновеный в юмор трагикомических осуществлений.
Литературное произведение Булатовича углубляет, вводит новшества и переименует традицию гротескного, фантастического реализма, традицию поэтично-фантазмагорийского, метафоричного и символичного повествования. В
творческом опусе, формированном таким образом, сильно
акцентируются гротескные, лихорадочные и паранойичные
состояния героев, безумие, узость и анимизм персонажа, охват предметами, животными, механическое и неморальное
состояние зла, сконфуженность современности. Гротеска
Булатовича свидетельствует «опасную жизнь» предметов и
искажённых человеческих судеб, к чему его юмор указывает пальцем на отчуждённость современности, в горькую насмешку и жуткую картину трагикомического существования.
Её, всё ещё, по-булатовскому особому способу, в полном объёме и с определённой силой художественного дара и артикуляции, не получил в наследие ни один сербский писатель.
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ам наслов, са изразом који се, помало помодно, јавља пос-љедњих година, па и деценија, код нас, говори нам нешто о духу
нашег времена. То „ново читање“ означава како постоји увјерење да су се догодиле
неке промјене у умјетности, и у начину на
који разумијевамо умјетност.
Један од начина да се те промјене разумију јесте и
опозиција између супстанцијализма и конструктивизма. Поједностављено, код супстанцијализма се сматра да
постоје неки елементи у књижевном тексту које треба открити. Онда се поставља питање како пронаћи метод који
би нам омогућио да откријемо то, већ постојеће, значење
текста. У конструктивизму, међутим, наглашава се улога
читаоца, интерпретатора, у производњи значења. Другим ријечима, значење није нешто што се открива, него
значења (множина, дакле) настају у својеврсном дијалогу
читаоца са текстом. Читалац ствара, конструише значења.
Може се рећи да негдје шездесетих година ХХ вијека долази до промјене парадигме, па на мјесто супстанцијализма
ступа конструктивизам.
Са друге стране, опасности које су постојале у првој
парадигми нису избјегнуте самом том промјеном. Поготово кад је ријеч о ваљаности тумачења. Није ријетко да
се, поготово у нашој средини, новим читањем прогласе
интерпретације које потпуно изневјеравају текст којим
се баве. Исто важи и у позоришту, гдје неке представе
готово уопште не личе на драмски текст који тврде да
инсценирају.
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Читање, без обзира на то колико претендовало да буде
„ново“, мора прије свега бити читање – мора, дакле, имати упориште у самом тексту. Можемо, по угледу на Умберта Ека, рећи да се ради о „отвореном дјелу“, које је
„машина за производњу интерпретација“, али да постоје
и „границе тумачења“, границе које одређују колико је
неко читање ваљано.
Узимам, дакле, „ново читање Пекића“ са извјесном резервом, не само из ових, општих разлога, него и зато што
тешко да се може рећи да постоји довољан број „старих“
читања Пекића. Прије би се, из више разлога, могло рећи
да су многи аспекти Пекића остали недодирнути до сада.
Кад се томе дода и да се још увијек објављују текстови из
његове богате заоставштине, онда смо ближи истини ако
кажемо да Пекић, добрим дијелом, тек треба да буде прочитан. Такође, моје напомене о Пекићу прије би требало
да буду неке врсте теза, путоказа за могућа тумачења него
неки заокружени ставови.
Опет, Пекић је је дио канона српске књижевности. То
можемо рећи мада још увијек немамо довољну дистанцу.
Пекић је, наравно, оригиналан умјетник, али је истовремено и типичан постмодеран писац. Штавише, Александар Јерков сматра прву Пекићеву књигу, Време чуда
(1965), почетком српског постмодернизма. Које су, онда,
неке од кључних особина Пекићевих књига, онако како их
данас можемо сагледати?
Већ од прве књиге Пекић је у дијалогу са својим временом и наступа као моралистички писац. Али, наравно,
Време чуда има више димензија: говорећи о Исусу и ученицима, то је критика мита о спасењу; различити елементи – нпр. мото из „Књиге проповједникове“, изрази који су
на први поглед анахронизми, као „крематоријум“, „линч“
– упућују на универзално значење, на типичност ситуација; ту је и омиљена постмодернистичка тема о вјечном
понављању истог. Никола Милошевић Пекићев поступак назива „митомахијом“, тј. разарањем мита и митског
мишљења. Узгред, касније је Пекић, пишући сценарио за
филм Време чуда (1989, режија Горан Паскаљевић), доне92

кле модификовао значење, и учинио директнијом критику
комунистичке, тоталитарне свијести.
Од самог почетка Пекић води дијалог са западном традицијом, књижевном и филозофском. И то прије свега на
полемички начин. Можда је један од врхунаца те полемике
роман у писмима Како упокојити вампира (1977), гдје сваком од писама „приређивач“ даје наслов који упућује на
по једно од најзначајнијих дјела, од Марка Аурелија, Бергсона, Ничеа, Лајбница, до Сартра, Јасперса, Витгенштајна. Напомена у „Предговору“ каже нешто о Пекићевом
поступку: „Приређивач је ревностан поштовалац европске мисаоне традиције, чак и кад нам она преко Питагоре
препоручује да се, у име успешнијег живота, одрекнемо
уживања у пасуљу“. Ради се, дакле, о пародији, и код Пекића ћемо наћи њене веома различите облике. Имајући то
у виду, не треба заборавити да су, упркос мрачним темама
и једној песимистичкој визији свијета, Пекићеви текстови
често веома забавни, са фином комиком, и то не само у
оваквим коментарима, него и у ситуацијама, карактеризацији итд. Један од бројних сјајних примјера је банкет у
роману Како упокојити вампира када се војне операције
претварају у „асталски рат“, а кретање трупа приказује се
на столу, помјерањем чаша, шољица и тањирића.
Можда би се Пекићев поступак могао тумачити и као
реконтекстуализација: неки елемент, цитат из неке књиге, или неки феномен, ставља се у другачији контекст и
подвргава подривању, критици, пародији. Тако је, рецимо,
мото из Библије, „а ово све би да се збуду писма пророчка“,
прочитан у Времену чуда у смислу: све је подешено тако да
изгледа као да се остварило оно што је записано.
Пекићеви текстови су густи, комплексни, како на плану идеја, тако и на жанровском плану. Тај утисак се стиче
не само кад се баци, макар и непотпун, поглед на цјелокупно дјело, него и на појединачне књиге: готово да нема
књижевног поступка који на овај или онај начин нећемо
пронаћи код Пекића. Па и сами поднаслови упућују на
укрштање жанровских конвенција: Време чуда, које би се
могло одредити као вијенац приповједака, поднаслов означава као „повест“, Ходочашће Арсенија Његована (1970)
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јесте „портрет“, Како упокојити вампира „сотија“, Злат
но руно „фантазмагорија“, Беснило (1983) „жанр-роман“,
Атлантида (1988) „епос“, а Нови Јерусалим (1988) „готска хроника“.
Не само из ових разлога, текстуалност је код Пекића
увијек у првом плану, и то га, између осталог, и чини постмодерним писцем. Фиктивна стварност се не даје непосредно, него као посредована текстом, језиком, разним
врстама писања, као и начинима мишљења, и сваки од тих
аспеката увијек утиче на разумијевање свијета. Отуда је та
дистанца у односу на свијет увијек наглашена, а за текст је
карактеристична енциклопедичност.
У већој или мањој мјери, Пекићеви текстови увијек
говоре и о себи, о својој језичкој и приповједној природи, они су увијек и коментар о свом идентитету. Тако се
на крају Ходоћашћа Арсенија Његована даје реченица на
француском, незавршена, јер је Арсенија, како нас „приређивач“ обавјештава, у писању прекинула смрт. Слиједе
могућа тумачења те реченице, подједнако вјероватна, али
ниједно није дефинитивно. То, наравно, има многе конотације, а једна од њих је и да се сугерише да коначног значења ни нема.
Једна од општих Пекићевих особина јесте сумња: сумња
у тоталитарне пројекте, сумња у рационално мишљење,
сумња у науку, али и сумња у саму књижевност, и у саму
улогу писца. Тако се у вијенцу приповједака Нови Јеруса
лим прича „Луче Новог Јерусалима, 2999.“ даје као „компендијум“, а резултат „строгог научног рада“ јесте парадоксални закључак будућег истраживача о Гулагу као идеалној
цивилизацији, отјелотворењу библијског Јерусалима у коме
духовност тријумфује уз потпуно одбацивање материјалног. Оваква дистопија, осим онеобичене слике логора, доводећи до крајњих консеквенци научни метод сугерише и
ограничења рационалног мишљења.
Пекић је свестран стваралац. И по темама, и по космополитском опредјељењу, и по ерудицији он отвара многе
путеве у српској књижевности. Осим различитих прозних
текстова, значајне су и његове драме, нпр. Генерали или
сродство по оружју (1972). Успјешан је и као писац сцена94

рија – филм Дан четрнаести (1961, режија Здравко Велимировић) учествовао је на Канском фестивалу. Важна је и
његова нефикцијска проза, Дневници, Године које су поје
ли скакавци, Сентиментална повест британског царства,
као и есеји и интервјуи у којима је, између осталог, дао и
своју експлицитну поетику.
Познато је и да је од младости тражио начин да кроз
политички ангажман утиче на промјене у друштву у правцу
демократије, и да је више пута цијена тог ангажмана била
веома велика, а и да је Пекић био спреман да је плати. И
по тој оријентацији, по залагању чија се једна од константи види и по наслову једног есеја: „Нација и демократија, а
не нација или демократија“, Пекић је примјер и узор.
Пекић је, ипак, прије свега писац. Иако се код Пекића,
као и код Киша, стално преплићу, па и сукобљавају, homo
politicus и homo poeticus, код обојице писаца, иначе пријатеља, homo poeticus је доминантан. Чак и у непосредном
ангажману у политичком животу има нешто поетско, да не
кажем трагично. Како другачије разумјети то што осамнаестогодишњи Пекић године 1948. покушава да створи Савез демократске омладине Југославије?
Та трагичност Пекићевог избора, трагичност његове велике књижевне авантуре, види се и у његовом опису сопствене књижевности, када себе види као неку врсту
Волтеровог Кандида: „Моја је књижевност мој врт. Ако
се некоме у том врту допадне неки цвет, слободно нека
га сматра својим и узбере, не газећи, по могућности, леје.
Ако му се ништа не допадне, нека не прескаче плот, већ
нека продужи, не обазирући се.“
Пекићев књижевни врт нуди нам мноштво различитих цвјетова, и говори да, насупрот траумама историје,
постоји и један свијет маште, праведности и љепоте.
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Goran Radonjic:
New reading of Borislav Pekic

Abstract:
From the very beginning of Pekic’s creative work, he dialogues
with Western, literary and philosophical traditions, and from the
first book, he argues with his time, and act as a moralistic writer.
Pekic’s texts are dense, complex, both in terms of ideas and
genre’s plans. The impression can be gained through the entire
work, and also through analysis of individual achievement: there
are almost no literary procedure that does not exist in the work
of this author. His textuality is always in the forefront and this,
among other things, makes the postmodern writer. Fictional reality is not given directly, but is interposed by text. Hence the distance in relation to the world is always emphasized, while encyclopaedic is characteristic for the text. One of the common Pekic’s
traits is suspicion: he doubts in totalitarian projects, doubts in rational opinion, in science, but doubts in the very literature and in
the very role of the writer. Pekic is comprehensive author. And
by themes and cosmopolitan orientation, and by his erudition,
he opens many doors in the Serbian literature. Pekic’s procedure
could be interpreted as a recontextualization: an element, quote
from a book or a phenomenon, is placed in a different context and
is subjected to undermining, criticism, and parody.
Pekic’s literary garden gives us a multiplicity of different flowers, and says that contrary to trauma of history, there is a world of
imagination, justice and beauty.
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Горан Радонич:
Новое чтение произведений Борислава Пекича

Резюме:
С самого начала творческой работы Пекич ведёт диалог
с западной традицией, литературной и философской; уже с
первой книги полемизирует с свей современностью и выступает моралистическим писателем.

Литературный сад Пекича предлагает нам разнообразие
цветов, говорит, что вопреки травмам истории, существует
ещё и мир мечты, правдолюбия и красоты.
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Тексты Пекича густые, комплексные в идейном и жанровом смысле. Это впечатление вызвано не только обзором на
полное собрание произведений писателя, но и анализом отдельных частей: почти все литературные подходы олицетворены в произведениях этого автора. Текстуальность в делах
Пекича всегда в первом плане, что его, между впрочем, вставят в ряд постмодерных писателей. Фиктивная реальность
не призведена прямо, а в форме текста. Оттуда дистанция в
отношении с миром всегда акцентирована, пока для текста
характерна энциклопедическая осведомленность. Для Пекича одно из общих мест- сомнение: сомнение в тотатлитарные проекты, сомнение в рациональное мнение, сомнение
в науку, но и сомнение в самую литературу, и в самую роль
писателя. Пекич всесторонный творец. По своим темам, по
свему космополитизму и по эрудиции он открывает многие
направления в сербской литературе. Подход Пекича можно
объяснать и способом реконтекстуализации: какой-то элемент, цитата из какой-то книги, или какой-то феномен, поставляются в другой контекст и подвергаются подрывании,
критике, пародии.
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Михајло Пантић:
Ново читање Данила Киша

П

рошле су многе године откако је отишао
Данило Киш, завршио се стари, и већ
добро одмакао нови век. У све те године
стало је толико трауматичних збивања о
којима ниједна људска, па ни списатељска
имагинација, макар она била и Кишовог
типа, загледаног у тамну страну људске
природе и цивилизације, шекспировски
речено, није могла ни сањати. Превише
за цео живот, а некмоли за двадесет тричавих година вртоглаво убрзаног времена. Већ сама помисао на њих делује мучно и оптерећујуће, не знам да ли је
било напорније живети те године или их се сада сећати.
Углавном, у данима Кишовог одласка напрснуо је стари
свет, да би се онда дефинитивно сурвао у историјску провалију, па ако у смрти уопште има било какве утехе, онда
је она у сазнању да су сви који су нас тада напустили били
поштеђени (не)вољног учествовања у тегобној причи. Бар
нису морали све то да проживе и гледају.
Као и свака смрт, свеједно да ли говоримо о Александру Македонском или о његовом оружару, и смрт Данила Киша у понечему је симболична. Не само зато што
је пала у гранично историјско време, а пре разумног и
прихватљивог људског краја, него и стога што је њоме и у
књижевности обележена једна разделница, а кад је реч о
писцима то (им) се некако највише и најпре броји. Памтим да ме је неком приликом Петар Џаџић, који је исто
прерано минуо светом, питао зашто тадањи млади писци
(моја генерација), више воле Киша од, рецимо, Миодрага
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Булатовића, и памтим да сам му одговорио да је тај избор
пре питање слуха, односно сагласја дубинских склоности,
него рационалног избора. Ако суштински разлог постоји,
домишљао сам се пред старијим колегом, за кога су Андрић и Црњански били пробни каменови критичарске
мудрости и компетенције, онако како ће за моје вршњаке
и оне млађе то с временом постати Киш и Пекић, онда га,
чинило ми се тада, а данас сам сигуран, треба тражити у
поетичкој самосвести.
Биле су то, наиме, године у којима се и у уметности и
у друштву осећао замор од сувише идеологизоване стварности. Писци су напросто по сили доба којем су припадали
били приморани да се стално одређују спрам идеологије и
политике, и тај став а не естетика доносио им је социјалну
престижност, па је у таквим околностима свакако био добродошао онај који је осим о погубном утицају идеологије,
о притиску који обликује људску свест и људске судбине на
целом континенту, од Шпаније до Русије, нама, тада заиграним постмодернистичким чистунцима, умео понешто
да каже и о питањима по-етике. Кад смо већ код идеологије, на вест о Кишовој смрти била ме позвала уредница
„Комуниста”, пристојно уређиваног листа једине ондашње
дозвољене партије и замолила ме да за два сата напишем
некролог. Сео сам за тек купљени компјутер (ето још једне
границе!) и право ниоткуда, из ведрог јесењег неба, свукао прву реченицу: „Данило Киш је у свом делу сажео сву
трагичну горчину нашег века”. После сам из те реченице
написао целу књигу.
На Кишову сахрану био се, Андрићевим речима, „слегао цео Београд”. Сви су га, одједном, пожелели за свога.
Мит је могао да почне. Био је златни октобарски дан, помало налик светлијем стереотипу гробљанске поезије, ништа
киша и блато, ништа скромна сирота поворка, већ маса
света, лишће које пада по стазама, протокол, опроштајни
говори, опело. И све те међусобно негативно намагнетисане групе грађана који ће убрзо потом постати и овакви и
онакви протагонисти разобручене јавне сцене... суздржани,
једва процеђени поздрави крајичком усана, антагонизми
који трепере у ваздуху и циничне, неизговорене мисли што
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се услед учесталости јате и безгласно сударају, подозриви
погледи, гле, и овај је дошао, а види њега, шта ће он овде,
како то већ и бива на сахранама на којима је добро бити
виђен. А сахране су, тако се на њих гледа у културама које
поштују, па на неки перверзан начин и воле смрт (мајко
света!), коначни чин верификације нечијег живота.
После је све пошло према логици и механици мита,
слава, нагли пораст интересовања, скупови и симпозијуми, преводи и екранизације, тематски бројеви и поновљена
издања, сведочења пријатеља, познаника и случајних пролазника (каже мени Киш, а ја кажем њему, итд.), школска
лектира, именовања књижара и библиотека, адорација,
па покушаји релативизовања и радикалног оспоравања с
једне и политичког инструментализовања с друге стране
(Киш би то свакако осудио, Киш то сигурно не би допустио,
итд.), нешто попут лепљења туђе слике у својој личној карти. У подразумеваном поретку вредности на којима почива
свака књижевност, па и култура у ширем смислу те речи,
Кишово име је, са добрим разлозима и пуним естетским
покрићем, увелико испредњачило. У едицији најбољих
романа награђених Ниновом наградом, по суду критичарског труста тим послом заокупљених мозгова, „Пешчаник”
стоји у самом врху, одмах до Селимовићевог „Дервиша”, а
споменица Српске академије наука и уметности посвећена
Кишу и његовом делу четвороструко је обимнија од истих
публикација посвећених Слободану Селенићу, Ивану В.
Лалићу или Бориславу Пекићу. Прави коперникански обрт
настао је у академској мисли. Док је моја студентска генерација буквално молила тадашњег професора савремене
књижевности да барем на изборну листу стави неку Кишову књигу (у јеку је била полемика око „Гробнице” па баш
и није било згодно, док се не види на шта ће све то изаћи),
данас није могуће ни набројати колико је семинарских, дипломских или магистарских радова написано о Кишу или о
некој теми која је у (не)посредној вези с њим.
А кад је, пак, реч о докторатима, постало је престижно докторирати на Кишу, руку на срце, више због себе него
због Киша, исто као што је у Џаџићево и Бандићево време
било престижно докторирати на Андрићу. Уназад деценију
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и по уобичајило се да сваке године изађе макар по једна
књига или зборник из кишологије, често и с оном лепом,
тако колегијалном особином открића топле воде, из зоре
света, од Платона и Аристотела, као да о Кишу претходно
ништа није речено, а ако којим случајем и јесте, онда је све
то, крлежијански речено, чисто којешта. Како год, борба
која се у академском, а богами и свакидашњем свету назива
„правом на интерпретацију” никако не јењава и како ствари
до сада стоје, тешко да ће у догледно време, рецимо, све док
буде оних који су били на описаној сахрани, бити друкчије.
Киш све више постаје симболичка фигура културе у коју се
свако уписује према властитом нахођењу, предиспозицијама и предилекцијама, према свом идеолошком, поетичком
и естетичком профилу, а свакако и према интересу, у зависности и у сагласности са представама које гаји о себи, а за
које прижељкује да их створи код другога.
Таква је судбина свих који пролазе кроз дуг и противречан процес културне канонизације, мимо првобитних намера да се речима распознају у свету. А кад све то
једном згасне, и када прође, а хоће, мада се чини да неће,
остаће само књиге. Оне једино и остају.

Mihajlo Pantic:
New reading of Danilo Kish

It became prestigious to write a PhD topic on Kish, as it was
prestigious, in time of Dzazic and Bandic, to write a PhD topic on
Andric. A decade back it become common that every year one
Kish’s book is publicated or it is a Kishology repertory , often with
that beautiful collegial revelation of warm water, from the dayspring of the world, since Plato and Aristotle, as if nothing was previously said about Kish. However, struggle in academic and everyday world called ‘right to interpretation’ does not subside, and as
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things stand so far, it is hard that anything will be different in foreseeable future. Kish is increasingly becoming a symbolic figure of
the culture in which each person enrolled at their own discretion,
predispositions and predilections of its own ideological, poetic and
aesthetic profile. But certainly according to interest, and depending
on performances that nurtures about himself and for which hopes
to create in others. Such is the fate of all who pass through a long
and contradictory process of cultural canonization, without initial
intentions to be recognized with the words in the world.

Михайло Пантич:
Новое чтение произведений Данила Киша

Резюме:
Стало престижом получить учёную степень диктора, благдаря диссертации о Кише, как и во время Джаджича и Бандича было престижом стать кандидатом дисертации о Андриче.
Полтара десятилетия тому назад вошло в обычай ежегодно
подряд выдавать хотя одну книгу или сборник касающийся
Киша, часто с тем красивым, таким коллегиальным свойством
открытия тёплой воды, из зари мира, с Платона и Аристотела,
как будто о Кише предварительно ничего не сказано. Как-либо, борьба называющая в академическом и будничном мире
«правом интерпретации» нисколько не слабеет и по-видимому, скоро трудно будет иначе. Киш всё больше стновится символической фигурой культуры о которой чем выше говорят
по-свему усмотрению, предрасположению, пристрастию, посвоему идеологическому, поэтическому и эстетическому профилю, конечно и по интересам в зависимости и в согласии с
воображением о себе, с желанием вызывать его в другом. Такая
судьба принадлежит всем, которые проходят через длинный и
противоречивый процесс культурной канонизации, мимо личных первоначальных намерений по словам их узнавать в мире.

102

01

Разговори

Разговор са
академским вајаром
Војимиром Дедеићем
ојимир Дедеић рођен је у Вашкову, мјесту
са којег се отвара несвакидашњи призор
кањона Таре. Средњу умјетничку школу
завршио је у Херцег Новом, а затим Академију примењених уметности у Београду
1971. године у класи професора Миодрага
Живковића. Постдипломске студије завршио у Београду код истог професора. Од
1977. године члан је Удружења примењених уметника и дизајнера Војводине, а од
1982. године члан СУЛУВ-а. Оснивач је
и члан групе АМВ у Врбасу. Живи и ради
у Врбасу од 1972. године гдје предаје ликовну културу у
Гимназији „Жарко Зрењанин“. Приредио је више од 30 самосталних, а колективно излагао на преко 400 изложби.
Добитник је више награда и признања.
Иако се бави и сликарством, вајарство је средиште
његове пажње и препознатљив начин умјетничког изражавања. Оно „сједињује просторну динамичност скулптуре и
пиктуралност материје (...), омогућава креативно слагање
оних, само уметнику важних материјала, инсистирање на
пуној аутономности материје, на апстрактној неутралности динамичне форме“, како се о његовом дјелу изразио
ликовни критичар Милош Арсић.
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Умјетник на извору инспирације – визуелна постојбина (живописни родни крај)
•

Мој визуелни свијет је готово искључиво емоција
унутрашњег доживљаја. Она је заснована на доживљајима из прошлости, превасходно из периода
дјетињства проведеног у визуелно богатом завичају
одакле спонтано долазе и емотивно убједљиви призори и утисци. Са поменутим сегментима непрестано се комбинују моје навике и стваралачко искуство.
То се материјализује у сваком мом дјелу, а сав тај визуелни и емотивни набој створен је и на сучељавању
два основна појма елемента – боје и форме. Комбинујући их из њих узимам све што је потребно објекту
који формирам у скулптуру. Стварам нов облик компонујући у простору садржај нове функционалне естетско ликовне поруке. Надам се да успијевам у томе
да мој ликовни израз има мање наративног а више
метафоричног у себи, а све опет сажето у ликовне
поруке које показују тренутке, стања и акције доживљеног садржаја. Желио бих да дам што прецизнији
одговор на питање колико је мој, како рекосте „живописни родни крај“, имао утицаја на моје стварање.
Свакако да тог утицаја има, али он није одлучујући.
Присутан је у мотивима на сликама и цртежима, а
у скулптури су приступи другачији, зато примарни
утицаји нису и одлучујући. Скулптуру осјећам као
дуо себе и зато остављам простора и могућности да
у њој има и утицаја простора одакле потичем. Моја
скулптура личи, а не само да подсјећа на мој родни
крај - морене, киљане, мраморе, луче...
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•

Умјетник би требало да гради неку нову стварност
искључену из обичне димензије реалног свијета и
да је саопшти уздижући је на виши ниво комуникације. Стваралац идентификује умјетност са истином која треба да буде откривена у његовом дјелу.
И сама инспирација, све то што се управо збило и
још увијек се дешава на цјелокупној умјетниковој
сцени јесте прихватање сазнања да сваки поглед и
снажнији доживљај долази из најраније младости.
У свему су присутни и фрагменти сазнања које једва да дотичемо, а битни су нам јер долазе из простора „сазнања“ постојбине. „Духовну постојбину“
је тешко дефинисати када је у питању вајарство.
Код нас не постоји традиција у овој грани ликовне умјетности, па стога ни навика код просјечног
свијета да ужива у скулптури, да је походи. Осим
стећака, у Црној Гори и не постоји ништа што би
био прави културни траг за једног вајара, зато своју
духовну постојбину васкрсавам из киљана, из мрамора и луча који су стављани на мјеста гдје је неко
погинуо, а таквих мјеста има у мом завичају. Нешто
је утицало да естетика буде сасвим запостављена у
нашим крајевима. Присутна је само у елементима,
врло скромним украсима на вратима и доврацима
и, врло ријетко, у унутрашњости куће, а и они нису
аутентични, већ преузети из других средина. Да сам
писац, лакше бих „дозвао“ своју традицију, овако је
крпим из фрагмената, а све то личи на такмичење
са бесконачношћу. На сву срећу, постоји богата
ликовна традиција других народа која је постала
дио свјетске културне баштине, па самим тим и непресушно врело за све умјетнике свијета. Можда
је најизвјесније да сам у свом стваралачком раду
најближи идејама руског сликарског покрета лучизма који је изњедрио апстрактно сликарство, а чији
је зачетник Михаил Ларионов.
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(илустр. 14 – рељеф )
није добра резлоуција

Умјетник и савремено доба (изазови, криза морала, питање идентитета, промјена система вриједности...)
•

Умјетност је дио савременог друштва и као таква
преживљава све што вријеме доноси. Пред разним изазовима дешавају се и промјене у свим
сегментима, од почетка прве стваралачке акције,
до крајње реализације дјела. Криза се осјећа у свему, отежано се рјешавају егзистенцијална питања
што узрокује недостатак времена за стваралачки
рад. Наша теорија културе се базира на посткризној умјетности и култури уопште и то траје више
деценија. Полазим од себе. Рођен сам у послератној средини, на почетку врло дуге рецесије која
се осјећала у свим доменима живота. Покушавам
да у свему видим ону бољу страну и да што мање
ситуација сматрам нерјешивим. Мислим да се радом и упорношћу може много тога надокнадити,
а живот прихватам реално. Многа су велика дјела
настала и у тежим условима јер се тада даје максимум. Требало би да култура и наука имају посебну
пажњу у свакој држави и да, самим тим, добијају и
ваљану материјалну подршку. Без обзира на околности, не треба узалуд трошити вријеме и нипошто губити вјеру да стваралачки рад има смисла.
Кризу идентитета не смијемо признати!
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•

Вајарство је чудесан спој вриједности у ликовном
изразу и доживљају. Као просторна умјетност одвојена од илузије стварности функционално користи елементе: простор, облик, боју, и компоновањем свих даје комплетан естетски садржај
просторне умјетности. Опипљива је и животна у
пуном смислу. Њене поруке и суштина израза су
врло јасне. Скулптура готово никада није компликована, нема наметљиву теорију, једноставна
је и изражајна, вајана од природног материјала и
зато лагодно утиче на посматрача, блиска је човјеку. Она врло једноставно артикулише и своју
компликовану поруку, некад и забавно, али увијек
хумано. У вајарству увијек имамо добра и искрена емотивна искуства. Захваљујући материјалима у којима се изводи постаје дио природе, лако
покреће емоције и плијени посматраче својим аутентичним вриједностима. Скулптура је морално
чист спој естетског и емотивног у изразу. Вајарско
дјело, онако како га ја доживљавам, никада није
оптерећено сувишним визуелним садржајем нити
наметљивим порукама, увијек пружа потпуну слободу комуникације, не оптерећује се темама мада
их не избјегава. Вајарству није неопходан иконички музејски простор да због тога трпи кризу. Не
мора робовати музејима и урбаном окружењу, оно
се добро „сналази“ и у природи. Посматрачи схватају мјесто скулптуре као мјесто ходочашћа. Оно
то и јесте по својој природи, оно је свето мјесто
умјетничке истине.
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Умјетничко дјело – индивидуални израз и подстицај за
посматрача
•

Умјетничко дјело мора да има јасан приступ правим емоцијама и могућност да их живо и разноврсно пренесе на посматрача. Својим изражајним средствима – бојом, формом, перспективом,
структуром, ликовна дјела формирају цјелину дефинишући јасну слику комплексности и прегледности идеја и порука. Увјерљивост умјетника мора
да буде максимална, као и несумњиво постојање
његове личне увјерености у оно о чему дјело свједочи, ако хоће да посматрач разумије и доживи
умјетничко дјело и да оно буде фактор просветљења публике. Крајњи циљ умјетника мора да
буде његов хумани однос према свему што се дешава. Дефинишући идеју и поруку свога дјела,
осим већ поменутих вриједности и карактеристика, умјетник мора да буде одлучан и храбар, као и
свјестан чињенице да његово дјело покреће емоције, а на тај начин и енергију, стварајући духовни амбијент за развој младе популације. У свом
раду умјетник не смије робовати скромности, већ
треба да искористи све своје стваралачке могућности, а истанчан укус обезбјеђује потребну мјеру
свему, па и њему самом.

Утицај ликовне критике на стваралачки рад
•

Апсолутно сам сигуран да критика, награде и коментари о мом раду немају пресудан утицај на мој
однос према сопственом стваралаштву. Задржавам право да своје мишљење о тој врсти реакције
на моје дјело задржим за себе и, колико је год могуће, настојим да истрајем у умјетничком истраживању и да се мијењам по сопственом нахођењу.
Критике о свом раду читам без икаквог узбуђења,
јер не утичу битно на мој став о било чему, па и о
њима самим. Ја свој став, све и да хоћу, не могу да
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мијењам. Он је дио моје поетике као што је и дио
моје личности. Истина, већина критичара се приближила тумачењу проблема којима се бавим, а
радује ме чињеница да то раде различито, односно,
свако на свој начин.

Conversation with
an academic sculptor
Vojimir Dedic

My visual world is almost purely emotion of internal experience. It is based on the experiences of the past, primarily from the
period of childhood spent in visually rich homeland, from where
spontaneously come and emotionally convincing scenes and impressions. With these mentioned segments are constantly combined my habits and creative experience. I hope, I manage to make
my artistic expression has less narrative and more metaphorical
in itself. I feel sculpture like part of myself, and that is the reason
why I leave space and possibility that in it also has influence of
area where I come from. Sculpture is almost never complicated.
Thanks to the materials in which it is done, becomes part of nature, that is easily powered by emotion, and captivates observers
to its authentic values. Sculpture is morally pure bond of aesthetic
and emotional in the expression. Observers realize the place of
sculpture as a place of pilgrimage and by its nature, it is a sacred
place of artistic truth. The ultimate goal of an artist must be his
humane attitude towards everything that is happening. Defining
the idea and the message of his work, except for the already mentioned values and characteristics, the artist has to be determined
and brave, and aware that his work starts up emotions, as well as
energy, creating new spiritual ambience.
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Разговор с Воимиром Дедичем,
скульптором с высшим образованием

Резюме:
Мой визуальный мир скоро исключительная эмоция
внутреннего переживания. Она опирается на переживания
из минувшего, превосходно из периода детства проведённого
в визуально богатом родном краю откуда сами по себе приходят и чувствительное уверенные картины и впечатления.
С теми сегментами постоянно переплетаются мои навыки
и творческий опыт. Я надеюсь, что в моём художественном
выражении есть меньше наративного, а больше метафоричного. Скульптуру чувствую как часть себя и потому оставлю
много простора и возможности для влияния на неё из среды
откуда я. Скульптура почти никогда не сложной. Благодаря
материалам из которых выводится, она становится частью
природы , легко вызывает эмоции и осваивает зрителей своими подлинными качествами. Скульптура морально чистая
связь эстетического и эмоционального в выражении. Зрители понимают, что место скульптуры место паломничества.
Оно действительно по сути природы это и есть, оно святое
место искусственной истины. Человеческое отношение к всему что происходит нужно быть конечной целью художника.
Уточняя идею и поручение своего творения, кроме упомянутых ценностей и характеристик, художнику нужно быть решительным и смелым, то есть сознатнльным истины, что его
произаедение вызывает эмоции, таким способом и энргию,
создавая новое духовное окружение.
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Књижевни прилози

Ц

рнац Џонсон Џонсон, један од више милиона људи истога имена
и презимена у Сједињеним Америчким Државама, војник, заведен под бројем 304805, поново сједи под кестеном у порти цркве
Светога Јована Крститеља у Урошевцу и слуша монотоно зујање
попа Михаила из олтара.
Џонсон Џонсон никада није чуо за Јована Крститеља.
О себи зна само толико да су га нашли у кутији за ципеле испред ресторана Сун у Минесоти, недалеко од англиканске
цркве. Из тог разлога је себе сматрао англиканцем, мада никада
није одслушао ни једну молитву у тој цркви, нити присуствовао
ма и једном обреду.
Господин Џонсон Џонсон, каплар у јединици маринаца, или
прецизније 304805, односно још прецизније 805, како су га прозивали у строју и издавали му наредбе, задужен је да обезбјеђује
цркву Светога Јована Крститеља у Урошевцу и да чува остарјелог попа, који свакога дана по неколико пута откључава цркву и
пјева унутра по сат, или више.
У Цркву већ недјељама није ушао нико други осим попа
бијеле браде, који није знао ни једну ријеч енглеског, ни албанског језика, нити је сматрао да треба знати неки други језик осим
онога на коме се свакодневно обраћао Богу.
Откључавао је Цркву свакога јутра тачно у шест ујутру и
тачно у шест сати послије подне, никада није закаснио ни један једини минут. Mирно откључавао капију, па црквену двер,
остављао штап испред врата Цркве, облачио свечану одежду и
дуго читао из неких старих књижурина пјевућим гласом и сам
себи одговарао, тако да је војник Џонсон првога дана помислио
да поп разговара сам са собом, да је шенуо. Понекад је пролазећи испред цркава у Минесоти видио свештенике и вјернике, а
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овдје само попа. Када је чуо да поп сам себи одговара друкчијим
гласом и маше око себе некаквом справом из које излази миришљиви дим, војник је утрчао у Цркву и ухватио попа за руку
оштро му се загледујући у очи.
Поп је зачуђено гледао у свијетле беоњаче, једино бијело
мјесто на војниковом тијелу.
- Хоћеш да запалиш, је ли, пиромане један! – викну војник.
Поп слеже раменима не схватајући шта овај говори.
- Кандило – каза. – Мора тако.
Ни поп Михаило није разумио шта се догађало у Урошевцу.
Видио је сву ону непотребну, одглумљену бјежанију Шиптара,
који су за сваки случај оставили у близини одлично наоружане и
добро камуфлиране групе да чине провокације, да убијају виђене и да им чувају имовину. Гњев на гњев, убиства с једне, убиства
с друге стране, зло добра не доноси. Почела су бомбардовања.
Од прве огромне бомбе у цијелом кварту су попадала стакла са
свих прозора. Десио се страшни суд, људи убијају друге људе
са даљине од више хиљада километара, убијају оне које никада нијесу срели, који им никада никакво зло нијесу нанијели.
Убијају хладно, безосјећајно, убијају жене, дјецу убијају; руше
мостове, болнице, школе, вртиће. На праговима кућа гину невина дјеца и невини родитељи.
Поп, старински човјек који никада није дијелио људе по
нацијама, васпитан на црквеним књигама и на хришћанском
моралу, схвата да је наступило посљедње вријеме, да он више
ништа не разумије. Може још који дан да се брине о цркви, што
му је увијек била и прва и посљедња обавеза. И дању и ноћу, док
се око њега све претвара у прах и пепео, поп стрепи да се што не
деси древној грађевини, коју је у тринаестом стољећу изградио
протомајстор Тодор, а живописао познати живописац из Цариграда Спирос Лукијану. И дању и ноћу бди над Црквом и моли се
Богу вапијући да заустави пропаст народну.
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У Цркви је било осим фресака неколико икона старијих од
пет вјекова, а најљепша бијаше икона Свете Недјеље, рад непознатог византијског мајстора из тринаестог стољећа, за коју се
вјеровало да је чудотворна, да помаже и онима који су сахранили задњу наду, да помаже нероткињама и да чува жене у благословеном стању и њихов плод, па је црква некада била пуна жена
и дјевојака, њихове родбине, мужева разних вјера и нација.
Прото је био одличан богословац, васпитан на чврстој православној патријархалној традицији, знао је које је непроцјењиво
благо ова црква, зато је стрепио над њом више него над својим
животом. Уосталом, као и сваки убијеђени вјерник чврсто је вјеровао да све што се човјеку дешава, дешава се по Божјој вољи,
на коју он не може утицати, да је свеједно плашио се, или не
плашио, јер од њега ништа у његовом животу не зависи. Зато је
лако пребринуо себе, а непрекидно стрепио за Цркву.
Поп није имао никога од срца, жена му је умрла прије четири године, дјеце им Бог није дао. Ова црква, којој је на његову
срећу и част служио цијелог живота, била је његов једини стварни живот, вјера и љубав.
Кад га је неотесана црначка сподоба зграбила за руку у самој
цркви, у коју је бахато загрампао са оружјем, са панциром, шлемом и радиостаницом, поп је за тренутак пожелио да му врело
уље из кадионице саспе у исколачене беоњаче, да га ослијепи,
јер је и тако слијеп код очију.
Успио је да се савлада и да одагна ту нехришћанску мисао.
Помоли се у себи и брзо га мину тренутак бијеса, тренутак
слабости, па, пошто су сви људи образовани и необразовани
дјеца Божја, дође му жао младића, благо се насмијеши и стрпљиво из војникове руке извуче ланац кандила и настави да
чита молитву:
- Отче наш иже јеси на небесјах..., не ваведи нас во искушеније и избави нас от лукаваго! Амин!
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Џонсон Џонсон закључи да поп, изгледа, није сасвим луд, да
нема намјеру да запали Цркву, барем није агресиван, ни опасан,
одмаче се мало и загледа у испијене ликове светитеља осликане
на зидовима и на таваници, у њихове округле ћелаве главе окружене ореолима, у њихове дуге, танке прсте, у огромне, сиједе,
његоване браде и босе, код свих босе ноге, и скоро се уплаши.
- Зашто су сви боси? – помисли зачућено. – Како човјек
може ићи бос?
У његовој родној Минесоти нико никада није ишао бос. Од
оног тренутка када су га пред рестораном Сун нашли у кутији за
ципеле и однијели у сиротиште, он је увијек био обувен.
Омамише га мирис тамјана и уједначено зујање попово, ликови светитеља који као да плове у измаглици, врати се у родни
град, у рано дјетињство.
Времена проведеног у сиротишту сјећао се нерадо, против
воље, желио је да тај период заборави, али од седме године на
даље сјећа се свега. Сјећа се дана кад је из сиротишта са ђачком
торбом на леђима први пут пошао у школу, сјећа се доласка у
школу и првог учитеља, мрзовољног, ироничног Ирца, кога је
замрзио на први поглед. Како су осјећања између учитеља и
ученика била узајамна, школа му је постајала све одвратнија, а
учитељ све мрскији.
Први разред је понављао, година му је протекла у посматрању очерупаног стабла канадског бора у дворишту. На крају
године знао је у по дана, у по ноћи сваку гранчицу, сваки чвор
на боровом стаблу, али ништа није знао од онога што је причао
мрзовољни Ирац.
Када су га сљедеће године у сиротишту поново натјерали
да стави торбу на раме и да крене у школу, одлучио је да каже
збогом и школи и сиротишту. Испод вијадукта којим се стизало
до школе управо је пролазио теретни воз натоварен ђубривом и
он с највећим уживањем завитла торбу с књигама преко ограде
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напрегнуто пратећи хоће ли пасти у вагон. Имао је срећу, торба
паде усред вагона, воз протутња и однесе једине књиге које је у
животу морао узети у руке. Школа нестаде као ружан сан.
- Јупи! Јес! – врисну од среће кад видје да је погодио.
Како се живот врти увијек у истом магичном кругу, пут га
доведе поново пред ресторан Сун и одатле у ресторанску кухињу, гдје је гулио кромпир, прао суђе, истоварао поврће и ишао
на пијацу са економом. Ту је купио своје прве скупе патике, ту
је испушио прву цигарету и попио први виски у животу, ту је положио возачки испит, одатле је пошао у војску, с којом је дошао
у ову балканску забит за коју у свом животу није чуо, нити би
вјеровао да може постојати, да није ту доведен, у град чије име
није могао изговорити, а камоли запамтити.
Себе је сматрао англиканцем, јер су у ресторану сви били
англиканци, али га нико никада није увео у неки вјерски обред,
нити је ишта знао о вјери. Једно два пута је с пријатељем присуствовао миси у англиканској цркви, али му се није допало пјевање, уосталом било му је досадно и сасвим неразумљиво, па
више није тамо ни завирио.
Џонсон Џонсон се овдје нашао у потпуно неразумљивом
свијету. Никако није успио да схвати зашто се убијају Срби и
Шиптари кад су и једни и други бијелци, када живе један поред
другог и потпуно једнако изгледају. У почетку му се чинило да
говоре истим језиком, њему су сви језици осим енглеског једнако звучали.
По цијели дан дрежди на пустом тргу, слуша монотоно
зујање попово, његове бескрајне молитве из празне Цркве од
јутра до вечери, убијеђен да на свијету нема досаднијег града,
ни тежег посла од овога који он обавља. Која га је несрећа задесила, мила мајко! До кад ће да дрежди овдје на тргу и да чува
ту прастару, по његовом мишљењу, сасвим непотребну Цркву
и да слуша овога исхлапјелога попа, који у празној Цркви чита
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молитве свакога дана по неколико сати! Шта је њему до Срба и
Шиптара, до њихове мржње, боли га уво што се они кољу, боље
да се кољу, јер док се кољу има посла за Америку, за њену војску.
Он само једно жели, да се што прије врати у Минесоту, у ресторан Сун, међу људе који су црни као и он, који му знају име,
који разговарају с њим и иду на пиће, жели да се врати у кухињу
ресторана на посао који зна.
Када је првога дана послије дугог чекања ушао у цркву, разгледао је около и упитао попа нестрпљиво:
- Хоћеш ли још дуго пјевати ту досадну пјесму? Ти ниси добар момак, добар момак не може бити тако досадан.
Поп је само извио обрве и као да никога нема пред њим
наставио ‘’ да придет царствије твоје, да будет воља твоја на небе
и на земље’’...
Тада је Џонсон Џонсон пажљиво разгледао ликове светитеља који су мутно бјеласали и свиткали на свјетлу свијећа, да
се чинило да се сваки светитељ креће, као да цијела црква лелуја и трепери, као да је на таласима. Одмах су му упале у очи
босе ноге, босе код свих, зашто босе, зар ти људи нијесу имали
патике, зар баш ни један од њих није носио патике! Зар уопште
постоје на свијету људи који немају патике?
Осјећа како му се мути у глави од мириса, од поповог гласа
који одзвања у празној цркви, од ликова светитеља. Пренеражен,
уплашен, чује јасно како се свештеников глас умножава, чује
како пјесму прихватају многобројни ликови са фресака, хор мушких гласова пјева молитву с попом, стоструко одзвања – амин!
Види покрећу се лица људи, бјеласају им се зуби и златасто
пресијавају ореоли, кругови око глава, сијају ћеле и беоњаче,
а гласови се као водопад стропоштавају низ цркву и истискују
ваздух из ње – ааамииин.
Поче да се повлачи натрашке према вратима унезвјерено
гледајући у ликове који му се у хору смију са зидова и таванице,
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смију се грохотом, црква се тресе од њиховог смијеха. Панично
скида аутомат са рамена, окреће цијев у попа, који само зачуђено изви обрвама, окрену му хладно леђа и настави да поје. Једва
искочи из цркве, стрављено се окрену око себе, затетура да заустави небо које се све спорије окретало.
Требало му је неколико минута да комотно удахне ваздух,
да дође себи. Отетура до чесме, испљуска се по лицу и грудима,
окваси врат и сједе у хлад стољетног кестена.
Поп заврши молитву, заклопи књигу, угаси свијеће, закључа
цркву и изађе. Приђе војнику, погледа га забринуто:
- Теби, изгледа, није добро. Мораш да се смириш.
Пролазе дани и недјеље, вуку се спори мјесеци. Не мијења
се ништа, све је исто: исти град, иста црква, исти војник, исти
поп, иста молитва. Њих двојица као да су једини становници исчезлог свијета, везани један за другог неким проклетством, као
двојица затвореника истим оковом. И један и други желе да их
судбина раздвоји, но узалуд.
Господин Џонсон Џонсон, који није знао ни ко је, ни чији
је, мрзи ову цркву, мрзи овај град, мрзи лудог попа који непрекидно зуји једну исту пјесму, мрзи једнако и Србе и Шиптаре,
мрзи цијели свијет, мрзи америчку војску, а највише мрзи себе.
Осјећа да га изнутра изједа ова напрегнута тишина, да га ова
црква и овај поп излуђују и нервирају до те мјере да се плаши
да је већ почео да луди. Сан му је побјегао, нервозан је, изгубио
је апетит, не може да се концентрише, не може да раговара са
војницима своје јединице. Кад ухвати тренутак сна увијек сања
ресторан Сун у Минесоти, сања вреву, ону сталну гужву у ресторану, а кад се пробуди чека га потпуно празан трг преко кога
данима нико не пролази, потпуно празна црква и фанатично упорни, дакле сасвим луд поп и његова једна иста, језиво монотона
пјесма. Буди се у зноју, уплашен од наступајућег дана, празновјерно се бојећи цркве. Зашто баш он да је чува? Од кога да је
чува кад мјесецима нико осим попа није ни завирио у њу? Црква
је толико стара да је давно требало срушити и на њеном мјесту
подићи неку модернију зграду која би служила нечему. И поп је
већ тако стар давно му је било вријеме да умре.
Зашто да их чува баш он који никада није ишао у цркву?
Свакога дана поставља оваква питања себи војник Џонсон Џонсон, а ни на једно не налази одговор.
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Данас је недјеља, тридесети септембар. Тачно је пет мјесеци
како је војник први пут ступио на трг. Сјетио се тога у спаваоници, на трг је изашао мрзовољно, видно узнемирен. Коначно
је увјерен да овоме нема краја и да се то никада неће завршити.
Није се помјерио кад је поп Михаило спорим кораком ушао у
порту, није показао да га је примијетио, нити је одговорио на
попов учтиви поздрав.
Поп је нехотице узвио обрве, полако завукао руку у џеп
мантије, извадио кључ и откључао цркву. Мало затим из цркве
се осјетио мирис тамјана, мирис који војник никако не подноси.
Већ сам тај мирис га нервира, јер одмах помисли на посао који
ради а мрзи га, помисли на свој јадни положај, на родни град, на
живот који тече тамо, тече мимо њега, а он чами у овој балканској забити.
Јуче је пошао поручнику, да тражи одсуство, овај га је бијесно мршнуо, одржао му цијело предавање о томе колико зарађује,
о томе да му та пара пада сасвим џаба, јер док неки јуре терористе и свакога дана развађају закрвљене Србе и Шиптаре, он грије
дупе у дебелој хладовини кестена.
Осјећа да га мирис тамјана из цркве мами, просто га вуче
унутра, опија га; врти му се у глави, стеже за грло и кида му дах.
Приђе чесми, добро се испљуска, но од тога му не би ништа
лакше. Ужурбано намјести шлем, нешто га просто повуче, у два
корака ускочи у цркву. Заглуши га шум гласова који су се сурвавали са таванице, окрену се унезвијерено око себе, поп пјева,
а сви ликови са зидова и са таванице хорски отпјевају молитву. Војник ослушну стрављено, јасно се разликују гласови, они
с лијеве стране поју алтом, са десне стране тенором, а такт дају
басом ликови с таванице.
- Не, ти нијеси добар момак, ти си веома лош момак! –
каза бијесно попу, који га је зачуђено погледао не прекидајући
молитву.
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- Ти јако лош момак! Сад ћу ти показати, показаћу свима
вама! Запамтићете ко је Џонсон Џонсон! - соптао је бијесно трзајући са себе пушку. Ухвати је за цијев, стаде махнито ударати
по зидовима. Гласови се сручише на њега као ураган, завртјеше
га. У том стравичном ковитлању види како се око њега окреће
попова обезличена фигура, кези му се, а затим се издвоји неки
лик са фреске, унесе му се у очи, прождире га погледом.
- Доста је било! Нећете више, нећете никад више! – вришти,
лупа кундаком по светињама. Спаде му ранац, он га бијесно
шутну ногом, поче да избезумљено трза шлем, који му спаде са
стране и стеже га око врата, набрекоше му вратне жиле, а на
уста прокључа бијела пјена.
Уморан, исцрпљен поче да гребе зидове ноктима, запе за
пушку која му испаде, шутну је ногом. Пушка сасу рафал по
олтару. Џонсон Џонсон паде и замлатара ногама и рукама ломећи све око себе.
Поп мирно затвори књигу, извуче га у двориште, уми хладном водом и окваси иза врата. Војник се мало смири, поп му
изнесе пушку, ранац и шлем, врати се у цркву да разгледа грдну
штету коју је војник направио. Исправи налоњ, упали свијеће,
подиже оборене сасуде, пољуби сваку и врати на мјесто, па
загледа у лице сваког нагрђеног светитеља. Многе фреске које
су преживјеле петстогодишње турско ропство биле су сасвим
уништене. Низ лице му потекоше сузе.
Узнемирени пуцњем у двориште хрупише амерички војници, па кад угледаше живог Џонсона Џонсона и видјеше му бијелу пјену на устима, обрисаше га и поведоше. Војник је долазио
себи, таман на вријеме да чује како поп поново чита истим гласом, исту молитву.
- Зар опет, мој Боже! Гдје је крај страдању нашем, али нека буде
воља твоја. Отче наш иже јеси на небсјах, да свјатитсја имја твоје...
Амерички старјешина уђе у Цркву, згрожено погледа нагрђене ликове светитеља, слеже раменима и тихо се повуче.
- Страдање је исто, само се рушитељи смјењују – помисли
поп и настави молитву - опрости нам долги наши, јако же ми
праштамо должникам својим, не воведи нас во искушеније и избави нас от лукаваго...
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Вук Церовић – биографија
Вук Церовић пише прозу за дјецу и одрасле, а бави се и књижевном критиком. Највећи број критика објавио је о дјелима из
српске књижевности. Писао је о Лаву Толстоју, Ги де Мопасану,
Кафки, Камију, Шолохову, Марку Твену, Џеку Лондону, Његошу, Иву Андрићу, Ранку Маринковићу, Миодрагу Булатовићу,
Стефану Митрову Љубиши, Николи Лопичићу... Објавио је више
десетина есеја и критика у стручним и научним часописима у
Црној Гори, Србији, Босни и Херцеговини.
Приредио је за лектиру за основну и средњу школу књиге:
„Гора Коштанова“ Душана Костића, „Странац“ Албера Камија,
„Хаџи Мурат“ Лава Толстоја, „Приче“ Петра Кочића, „Приповијетке“ Ива Андрића, „Доживљаји Тома Сојера“ Марка Твена,
„Зов дивљине“ Џека Лондона, и за њих написао предговоре.
Написао је више књига прозе за одрасле, „Дрхтај на рубу“
(приче), „Љето у Дуракову“ (роман), „Приче са периферије“,
„Туђи живот“ (приче), затим трилогију „Круг“, „Зле године“ и
„Јесен у прољеће“. Највећи успјех постигао је пишући приче и
романе намијењене дјеци – „Приче испод наше крушке“, „Рођаци из Лазина“ (по овој збирци прича ТВ Београд снимила је истоимену серију, као и филм „Урош Блесави“), „Храбри дјечак
Дроњо“, роман за који је аутор 1991. године добио награду „Политикин забавник“ и „Дјечак тражи оца“, роман који је наставак
поменутог награђеног романа.
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ладњикав јесењи дан. Сумаглица. Ваздух отежао од влаге. Пред
наша врата дође поштар. Донесе писмо коме се нисам надала.
Отправила ми га је мајчина познаница. Није имала по коме да
ми поручи, па је написала. Зове ме да дођем. Каже, има нешто
да ми прича.
Чим сам уграбила мало времена, одох. Већ са врата видјех
заигра јој осмјех на лицу. Обрадова ми се и у знак добродошлице рече:
– Сунце те гријало, к’о да ти видјех мајку. Сваким даном све
више личиш на њу. Нема шта, чита мајка. И по лику, и по стасу. А већ по гласу, свак би познао да си њена. Сада кад је више
нема, жеља ме понесе да видим тебе. Стара сам и неумјешна. То
што желим не умијем да урадим. То можеш ти, к’о ико. Она, већ
одавно, међу безбројним гробовима, вјечни сан снива. Боже, о
чему ли сања? Можда о срећи коју никад није имала, можда... Ја
ћу ти њен живот казивати, а ти по њему вези. Украси га кад год се
може. Нек је на папиру зерицу љепши но што јој је био на јави.
И да слика о њој, маличак, буде свјетлија. Несрећом је заслужила да на овом свијету о њој остане неки траг. Други остављају
гробнице, споменике, а њена хумка зараста. Кад сасвим иструли
крстача и земља утоне, нестане нас који смо је познавали, нико
неће знати да је постојала. Ако се не оглушиш о моју молбу,
само ће твоја прича свједочити да је овим свијетом прошетала
моја Марија. Није она мени род, али је ја зовем мојом. Сиротица, нек је и она нечија. Кажем моја, да пружим мало топлине
њеној невеселој души која лебди негдје око њеног гроба. Учини
то, молим те, ако макар негдје у крајичку своје душе нађеш зеру
самилости за њену злу судбину.
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Ћутала сам пред изазовом неке, мени непознате, судбине.
Сара је чекала и гледала ме право у лице. Очима је тражила пристанак. Свјесно или несвјесно, благо, скоро непримјетно, климнула сам главом. Протумачила је то као мој пристанак и почела:
– Долазила је да ми чисти кућу. Када је год позовем, ето је.
Уредна је и вриједна. Куда пређе, нема се шта поправљати. Као
да је живот није немилосрдно шибао, некад је весела, раздрагана. Тада ради брзо. Када је невесела, мрцвари. Спорија је, али
уради. Сада посустала од живота и година, не чисти више. Сврати код мене, онако, по навици. Да посједи, да се окријепи. Кад
овим крајем иде, моја врата не маши. Ономад дође. Затече ме
саму. Док се спуштала на сећију, чух како дубоко уздахну и полугласно, само као за себе, рече: „Кад ли ће Господ доћи по моју,
уморну, душу?“ Ја ћутим, као да је не чујем. Нећу да је ометам.
Нека је. Дошло јој да поткрај живота своди рачуне. Док се одмарала, ја сам нешто пословала. Она, преда мном, поче гласно да
разгрће вријеме. Да преслаже наслаге година и џара по талогу
живота док не дође до дјетињства. Ту, из сјећања, стаде призивати своје село, родни кућерак кога одавно нема, умрле родитеље,
браћу и сестре и многе тешке, а и ријетке драге тренутке свога
дјетињства, младости, живота... У мислима је грлила и миловала, давно ишчезле, своје драге...
– Ја сам ти, што се оно вели, од повоја била без спокоја. Да
ти причам дан и годину, не бих ти својих испричала јада. Живот
ме сатир’о, само што ме још није мљело воденичко коло. Отац
је, од малих ногу, иш’о по најму. Бјежећи од сиромаштва и сиротиње, обрете се у нашем селу. Затече нашу мајку па се призети
на њено имањце. А она немала браће. Подијелила се са сестрама па зашла у још виши фукарлук. Запало је мало окутњице,
једна њивица, омања ливада и мало паше. А родна, несретница, па нас наковиља десеторо. Све једно другом до ува. Једно у
наручју, друго под срцем, а треће се држи за сукну. Оно што с
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нашег милћета напаљеткују није нам, што се каже, могло бити
за нафоре. Не вала, таман ни за нафоре, а камоли да смо сити
и напити. Зато нам отац, свеједанак, надничи по селу. Кад ни
то не би доста, мораде и мајка. Он да ради под надницу, а она
да измећари за брашно, вуну, или шта друго. Отац надничар,
мајка туђа измећарка, а имање премалено па и ми морадосмо
њиним путем. Како смо прирастали, давали су нас у најам. Само
да се пре’ранимо, без икак’е друге плаће. У погодби је било још
да нам купе опанке. Ми, мали, некадри, па једва зарадимо ’љеб
који поједемо.
Отац умрије млад. Остави нас рано. У невакат, кад нам је
био најпотребнији. Није он, сирома’, томе крив. Тако му Бог
запис’о, да у тај час сконча. Од’ро се радећи по туђим њивама
и ливадама. Извешч’о у туђој вучи и горосјечи. Био је камена
ћуприја нашој кући. Кад је, на себи, одвук’о баскију у варош те
прод’о, имали смо ’љеба. Носио је на себи. Него како, кад није
им’о кљусета. ’Љеба смо имали и кад би мајка, на путу, зачекала
сељане који се враћају из воденице и закумила их да јој из својих
врећа одваде помало брашна, – први ме пут погледа у очи и, као
да из књиге чита, настави:
– Добро памтим нашу свакојаку немаштину. К’о да све то
сад очима гледам. Иако сад нисам гладна, имам ’љеба, помало
и смока, кад на те дане помислим, чини ми се да сам гладна.
Упила ми се мука у дроб и срце, у душу, у мозак, крв, очи. Ама, у
све што има у мени. Упила се и никако не чили. С њом ћу, вала,
и у гроб лећи.
Слушам је нетремице. Не прекидам питањима. Одабрала је
мене да ми покаже своју распуклу душу. Она мало застаде, па
као да се боји да шта не изостави, настави брзо:
– Нашег јада кад копасмо оца. И данас ми у ушима стоји ђетиња писка. Чујем је ђе гођ идем. И дневи и ноћи, к’о да сам се с
њом родила. А сузе ми, кад помислим, и сад саме навиру.
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Опет је стала, ућутала. Посматрала сам је пажљиво. Ухватих
трен кад јој исклизну суза. Иза те, из оба ока, су јој извирале
нове и котрљале се низ њено блиједо, испијено лице. Пожалих
је. И само што помислих да је прекинем, да је нечим понудим,
одустадох. Нека је, нек се исповиједи, нек исплаче свој бол. Сузе
су лијек, нечујно шапнух себи. А она, ничим неометана, мало
почину па настави своју тужну причу. Повремено је, марамицом, брисала зној са чела и сузе с лица.
– Мајка се у великој невољи нађе. Урош, најстарији брат,
бијаше пристиг’о за лакшег рада, па га она даде у најам. Оде
у кућу једног гласитог, честитог домаћина испод Љубишње. Да
служи и зарађује, да нас, туго моја, све ’рани док и ми не пристигнемо за рада. Мене, иако бијах мала, даде Ћаки Цвијуши да
јој чувам ја’њад. А Ћака је, Бог да јој душу прости и помилује,
била пунорука. Вазда је при руци имала спремне милости за ненадне госте. Боже, што ми је код ње било фино. Била је голубије
душе и добра домаћица. Добро ме је гледала, к’о да нисам најамница, но њино чељаде. Фино је готовила. Накије готоваца моја
мајка није знала. О’кле ће знати кад није имала о’шта да готови,
нити да од кога види, – упитно ме погледа и продужи:
– Лако је ономе ко има. Можда ми нећеш све ово вјеровати,
јер сит гладном не вјерује. А мој Урош је био честит и вриједан
радник. Газда од њега није мор’о ништа заклапати. Све да су му
били просути жути дукати, он за њима не би посег’о. Сербез је
све послове на њему мог’о оставити. Био је сигуран да ће му све
бити урађено таман к’о да је он све својом руком радио. Понекад
можда и боље но он. Стога га је цијенио и поштов’о. Није му дао
да са осталим слугама једе, но га је, са собом, сјед’о за трпезу.
Е..., то је велико поштовање, умијешах се ја.
– Све је то било у реду, моја Саро – први ми се пут обрати
као да је до сада причала нигдини – али то село далеко, па нам
Урош ријетко долази. А некако и спутно, па нема по коме да
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нам дотури зараду. Кажем ти, иако је срамота, чељад су нам сев
тога често гладовала. – Ту застаде да предахне. Помислих да јој
се од дугог причања осушило грло, па је понудих чашом воде и
слатким од шљива.
– Кад пређох код другог домаћина, у даље село, тамо према
Босни, бијах мало одрасла. А тамо ни у пола Ћакине доброте.
Покајах се, али ме нико није пит’о. Мајка се слакомила на малко
више зараде што јој газда, преко ’ране и опанака, обећа. И тај
газда ми је био добар, али газдарица, да те бог сачува. Нека чечерглава и крушколома, а злица и стокаменица. Сваки ми дан, за
ужину, завије комадић тврдог сира, никад масног, и комад осалог
’љеба, ријетко кад цијелу ужиницу. Први ме пијевци смију затећи
у постељи. Други и трећи, никако. Ја би’, иако уморна, да увече
мало посједим с’ њима, да и ја шта чујем. Али јок. Да би добро
радио, слуга мора да се наспава. Да рано легне и рано устане. Да
први наздрави санку и уранку. Она другачије не да. По ваздан
крећем браве, напасам их к’о своје, а кад, увече, дођем кући, она
ме налетница нагони: „Признај, признај, да су ти ваздан пландовале.“ Кунем се свим и свачим на свијету, али ми она не вјерује.
Бели јој нису имале млијека кол’ко је она намислила, па на ме
сваљује кривњу. Долазило ми је, да испод шпорета, сподбијем
осјечак па да јој њиме сву главу разбијем и онда трнем куд било...
Она учини да на њу помрзим. Ама, не само да помрзим, но да је
замрзнем. Е как’а је, земља јој у се недала, често сам увече клела
кад се промрзла скупим под поњаву. И сад, кад се ње сјетим, кажем: Дабогда јој земља кости истурила. Знам, моја Саро, не ваља
клети. Кажу, пола се клетве враћа на онога који куне. Али како да
не кунем кад ме је на правди бога нападала. Ја по ваздан не бих
ноге пода се подвила, а она ме потвара. А зими, снијег до паса, а
ја сама табам торину. Чепам по највишој цичи... Зато је кунем. И
мртву ћу је клети док гој могнем отворити уста. То ми је једино
оружје, једина одбрана од зла што ми се од ње у душу урезало –
с побједоносним осмјехом, пошто изасу горчину, а ликујући од
неке необјашњиве среће, заврши причу.
Ћутале смо обје. Послије подужег премишљања, погледа у
ме, и помирљиво рече:
– Никад се шукаст с’ рогатијем не може бости. Ни најамник
с’ газдом изнијети. Он ’оће да га слуга држи за свеца, а он њега за
кеца. Шта ћу, бели је Бог тако рек’о. А против божје се не може!
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Погледала сам на сат. Крадом, да не примијети. Увриједила
би се, несретница, и отишла. Три пуна сата причала је о себи, а
није много одмакла. Само је, како рече, начела своју причу...
– Видиш Саро – обрати ми се – не умијем да престанем.
Сама сам..., жељна да с’ ким проговорим, да ми се од шутње не
усмрде уста. А ти се, Бог ти дао и од мога здраваља, вазда ти играло и пјевало, кад гој дођем, са мном испричаш.
***
Дошла је сјутра, и то у покасно поподне. Знала је да ће ме у
то доба наћи. Дошла да преда мном буди успомене.
– Ја, код тебе, све по невакту – рече сједајући у наслоњачу.
– Ово што ћу ти испричати, сигурно никад ниси чула. Бијах још
мала за најма, па сам била код куће. Утувила сам добро, к’о да је
било јуче, а не прије седамдесет и више година. У нашој изби, ми
сами с’ мајком. Шћућурили се око ње, к’о пилад око квочке. Чујемо неко зове: „Жено, жено!“ Причекасмо да чујемо ’оће ли се још
који пут огласити, док нешта лупи, а на врата бану гурбетка. На
леђима јој торба, а о врату марама, а у њој на прсима носи дијете.
„Дај нешта, садака те саћувала“, стално понавља, држећи
испружену руку. Знала је моја мајка за ону народну изреку: „Подај му кад проси, па да доламу носи“, али одакле? Зато се искрену према њој:
„’Ајде иди, носи те ђаво испред мојих врата. Немам ни себи,
а некмоли да дам теби.“
„Пружи руку да ти гледам у длан. Дај да ти бацим грах или
растурим карте. Да ти кажем шта ће ти бити и шта ти је било.
Ако ти не погодим, други ми пут не дај ништа.“
„Чиме да ти платим, јадна не била“, пита је моја мајка.
„Биће, биће! Нешта ће изненада стићи“, рече гурбетка.
„Јано, пашће ми с неба“, поклепа мама. Циганка навалила.
Не одустаје. Само гањаче.
„’Ајде, жено, дај шаку вуне, ако ништа друго, па да ти фарлетам.“ Мама се, од њене насртљивости, још више узљути. Побоја се да је не обенђија, па оно сиромаштине, из куће, не однесе. Осијери ти очи, па црно чељаде гледа, али не види ништа. И
шта гој заиште, даје јој се. А може и украсти кокош, ја шта друго? Јазук је, шта било да однесе. Да је што прије од куће одбије,
мајка докопа притку па викну:
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Деде, разложи! Как’е вуне? Видиш, ђеца ми боса скачу.
Немам ни корице да им ољебим уста. Два дана очима нису
виђела ’љеба.“
Гурбетка се сажали на нас. Са рамена скиде торбу и из ње
извади добар комад ’љеба. Пружи га нашој мајци, говорећи:
„Ево, дај ђеци, да ти не самру од глади.“
Мама се изненади. Овоме се није надала. Ненавикла да пружа руку, стоји, не креће да узме ’љеб. „Узми, жено! Имам ја још
три комада“, нуди је она. Мама, из руке, испусти притку и, од
просјакиње узе ’љеб. Никад ништа нисмо појели слађе, још да га
је, богдо, било доста. Гледајући како брзо једемо, гурбетка рече:
„Машала, машала.“
Ту је стала. Ћутале смо обје. Изненађена оним што сам чула,
нисам умјела да отворим уста. Погледала сам кроз прозор. Одавно се било смрачило. Она устаде. Дохвати капут који бијаше поред себе, на канабе, спустила, па преда мном крену. Испратила
сам је до капије. Пред нама је мировао град. Ништа се није чуло
осим проријеђеног псећег лавежа.
***
Појавила се кроз три дана. У исто вријеме. Надала се да сам
у ово доба обично сама. За сваки случај осврнула се два–три пута
око себе да провјери да са мном, случајно, нема кога. Гнијездила
се у столици, као да је нешто жуља. Како се год намјести, врпољи
се, није јој фино. Устајала па поново сједала. Мучила се пред отварање нове, поразније, странице свог живота, док једва поче:
Једва сам изданила, али, некако доплетох до тебе. А сама сам
себи тврду вјеру задала да о својој бруци никоме не говорим. Толико пута себи рекла: Ако камен проговори и ја ћу проговорити.
Али..., не могу! Гони ме нека сила, да се некоме повјерим. Моје
је прошло. Више прошло, него што ми је преостало. Па велим,
што да кријем? Изабрала сам тебе. Добре си душе и учињена
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жена. И учевна, па ћеш ме, надам се, разумјети. Нећеш ми узети
за зло ово што ћу ти рећи. Може бити нећеш ми повјеровати, а
душе ми било је таман ’вако:
– Била сам још ђетушче, но унеколико пристасала. Јавили
ми се они знаци што сам по њима више жена но дијете. Већ сам
уз мајку прела вуну и тежину, помало ткала вражу. Бијах се мало
зарепила, а богме нисам имала су чим. Те сам године чувала
козе једном домаћину из нашег села. Бијах подаље зашла у неке
шумарке да тражим одољен траву. Замолила маму нека варошка
да јој мало наберемо. „Види, неђе нађи, платиће. Увар нам је“,
рече ми мајка. Опазио ме један грмаљ из села, нећу ти рећи који,
можда си за њега чула. Био је гледан, што јес’, јес’, али ожењена
чо’ечина. Привук’о се, пресрео ме, па ме споврљ’о. Нисам се,
очију ми мојих, драговољно дала. Повуче ме за рукав, раздрије
ми кошуљу од беза и одвуче ме у шумарак. Да простиш, назор,
од мене већ шта уради.
Шта рече, приупитах је?
– На силу ме обешчасти. Не знадох ни шта са мном би. Боже,
кол’ко сам суза пролила у потаји. Коме да кажем своју бруку?
Ко да заштити сиротињу? Оца немам, најстарији брат далеко, а
све остало у кући, нејако. Е клела сам га и тада и данас, узма га
узела дабогда – додаде постиђено, мада је, каже, одавно на стид
заборавила. – Нико други, о своме се јаду забавио, него ме он
на овај пут наведе, – прошапта. Изгледала је скрушено. Пламци
јој уз лице ударили. Притиснута теретом разбукталих успомена
сваки час је уздисала, знојила се, кршила прсте...
– Дајде ми мало воде, уста ми се од јада осушила – затражи
молећиво.
Посматрала сам је како халапљиво пије. Чуло се како јој
гутљаји силазе низ грло.
– Охо..., што се окријепих. Бог ти дао добро, што ме ’вако
напоји – благосиља ме па настави:
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***
Након оне ноћи није долазила задуго. Ослушкивала сам, кад
останем сама, да закуца. Можда се постидјела своје приче. Или
се покајала што ми је своје тајне открила, мислила сам. Ја сам јој
се, ипак, надала. Знала сам да ће доћи. И..., заиста, једног дана
препознах њено куцање. Радила је то другачије од свих. Наизмјенично свим прстима добовала по вратима. Отворих јој, широм,
врата и широким осмјехом пропратих свој гласни позив.
Изволи, добро ми дошла, моја Маро. Нема те одавно, а ја
сам ти се сваки дан надала, рекох јој, искрено обрадована што
је видим. Јер..., стварно сам вољела ту жену. Уз њено име увијек
изговарала оно „моја.“ Доста ме је пута, својски, одмијенила.
Дотјерала ми кућу као огледало.
Како уђе, сједе. Правдала се да нешто није могла да дође
раније. Одахну од умора и замоли:
– Прво нам испеци каву да попијемо. Кол’ко се заморих, једва дођох довде. Нема..., потрошила сам се. Изанђала моја снага.
Сва сам извеђела к’о стара дроња. Једва ме ноге носе. Убиле ме
године. Сломио ме рад. А, иако је срамота, и туђи људи. Нису
ме, бели, штеђели и чували... Но свој ћеф проводили...
Значи, ријешила је да настави. Нешто је тјера да ништа не
таји. Нагони је нека сила да отовари свој терет, помислих. И док
се пред нама пушила врела кафа, а њен мирис ширио, она, како
сам и предосјећала, настави своју исповијест. Прецизно, као да
је записала, а није, јер, била је неписмена, крену оданде докле
је стигла. Настави, течно, да одмотава пређу са клупка успомена. Призивала их је редом. Бистра је и добро памти. Ништа не
заборавља.
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– Доста је, не могу више. Уста су ме забољела. Пуно сам засула, али сам, бели, доста изамљела. Да идем..., да те више не
заглушам..., срамота је.
Погледала сам на сат. Зар има три сата откад је дошла, запитах се у мислима. Причала је, причала. Стигла до тачке од које
је њен живот кренуо странпутицом и ријешила да се заустави.
Уз довиђења, изашла је и као сјенка утонула у магловиту ноћ.
Однекуд се, неколико пута, огласи сова па се одаљи и замрије
у тишини. Затворила сам, за њом, врата, спустила се на кревет,
склопила очи и дуго размишљала о оном што сам од ње чула.

01

– Кад сам се мало повратила и дошла себи, ријеших да се
боље чувам. Како било да било, морам се одсад чувати. Дако ми
чо’ек, кад’ га нађем, опрости кад сазнадне како се то са мном
стрефило. И, богоми..., бегениса ме један. Гледам га, засук’о
бркове, припас’о водијер, па коси. Маше плећима, а пред њим
падају откоси. Мах му велики, па му откоси дебели к’о снопови. Други га дан чујем како на кову откива косу. Вирим између
грања, гледам у њега, све док не рзминем њине ливаде. Гледа и
он мене. Почесмо помало разговарати. Ја се узрадовала, дако ми
макне туђи прут из руку, али стрепим. Забегенисасмо се. Рече да
ће ме узети. Рече па порече. Скуди ме неко. Одустаде кад сазнаде
да нисам ђевојка на свом мјесту. Обезуми ме. За њим у тугу западох. Кад одтуговах, богоми, иако је срамота, попоганих се...
Гледам је. Поцрњела к’о угљен. Сагла главу, нема образа да
ме у очи гледа, како стаде да препричава овај дио свог посрнулог живота. Трљајући руке, настави:
– Кренух по неваљалу путу. Ђаво ме свукуд носио. Куд ме очи
воде, а ноге носе. Ђевојке, оне што су моја суврст, неће са мном да
се друже. Начуле неваљало о мени, а унавиђеле и оно што није,
па једна другој ишарете, да се одмичу од мене. К’о да сам губава,
свака од мене бјежи. На сијелу немам с’ киме да запјевам. Морам
сама у коло. Видим, не воле ни да се до њих у’ватим. А ја шта ћу?
Ускочи те поиграј пијеваца. – Каква је то игра, прекидох је.
– Ма, оно, гледала си, кад двоје, једно према дугом , на сред
кола, играју пијеваца или проскока. Ето то је та. Са сијела би ме,
понеки, за пут одвео. Нисам се бранила. Нисам више имала шта да
чувам. Мало–помало, ријеших да се задовијек дајем. Навадих се,
па не могу без мушкиња. Нисам се ниједноме бранила, а и нудила
сам се... Младост, лудост! Не мисли на старост. На ум не пада она
стара ријеч „млада курва, стара просјакиња“. Јок, то ми није било
ни на крај памети. Но све, у стопу, поганским трагом. Радила сам
то и да ми дају покоју пару. Да купим мало ботани, кад не могу
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камрике, за кошуљу. Ошћах и ја да се наредим, а немам су чим.
Немах, јадна, ни за оно основно, а камоли за как’е мамипаре, и за
как’у ситнарију, да набавим, да се нагиздам к’о газдинске. Имам
само најамнички прут у рукама и туђи повраз преко руке...
Тек кад сиђох, да у вароши служим , обрела бих понешта.
Јок да набавим, но ако ми ко да как’у старудију. А мени је и то
добро. Тада сам обула прве кондуре, дала ми своје жена што сам
код ње чистила. Биле се, оздо, садрле, па сам их однијела кондурџији да их подледери. Да им тури пенџета и прикује налче. И
на пете и на прсте. Па како идем ударају о калдрму. Звече, фино
се чује. А мени мило. ’Оћу и ја к’о госпоје...
Више се у село нисам вратила. Скрасих се у граду, у оно напуштеног кућерка под брдом. Прокишњавало је к’о кроз решето
све док ми онај комшија, Бог му дао, од севапа, ластром не покова кров. Им’о чо’ек наке старе тенеће што му не треба, откуд бих
ја набавила. – И даље не гледајући у мене, а сва црвена у лицу,
настави своју исповијест. Сад су јој се, и незване, будиле уснуле
успомене.
– И..., тако ми имадоше ђе да долазе људи. Ја, баксузница,
скинула стидне мараме, па сам свашта радила. ’Оћу, вала, и ово,
цвијеће ти по образу, да ти испричам. Они, што су са мном имали посла, говорили су ми да сам ватрена, уска, мимо друге жене.
Да им ни с’ једном није к’о са мном. Све су ми то сами говорили,
нисам ја тражила да ме ’фале. Стога је код мене била навала...
И момци и ожењени, удовци, распуштеници. Нисам то гледала.
Имало је и странаца што су неким пословима долазили у наш
град. Највише Шваба. Једном је био и један Чивутин те сам пробала и осунећеника. Не знамо да причамо, али се, да простиш,
око оне работе лако споразумимо. Понеки се сажали па ми плати. Понеког заволим, па се извирујем еда га. И не тражим му
ништа, само нек дође... Ех..., − дубоко уздахну − тако би..., док
бијах у свом земану. Бели сам се напроводила. Да простиш, ци131
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гански дућан ми вазда отворен. Нисам га ни затварала. Свраћ′о
кад је ко стио. На ноћ су ми знала долазити по тројица...
И тако..., идући по злу путу, нашло ми се дијете. Завољех га.
Копиле, али је моје. Кад ме у суду упиташе, с ким сам се окопилила, одговорих: Сједи ти, господин судија, на мравињак па
знадни који те је ујео. Насмиј’о се слатко, више ме ништа није
пит’о. Богоми сам му казала истину. Не могу да знам чије је. Да
кога набиједим, нећу. Ако сам изгубила образ, нећу да губим и
душу. Душа на тијесну рупу излази. Ваља се с’ њом раставити.
На тај час се васи вијек мора мислити. Знам, она стара пјесма
каже: „Боље ти је сагубити главу, него своју огријешити душу.“
Е..., да ме макар Бог не уцвијели. Да ми га не узе прерано. Да и
ја, недаћница, имам нешта од срца... Жалим, и нећу прежалити,
све док не затравим.
Уздахнула је. И мени се, за њом, отео уздах. Зажалих, што
је остала без игдје икога свога... Испратила сам је на врата и
гледала за њом. Тонула је у ноћ. Њен ситни ход придружио се
бату корака ријетких, одоцњелих пролазника. Била је минула
јација. Ноћну тишину парао је салават. На џамији је, заједно с
мујезином, салаватала група младића. Био је мјесец муслиманског поста. Стајала сам на кућном прагу док је полако замицала.
Смањивала се, указивала све ситнијом, док се није претворила
у једну тачку која је утрнула у тами. Жалила сам ову крхку старицу којој је, до судњег дана, преостало само да са собом носи
своју стару, поскиталу душу – видно узбућена рече Сара, завршавајући причу због које ме је звала да дођем.
У ситне сате кренула сам из њене куће. Напољу ме је сачекао
сокак освијетљен мјесечином и мукла тишина у којој пустих мислима. Одавно су попили за Маријину душу, а Сарина сјећења,
на њу, су још жива. Погледах у мјесец што небом сањиво плови
и тихо шапнух себи: Боже..., да ли ће овај бурни живот стати у
једну једину причу?
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Пише прозу. Приче је објављивала у: Политици, Стварању,
Драми, Новој зори, Књижевним новинама, Књижевном запису, Сло
ву, Мостовима, Одзивима, Милешевцу, Свевиђу, Сои небеској, На
родном животу, Нашем слову, Оглeдалу Српском, Ослобођењу, Ка
лендару Просвјета, Јавности, Пљеваљским новинама итд., и има
преко стотину библиографских јединица.
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„М

eдитеранска церемонија” је трећа књига путописа Милке Лучић. Претходне двије књиге путописа су „Сенке из Кнососа” и
„Мој Скарабеј”. Oвим путописом, који је истовремено један сентиментални дневник, књижевница на аутентичан начин оживљава све оне сјајне идеје и непревазиђене ствараоце који су на
обалама Медитерана креирали темеље будућих цивилизација.
Књига је изузетно занимљива, инспиративна, али истовремено
захтијева солидно познавање историје, књижевности, умјетности и философије.
Из самог наслова „Медитеранска церемонија”, (lat. Caeremonia - поштовање, обред), видан је један свечани тон који ауторка даје свом путешествију. Медитеран сe не посматра само као
море и приобаље, у географском смислу, са свим својим климатским особеностима, већ као позорница на којој су се родиле
толике цивилизације, европска култура и философија, „мјесто
гдје се зачела игра копна и воде, митова и стварности, човјека и
богова”. То је игра која још увијек траје, само је треба оживјети,
учинити присутним оно што је одсутно, а што се на један симболичан начин показује као вјечно и непролазно. Тај интелектуални захват није могућ у свјесном дијелу наше личности гдје је
стално присутна свијест о коначности, о собству, о баналности
свакoдневице. У питању је, дакле, не само сјећање на раније догађаје, историјске личности и њихова дјела (како о њима говори историја), већ једно оживљавање смисла који остаје сачуван
у духу мјеста на коме се књижевница налази док пише. Стога
нам и сви ти ликови о којима говори - Хомер, Хераклит, Аристотел, Александар Македонски, Св. Августин, Јулије Цезар, Албер Kaми - овим путописом постају ближи, приснији, јаснији и
инспиративнији. Тај невидљиви свијет који зрачи „необјашњивом
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енергијом” могуће је спознати кроз једно интуитивно (ирационално) сагледавање стварности (у теорији сазнања руске философије тај поступак је утемељен као интелектуално созрцавање).
Управо је путовање прилика да се пред увијек новим предјелом
замислимо као пред умјетничком сликом, доживљавајући увијек
изнова катарзу изазвану присуством оног одсутног. А Медитеран
је мјесто које, као ни једно друго на земљиној кугли, обилује богатством различитих цивилизација, њихових остатака, људских
нада и стрепњи.. У том смислу ова књига може да нам послужи и
као један психолошки водич: „ да ли су толика путовања управо
то - покушај да се стална промјена заустави и допусти оном који
обилази и додирује остатке старих цивилизација, док стоји на
једном мјесту - да буде преварен мирноћом предјела, који је можда
и прије неколико миленијума био исти”.
Ходајући обалама Медитерана ауторка се присјећа Албера
Камија који је, исто тако корачајући по пијеску, покушавао да
добије одговор на основно философско питање - „ да ли вриједи
или не вриједи живјети?” И, управо је хармонија сунца и мора,
природе и човјека, хармонија из које је произашао грчки осјећај
за мјеру, инспирисала Камија да се у свом трагању позове на грчког философа Хераклита који каже: „Сунце неће прећи своје гра
нице, јер би га откриле Ериније које чувају правду”. У том смислу
ауторка закључује: „као што је код античких Грка и сунце имало
своју границу, и човек мора да је изгради за себе, не само зато да
се не би убио, већ да не би убијао друге. То јединство сунца, мора и
човека, та својеврсна мјера и хармонија која се успоставља међу
њима, само на медитеранским обалама, послужила је Камију да и
у својим каснијим дјелима, у којима је био заокупљен више исто
ријом и људском неразумношћу у њој, потражи могуће спасоносно
решење за изгубљеног појединца...”
Основно философско и егзистенцијално питање, питање о ис
тини и смислу људског постојања, несумњиво је главни мотив и
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неизбјежна инспирација списатељициних књижевних остварења.
У њима су, осим језички богатог, инспиративног и јасног литерар
ног израза, стално присутна идејна, космолошка и уопште фило
софска значења, која представљају саму суштину дјела. Стога су
и личност човјекова и његова есенцијалност у сталном дијалек
тичком односу са историјом, и то таквом историјом која није
само хронолошко ређање догађаја, већ представља једно остварење
Времена које има свој смисао, почетак и крај. У једном таквом
времену, као и многи од нас, стрепи и наша списатељица, поку
шавајући да у окриљу Медитерана пронађе ону животну енергију
која човјека чини само човјеком, оним који треба да „научи да се
читави свјетови крију у малим свакодневним стварима, кад на
учи да у њима ужива, кад улази у тај митски Медитеран...“ По
губне последице људског дјеловања у историји настају управо зато
што мјера битисања постаје нешто обично, умјесто да та мјера
постане „светионик човјековог дјеловања“. Када говори о интерак
цијском односу човјека и природе, као и човјека и историје, те
жиште спознаје ауторка пребацује са онтолошког или спознајнотеоријског на етичку раван. У њој је стално присутан осјећај за
мјеру, за оно достојанствено и божанско у човјеку, које је истовре
мено и узвишено и крхко, „ужасно крхко, да су његове провалије веће
од свемирских и да му треба помоћ и овострана и онострана“.
Књига је од изузетне књижевне, историјске, психолошке
и, наравно, естетско-философске вриједности која сажима све
претходне.

Sofija Jelovac:
Recommendations for reading
(Milka Lucic: ‘Mediterranean ceremony’)
Abstract:
The basic philosophical and existential question, the question of
truth and meaning of human existence, is undoubtedly the main motive and inevitable inspiration for Milka Lucic in her literary creations.
In them, besides linguistic rich and clear literary expression are always
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presented notional, cosmological and general philosophical meanings,
representing the very essence of the work. Therefore the figure of a man
and his essentiality are in constant dialectical relationship with history.
When talking about the interactional relationship between man and
nature, and man and history, the focus of knowledge, the author switches
from ontological or cognitive-theoretical to the ethical level. There is always sense of proportion, for dignity and divine in man, which is both,
sublime and fragile. ‘Terribly fragile, that his abysses are bigger than
space and that he needs help from hither and ulterior’.

Софья Иеловац
- рекомендация для чтения
(Милка Лучич: «Церемониал Медитерана»)
Резюме:
Основной философский и существеный вопрос, вопрос об
истине и смысле человеческого существования, несомненно главный мотив и неизбежное вдохновение Милки Лучич для её литературного опуса. В них, кроме языкового богатого, вдохновенного
и ясного литературного выражения, есть и постоянно присутствующие идейные, космологические и вообще философские значения,
которые прдставляют собой самую суть дела. Поэтому и личность
человека и его существенность в постоянном диалектическом отношении с историей.
Когда автор говорит о интрепретированном отношении человека и природы, как и человека и истории, главный удар сознания
перебросает са онтологического или сознательно-теоретического
на этическую равнину. В ней непрерывно существует чувство меры
достоинства и божества в человеке, которое в то же время и возвышенное и хрупкое, «ужасно хрупкое, что его пропасти больше пропастей Вселенны и что ему нужна помощь, и взаимная и инная».
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А

утор „Лутајућег Бокеља“ наградио нас је још једном књигом, суверено владајући стилом, пунећи кратке „сторије“ изражајним
бокељским говором и разузданом фантазијом. Ријеч је о „Пругастоплавим сторијама“ Николе Маловића, збирци кратких
прича коју је аутор композиционо ријешио тако да се смјењују
беле и плаве приче, подражавајући добро познати морнарски
дезен. Овим поступком јасно се наглашава разлика међу њима,
подвлачи се њихова садржинска и стилска обојеност. Беле приче су авангардне по свом изразу, метафоричне и апстрактне по
садржају. Оне изискују већу концентрацију, као и способност
тумачења савремених симбола и разумијевања технолошки
развијеног али и многострано ограниченог и назадног друштва.
Плаве „сторије“ своје изворе имају негдје у усменој традицији.
Испричане мелодичним приморским језиком ваљано снабдјевеним духовитим опаскама, оне претендују на стварање слике
примјењиве на универзум. Реалистичне, са елементима фантазмагоричног, плаве приче досежу замишљени циљ. Апстрактна
ширина бијелог и мистична дубина плавог појачавају међусобно
изражајност, а нашу пажњу чувају до самог краја, када тек можемо да сагледамо цјелину као својеврсну ревизију прошлости
и визију будућности.
Ставити све то у малу књигу од дванаест прича није лако.
Иза овог подухвата стоји писац велике ширине и образовања.
Жигосање мондијализма, квазидемократије, оперативног али
суштински изгубљеног технолошког човјека, манипулантски
настројене омладине, неке су од тема „Пругастоплавих сторија“. Апокалиптична визија свијета јесте узнемирујућа, али је
успјешно контрастирана преосталим лагунама људскости гдје
још увијек пребива макар и мала количина љубави, еротике,
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здравог хумора и сасвим обичних релаксирајућих навика далеко од Google-а и стравичног ока „Великог брата“.
Мали егзотични залив, добро срастао са својом традицијом,
одлично „опажа“ сва дешавања у свијету. Нападнут са свих
страна НВО идејама, успјешно се брани, не клаустрофобичним затварањем у љуштуру, већ ширином погледа и дубином
постојања. Хумор и једна доза самосвјесне дрскости, чак безобразлука, чини ове приче занимљивим и врло опуштеним начином спознаје. Стари мелодични бокељски језик прима у своје
наручје стране изразе одвајкада. Они се у њему брусе и мијењају
добијајући медитерански призвук и дају посебну боју „пругастоплавој импресији“.

Marija Knezevic:
Recommendations for reading
(Nikola Malovic: ‘Striped blue stories’)
Abstract:
Sealing the globalism, quasi-democracy, operational and technological essentially lost man, manipulative oriented young people are some of
the topics in ‘Blue-striped stories’. Apocalyptic vision of the world is disturbing, but successfully contrasted with the rest of lagoons of humanity,
where still resides even a small amount of love, eroticism, healthy humor
and quite ordinary relaxing habits far away from the Google and dreadful eye of ‘Big Brother’.
Small exotic bay, well fused with its tradition, perfectly ‘perceive’ all
events in the world. Attacked from all sides of NGOs ideas, successfully
defend not with claustrophobic closing in shells, but with broad view
and depth of existence. Humor and a dose of self-consciousness , even
insolence, makes this story more interesting and very relaxed way of cognition. Boka’s old melodic language receives in its arms foreign expressions. They are grinding in it and changing Mediterranean notes and give
special brightness to ‘Blue striped impression’.
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Мария Кнежевич:
– рекомендация для чтения
(Никола Малович: «Полосато - синие истории»)

Осуждение глобализма, квазидемократии, оперативного, но в
сущности затерянного технологического человека, молодёжи расположенной к манипуляции, некоторые из тем «Полосато - синих
историй» Николы Маловича. Апокалипсическое видение мира
очень взволнует, но успешно сопоставляется остатку лагун человечества где всё ещё проживает хоть немножко любви, эротики, здорового юмора и совсем обычных релаксационных навыков далеко
от googl-a и ужасного ока «большого брата».
Малый экзотический затон, хорошо сросся с своей традицией, отлично «замечает» всё что происходит в мире. Атакованный
со всех сторон НПО идеями, успешно защищается, не закрытием
в раковину клаустрофобии, а широтой взора и глубиной существования. Юмор и известная доза самоуверенной дерзости, даже
безобразия, создаёт эти рассказы интересным и очень релаксационным способом сознания. Старый мелодичный язык Боки принимает чужие слова с давних времён; они в нём приспособляются
и меняются получая примечание Медитерана и дают особый цвет
«полосато - синей импрессии».
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Ивана Цвијетић:
Карлос Руис Сафон
„Заточеник небеса“

„К

њиге су огледала: у њима видиш само оно што се већ налази у теби”
Заточеник небеса је најновији Сафонов роман из циклуса
књига о мистеријама Барселоне и Гробљу заборављених књига.
Са романима Сенка ветра и Игра анђела сачињава трилогију,
мада аутор има амбицију да свој рад на циклусу крунише и последњом, четвртом књигом. Заточеник небеса се хронолошки
одвија након Сенке ветра и Игре анђела, али је са њима повезан ликовима и сижејним нитима. Мрачна готска атмосфера
даје посебан шарм и овом роману, а у начину обраде добро познатих тема љубави, књижевности, страсти и освете, Сафон се
изнова потврђује као мајстор интригантних заплета, изванредне
нарације и неисцрпне моћи имагинације.
Радња романа се одиграва у магичној Барселони, 1957. године, а аутор нас суочава са добро познатим ликовима, књижарском породицом Семпере, а Данијелу Семпереу, као и у Сенци
ветра додјељује улогу приповједача.
Заплет почиње једног децембарског јутра, када се у књижари
појављује мистериозни посјетилац, заинтересован да купи старо и луксузно издање Диминог Грофа Монте Криста, на коме
оставља тајанствену поруку за Данијеловог најбољег пријатеља
Фермина. Заинтригиран необичном везом која спаја загонетног
човјека и Фермина, Данијел одлучује да скине вео са мистерије,
несвјестан могућности да се истина тиче не само живота њему
блиских особа, већ и његовог сопственог. Даљи ток романа креће
се у правцу разрешења тајанствене поруке, а прошлост оживљава у страховитој причи Фермина Ромера де Тореса о злогласном
затвору изнад Барселоне, чији су становници били жртве Франкове диктатуре.
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Ретроспективним приповиједањем, аутор фиктивне ликове
поставља у конкретне историјске оквире шпанског грађанског
рата и успона фашистичког режима генерала Франка. У сваком
од романа трилогије, историја је један од битних тематских окосница, било да је ријеч о историји Барселоне, војно’политичкој историји, или о историји пoродице Семпере. И у овом роману, Сафон освјетљава поједине тренутке породичне историје Данијела
и његовог оца, држећи притом читаоца у сталној неизвјесности
и стању ишчекивања коначног разоткривања мистерије.
Аутор мрачну атмосферу затвора дочарава реминисценцијом
на тамницу у којој је боравио Димин јунак гроф Монте Кристо, и
притом прибјегава књижевним позајмицама, што није необично
ако се има у виду да су његови књижевни узори управо француски
романсијери 19. вијека. Посматрајући Заточеника небеса у контексту два претходна романа, можемо га разумјети и као кулминативну епизоду пред grand finale, односно, велики расплет, који
очекујемо у четвртој књизи циклуса Гробља заборављених књига.

Ivana Cvijetic:
ecommendations for reading
(Carlos Ruiz Zafon: ‘Prisoner of Heaven’)
Abstract:
With retrospective narration, Zafon sets his fictional characters sets
in a specific historical framework of the Spanish Civil War and the rise of
the nazi regime of General Franco. In each of the novel trilogy, history is
one of the important thematic framework, whether it comes to the history
of Barcelona, or military and political history of the family Sempere. In
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this novel, Zafon illuminates some moments of family history of Daniel
and his father, holding the reader in a constant state of uncertainty and
anticipation of the definitive disclosure of mystery. Dark armosphere of
prison, author portrays with reminiscences of dungeon where resided
Dumy’s hero Count Monte Cristo, and at the same time he resorts to
the literary borrowings, which is not surprising if we consider that his
literary models are French novelists of the nineteenth century. Observing
the ‘Prisoner of Heaven’, in the context of two previous novels , we can
understand this, as episode full of culmination before grand finale or a
resolution, which we expect in the fourth book of the cycle ‘Cemeteries
of forgotten books.’

Иванна Цвиетич
– рекомендация для чтения
(Карлос Луис Сафон: «Узник Небес»)
Резюме:
Ретроспективным повествованием, Сафон фиктивные образы
вставляет в конкретные исторические рамки испанской гражданской войны и подъёма фашисткого режима генерала Франко. В каждом из романов трилогии, история одна из основных тематических
опор, несмотря на то идёт ли речь о истории Барселоны, военно-политической истории, или истории семьи Семпере. И в этом романе,
Сафон освещает некоторые моменты семейней истории Даниела и
его отца, держа к этому читателя в постоянной неизвестности и
ожидании конечного раскрытия мистерии.
Автор мрачную атмосферу тюрьмы представляет реминисценцией на темницу в которой пребывал герой Дюмы граф
Монте-Кристо, прибегая литературным заёмам, что по себе ни
в чём необычно если иметь в виду что его литературные идеалы именно французские романисты XIX века. Наблюдая роман
Узник небес в контексте двух предидущих романов, нам можно
его понимать как и кулминационный эпизод перед grand finale, то
есть большую развязку, ожидаемую в четвёртой книге циклуса
Кладбище забытых книг.
144

Слободан Радовић:
Мaрко Поповић, Мирослав
Тимотијевић, Милан Ристовић:
„Историја приватног
живота у Срба“
                                   

„И

сторичари су трачаре великих размјер...“
Књига „Историја приватног живота у Срба“, припада савременом историографском дискурсу, који са маргине дотадашње писане историје извлачи свакодневицу обичног човјекa.
Док је вишедеценијска традиција овог правца у свјетској историографији крунисана петотомним дјелом „Историја приватног
живота“, реномираних француских историчара Филипа Аријеса и Жоржа Дибија, у српској историографији однос „приватног“
и „јавног“, као двију посебних историјских категорија, по први
пут је третиран у српској историографији. Имајући у виду да
реконструкција прошлости приватног живота било ког народа
употпуњује цјеловитост историјског пејзажа и пружа историјску
основу за одгонетање идентитетских и фолклорних мистерија,
значај овог дјела је тим и већи. Ако сте икада, ишчитавајући
књиге о историји српског народа, покушали да докучите положај једног сточара, војника, мајке, занатлије, трговца, ако сте се,
посматрајући остатке средњовјековних градова и двораца, барем
на тренутак запитали о духу времена и свакодневици људи који
су живјели, радовали се, патили и умирали у њима и, коначно,
ако настојите, колико је то могуће, да савладате временску дистанцу снагом историјских извора, онда је књига о којој говоримо управо за вас. „Историја приватног живота у Срба“ је, за
љубитеље сликовитог историјског приказа, својеврсна авантура
која води у свијет неистраженог и историографски недовољно
испраћеног историјског наслеђа. Упркос малобројности изворне историјске грађе, аутори успијевају да коректно реконструишу српску средњовјековну свакодневицу властеле на двору, који
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се не сагледава као институција одакле се управља државом, већ
као мјесто гдје обитава владар са својом породицом. Ни породични дом обичног свијета у градовима и селима није остао у
потпуности обавијен велом мистерије. Из комплексности приватног живота Срба у средњем вијеку може се издвојити неколико репрезентативних узорака који осликавају дух времена. Тако
је, према „Законику цара Стефана Душана“ (1349), хришћански
брак озакоњен у једном од првих чланова који гласи: „и ниједна
свадба да се не учини без вјенчања , а ако се учине без благослова и
упита цркве, такови да се разлуче“. Међутим, живот је стварао
и изузетке који су, неријетко, постајали и правила. Тако је, на
примјер, „веза господара са слушкињом толерисана... то се посеб
но односило на трговце и друге посленике који су дуго боравили ван
својих матичних градова у којима су им биле супруге... с вечитом
хипотеком узрочника греха... жена је третирана као малолет
но биће, тако да је неудата жена била под старатељством ро
дитеља и брата, а удата под влашћу супруга.“ Живот ондашњег
човјека био је испуњен константним кретањем. Путовали су сви
друштвени слојеви, али ријетко у непознате и далеке крајеве,
као што су, по ријечима аутора, „1308. године морали посланици
краља Милутина, који су отпутовали у Париз, на двор францус
ког краља“. Путовали су првенствено због ратова, глади, епидемија... Најчешће се путовало пјешке, „сматрало се да одрастао
и здрав човјек може дневно да препјешачи и по 40 км“, али и јахањем и бродом. Војска је, по природи посла, морала редовно
бити у покрету, а била је и поштована од стране противника.
Падом средњовјековне српске државе један културни модел
је замијенио други, византијски цивилизацијски образац потиснут
је највећим дијелом од стране османског, али и средњоевропског,
доминантно хабсбуршког. Исцртане политичке границе детерминисале су и све остале, континуитет је прекинут, успостављен
је нови друштвени поредак, „очекивање краја времена се мерило
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данима“. Вијекови опште несигурности и неизвјесности у таквом
наметнутом поретку ствари проузроковали су да, колико до јуче
најтјешња хомогена веза, приватни живот, постане главна препрека ка поновном политичком и културном обједињавању Срба.
Приватни живот Срба у Османском царству, и оних у Хабсбуршком, није више био исти, али, имали су једну заједничку
колективну карактеристику. Наиме, како су остале без своје
државе, генерације Срба су животни вијек проводиле у једном
подређеном положају који је укоријенио и поданички колективни менталитет. С друге стране, разлике су бројне. Поменимо
само неке од њих: одијевање, исхрана, хигијена, архитектура,
образовање, културни живот, сексуалност, услови за социјалну
проходност, и слично. Једини поуздан чувар средњовјековне
традиције приватног живота код Срба је Црква, иако се чини да
је историјска гравитација немоћна пред ријеком времена која
носи живот ка неком непознатом ушћу.

Slobodan Radovic:
Recommendations for reading
(Marko Popovic, Miroslav Timotijevic, Milan Ristovic:
History of private life of Serbs’)
Abstract:
The book ‘History of private life of Serbs’ belongs to the modern historiographical and geographical discourse, that from the margins of the
former written history draws everyday life of ordinary man. While the
decades-long tradition of this movement in world’s history, was crowned
by the work of five volumes, ‘History of private life’, renowned by French
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historian Phillipe Aries and Georges Duby. In Serbian history, relationship between ‘public’ and ‘private’, as two special historical category was
first treated in Serbian history. Considering the reconstruction of the
past private life of any nation that completes the integrity of the historical
landscape and provides a historical basis for figuring out the identity and
mystery of folklore . Despite the paucity of genuine historical material,
the authors were able to correctly reconstruct Serbian mediaeval-everyday life of aristocracy at court, which is not seen as institutions from

Слободан Радович
– рекомендация для чтения
(Марко Попович, Мирослав Тимотиевич, Милан Ристович:
«История частной жизни у сербов»)
Резюме:
Книга «История частной жизни у сербов» принадлежит современном историографическом дискурсе, которая с маргиналии
бывшей письменной истории выводит ежедневную жизнь обыкновенного человека. Пока много десятилетий традиция этого направления в мировой историографии увенчалась произведением
в пяти томах «История частной жизни», выдающихся французских историков Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби, в сербской историографии отношение «частного» и «общественного», как особых
исторических категорый, впервые третируется. Имея в виду, что
реконструкция прошлой частной жизни, независимо которого народа, пополняет целостность исторического пейзажа и даёт историческую основу для отгадки индентических фольклорных мистерий, важность этого дела тем значительнее.
Вопреки малочисленным истокам исторического материала,
авторы успели корректно реконструировать сербский средневековый стиль жизни дворянства при дворе, который не наблюдается
институцией откуда управляется государством, а местом где обитает властелин со своей семей. Ни семейный дом обыкновенных
людей в городах и сёлах не остался закутаным мистерией.
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Софија Јеловац:
Иван Александрович Иљин
„Поглед у даљину”
традање је истинска и моћна реалност, она човјека приближава
бићу у тој мјери, да се људи уче да буду, а не да се показују...”
Иде ли човјечанство у сусрет коначној пропасти и нихилизму, или за опстанак свијета и човјека још увијек има наде, по
мишљењу Ивана Иљина зависи само од нас. Неопходност духовне обнове, која се темељи у руској философској мисли двадесетог вијека, идеја је водиља и ове сјајне књиге, чији редови на
генијално умјетнички начин допиру до најскривенијих тајни нашег бића. Човјека као носиоца стваралачке слободе, супротставити илузији непојмљиве „судбине”, главни је задатак и обавеза
свих оних који у срцу и души носе више од пуког покоравања.
Трагични историјски догађаји и несреће наше епохе (економске,
политичке, моралне, културолошке) нису настале саме од себе
и опомена су да се усредсредимо на њихове узроке и отпочнемо
духовну обнову. „Човјечанство је током последња два вијека покушало да изгради културу без вјере, без созерцања и без савјести; и данас та култура испољава своје слабости и доживљава свој
крах”. Култура коју Иљин критикује, а која је оставила трагове
на свим пољима људског стваралаштва је западноевропска култура настала на изопаченим основама Просветитељства. То је
култура „саграђена од камена и леда”, њена религија, умјетност
и наука су хладне, а политика, техника и пословни обрт бездушни и сурови. Она цјелокупно сазнање о човјеку и свијету темељи
на емпиријској спознаји и хладном рационалном расуђивању,
а чулна задовољства прецјењује. Свијет изграђен на таквим основама неизбјежно урања у хаос „духовног помрачења”. Стога
није чудо што за човјека данашњице, све за што покуша да се
ухвати, постаје ништавно и бестежинско. „Ми постајемо сурови
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и бесплодни, али надмени и захваћени страстима; нама се Васељена лишена божанствености чини одвратном, као да нам се
подсмјесима руга...” У једном таквом окружењу неминовно је
започео bellum omnium contra omnes, рат коме се не види крај.
„Живот је оскрнављен, и та оскрнављеност се мора доживјети
до краја. Чаша је пуна отрова, али мора се испити до дна”. Само
они који осјећају дубоко поштовање пред „тајном Божијег универзума” у стању су да увиде „духовне ране” савремене културе, и крену путем духовне обнове. На том путу приоритет треба да има васпитање, „треба будити духовно начело у дјечијем
инстинкту, треба га поучавати осјећању одговорности, треба јачати код људи вољу за духовном цјеловитошћу”. Управо стога
што је слобода човјека утемељена у његовој личности она није
од овога свијета, у коме владају закон нужности и каузалитета,
и као таква се показује кроз могућност избора властите егзистенције. Трагајући за начином спашавања свијета од коначног
пропадања, Иљин са историјске, политичке и социолошке прелази на антрополошку раван, стављајући на централно мјесто
човјека као индивидуума, носиоца стваралачке слободе, који је
у стању да изабере. Такав индивидуум (личност) није само припадник неког колективитета, већ неко ко носи „духовно зрно у
себи” које је недјељиво („individuell”). Човјек који се не може
купити, нити „расцијепити”, има свој унутрашњи ослонац, своју
сопствену линију, свој духовни профил. „Проблем човјечије
индивидуалности носи у себи сваки од нас: утврдити се у свом
достојанству, не повити се пред тешкоћама и пред пријетњама”.
Проблем индивидуалног карактера је нешто што се годинама изграђује на темељима слободе, као личне духовне одреднице. Тек
из угла једне овакве слободне личности, чији је карактер сазрео
на истинским вриједностима, може се говорити о оној другој
грађанској слободи која је условљена овом првом, и грађанској
храбрости да се мијења свијет, друштво, државно уређење.
Да ли се свијет може исправити на ноге, и остварити грађанска држава, у окружењу у коме је колективна припадност увијек
условљавала личну одговорност, а не обрнуто?
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Sofija Jelovac:
Recommendations for reading
(Ivan Aleksandrovich Illyin, ‘Looking in the distance’)
Abstract:

Culture Illyin criticizes and which has left traces in all fields of human creativity is the Western European culture that was built on the basis of perverted Enlightenment. It is a culture that is ‘built of stone and
ice’ ,its religion, art and science are cold, but politics, technology and
business craft are heartless and cruel. Its overall knowledge about man
and world is based on empirical knowledge and cold rational judging,
but he overestimates sensual pleasures.
Precisely, freedom of a man is founded in his personality and it does
not fit into this world ruled by the law of necessity and causality, and as
such it shows the possibility of their own choise through their own existence. Searching for the way to save the world from the final decay, Illyin
with his historical, political and sociological exceeds to the anthropological level, putting in the center a man who cannot be bought or ‘teared’,
who has its own internal support , its own line and spiritual profile.
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The necessity of spiritual renewal which is based in the Russian philosophical thought of twentieth century, is the guiding idea of this amazing book, whose lines in the brilliant artistic way of reach which out to
the most hidden secrets of our being.
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Софья Иеловац
- рекомендация для чтения
(Иван Александрович Ильин: «Взгляд вдаль»
Резюме:
Необходимость духовного возрождения, которое находит упоры в русской философской мысли двадцатого века, вожатая идея
этой блестящей книги, чьи ряды генияльным способом доходят до
самых скрытых таинств нашего существа.
Культура к которой Ильин критически относится, а которая
оставила следы на всех полях человеческого творчества, это западноевропейская культура базирована на искаженых основах Просветительства. Эта культура «создана из камня и льда», её религия,
исусство и наука холодные, а политика, техника и деловой оборот
бездушный и суровый. Она, целостное сознание о человеке и мире,
обосновывает на эмпирическом осознании и холодной рациональной рассудке переценивая сладострастие.
В самом деле, потому что свобода человека утверждается в его
личности, она не принадлежит этому миру в котором владеет закон нужды и каузальности, и именно такой она показывается через возможность выбора личного существования. Исследуя способ
спасения мира от конечной гибели, Ильин са исторической, политической и социологической равнини переходит на антропологическую, вставляя в центрльное место человека которого невозможно купить, «расколить», человека имеющего свою внутреннюю
опору, свою собственную линию и духовный профиль.
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Литерарни конкурс „Свитање“
Радови награђени 2011. године

Марко Пејатовић (старији узраст)
Јуче сам чуо твоју ријеч

Још увијек чувам оно мало
космичке прашине у закључалој шаци
од промаје хладних кључева.
Чувам још онај дах под зеницом
са којим си ми дала
и сјеме свог осмјеха
и плод своје туге.
Још понекад из моје главе
кроз плаве близине видим у теби лик
који се у мени кријепи од озарења
да се не заноси у бесповратне стазе
бола и разочарења.
Као што то увијек бива
нађе се помало мира
који надражи утјеху.
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Јуче сам чуо твоју ријеч
чије сам сузе држао на окупу
све до рађања истока у мојој ноћи,
јер се у том међузвјезданом простору
тад расу хиљаде сребрних капљица туге,
радости и среће моје и твоје
и једне плаве очи.
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У неком новом уздаху
нађе се помало смјелости
да пробуди одсјај очију твоје туге,
коју не осјећаш, и твог осмјеха
којим ме напушташ,
прелазећи у моје срце, заувијек.

Марко Пејатовић је рођен 14. јула 1993. године у Пљевљима. Похађао је и са одличним успјехом завршио ОШ “Ристан
Павловић” и Гимназију “Танасије Пејатовић”, понијевши диполоме “Луча” из обје установе. Као матурант Гимназије, учествовао је на Државном такмичењу из биологије на којем је заузео
друго мјесто, што му је омогућило да учествује, као представник
школе, града и државе, одговорно и успјешно, са још тројицом
у својој екипи, на Свјетској Олимпијади у Сингапуру(?). Након
тога је уписао Грађевински факултет у Подгорици, који сад похађа. Награда „Свитање“ је прва значајнија награда коју је добио
за једну од својих пјесама. Услиједиле су и друге награде са локалних и међународних такмичења.
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Милан Бајчета (старији узраст)

“Ми смо искра у смртну прашину, ми смо луча тобом обузета” и ја журим у мрачном времену да откријем лучу свога свијета. Нашао сам је у стрпљењу, у мудрости, слози и у знању, нашао
сам је у ријечи твојој да је срећа и у одрицању. Никад патња
сама нам не стиже, са болом се небо наде диже и кад губиш увек
мораш знати, после кише дуга ће засјати. Кад ме муке земаљске
обгрле, знам да сунце и за мене грије, гдје је ружног и лијепог
ће бити. Ал’ је човјек “ка слабо живинче” увијек падне, погријеши...Тек тада, кроз буру времена, твоја снага моју душу тјеши.
Природа је мајка и царица, ал` и она променљива лица, па кад
боли ми не прихватамо и за срећу обично не знамо. Свете тајне
успјеха и среће, ти Владико све то мени рече и на томе велика ти
хвала, сачува ме од земних грехова, сачува ме од многих зала.
Без поуке и истине ове, још бих био сламка без свог знака, “ једна сламка међу вихорове”.
Сваког дана у бури времена, ријеч твоја и твоја слика,
прати ме и даје ми снагу да испловим из животних вала. Моји
су лични идеaли сви прожети твојим мислима, и у свакој мојој
ријечи сјеме твоје мисли има. Тобом мислим, тобом дишем,
ријеч ми твоја срце обузима, и кад волим ти си дио мене, срце
куца са твојим мислима. Осећам се као и ти оне ноћи, кад си
задивљен стајао пред љепотом, и осећам како њено срце игра
игру са мојим животом. Савјет тражим од тебе Владико, излаз
из тог бунила љубави, слаб сам, гријешим... Ти ми кажеш – не
дај се, застани, “слабостима смо земљи привезани”. И ја станем
тражећ светлост луче да обасја срце ми нејако. Пустом срцу није
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лако да заборави божанствено лице и ту косу као Вук што снива,
па се питам шта у мени бива, је ли се ико ломио овако.
Само теби повјерит се могу, с тобом причати о ономе
трену, кад ми љубав све чари открије па ја не знам, честити Владико, “ал` је ђаво али су мађије”. То је тренут гори и од смрти,
“свијет ми се око главе врти” и питам се са тога извора да ли
смијем кап воде попити. Ја се сјећам оног што си рекао “ћуд је
женска смијешна работа”, али њено божанствено лице некад ми
је драже од живота. “Малена јој уста слатка, а ангелски обрашчићи, од тисуће што чувствујем, једну не знам сада рећи”. Ко и
теби, сад и мени, пред љепотом женског лица, заиграју страсти
бурне и осјетим вапај срца. А када ми јутро сване, ја је тражим
наде оком, “док ево ти дивне виле која иде лаким кроком”. Па
и тад се тебе сјетим, док ми срце небом лети, кажем тада мисао
твоју “…завид`те ми сви бесмртни, на тренутак овај свети”.
И тако ја у животу, свуд укорак тебе пратим, кад залутам,
дозовем те и научим да се вратим.

Милан Бајчета, рођен је у Пљевљима 4. марта 1994. године.
Основну и средњу школу завршио је у Пљевљима. Глумом почиње да се бави од своје петнесте године у Драмском експерименталном студију Пљевља. Наступао је на разним фестивалима, а на Фестивалу дјечих позоришта у Прибоју освојио је прву
награду за најбољу мушку улогу.
Бави се књижевношћу, пише поезију и прозу за коју је добио и неколико награда. Најзначајније књижевне награде су
му награда „Свитање“ Народне библиотеке „Стеван Самарџић
из Пљеваља, за прозни рад „Његош и ја“ и награда на конкурсу
„НЕПРОЛАЗНА СВЕТЛОСТ СВЕТОГ САВЕ“, коју додјељује Српски културни центар „Патријарх Варнава“.
Члан је драмске секције Културно умјетничког друштва
Пљевља.
Студира Елетротехнички Факултет на Универзитету Црне
Горе у Подгорици.
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Матија Вранеш (млађи узраст)
Пробуди се

Заплови вечерњом лађом,
Вечерај са ноћном плимом
И заплеши јутарњом осеком.
Одложи све лажи у кофер заборава
Који се некада звао љубав.
Послушај музику харфи,
Одсањај већ једном прошлост,
И пробуди се у кревету тек покислог
Опалог лишћа.
Пробуди се,
Јер Сунчеви зраци ће те
Пронаћи са простријељеним пољупцима
На твом врату.
Пробуди се,
Јер више никада нећеш лежати
Тако невина под
Децембарским прекривачем.
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Из суза твоје крви,
Прогутај паучину поноћног
винограда,
И заспи.
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Пробуди се,
Иначе ако се не пробудиш,
И сан и јава,
И груди и глава,
И пољупци и шамари,
Постаће прошлост.
Зато,
Молим те у страху,
Пробуди се.

Матија Вранеш је ученик трећег разреда Гимназије „Танасије Пејатовић“, рођен 1995. Године у Пљевљима. Свира гитару
и био је члaн тамбурашког оркестра ОКЦ-а, са којим је учествовао на многим фестивалима. Члан је књижевно-умјетничког
клуба „Далма“, као и „Драмског експерименталног студија“ из
Пљеваља. Успјешно се бави глумом и поезијом. Освојио је награду „Свитање“ 2011. године, на истоименом конкурсу, у категорији млади до 16 година. Објавио је 2012. године своју прву
збирку пјесама „Крвоток жеља“
Живи и ствара у Пљевљима.
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Литерарни конкурс „Свитање“
Радови награђени 2012. године

Јакша Вуковић (старији узраст)

У трену општег хаоса мојих мисли, док је у мени бјеснила
жестока побуна против здравог разума и полако личила на неурозу, десило се нешто несвакидашње. То несвакидашње сам једино
ја осјетио на својој кожи. Било је попут додира хладне руке по
меканом дјечјем стомаку; тај додир прија, али га се желимо одмах и отарасити, хладан је, но ја нисам осјетио хладноћу и језу,
већ ми је додир пријао. То нешто ме је пробудило и извукло на
површину, јер сам тонуо у огромном нихилистичком мору. Док су
мојим клонулим умом, мученим преиспитивањем личних одлука
и жељама да схватим сврху људског живота, одавно завладали паразити прошлости, појавило се рјешење за моје муке. То рјешење
је било далеко од идеалног; нисам одговорио ни на једно питање
које ме је мучило, и само сам се још више плашио смрти, јер сам
видио драге ми људе како умиру, а нисам им могао помоћи; плашила ме је и посесивност коју сам осјећао према људима које
волим. Ипак сам добио рјешење. И то је нешто, почетак. Битно
је само да није крај, јер некада стварно не видим нови почетак;
сваки пут када ми судбина подари нови почетак, у Тулбе ставим
неколико кованица. Надам се да моји новчићи подаре барем неком још један дан под небеским сводом, још један дан борбе са
неизвјесним исходом. Најљепше је умријети у борби!
Моје борбе тек почињу, и моје лађе су пред новим олујама,
макар оне биле и у чаши воде, али сада је на сцену мог животног
пута ступила она, нова Протагонисткиња, којој је намијењен велики текст. Црвенокоса протагонисткиња је имала бучан смијех
који је долазио из здравог стомака, и од њега је звонила читава
главна улица, и када би га чули, сви голубови би у великом јату
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напустили тек опран тротоар. Драматичност у догађајима који
су долазили била је у ситним назнакама, али се сјећам првог
пољупца и усана слатких као Естерхази шнита. Сјећам се суптилних ситница остављених на мом радном столу и загрљаја по
јесењој киши. Обоје смо мрзјели кишобран и све оно што би нам
бранило да гледамо небо изнад наших глава, и пријале би нам
крупне капи кише по носу, које су се сливале до усана, а одатле
би се скупљале на бради, откидале се њежно и падале по ципелама. И свака драма пред нама је била са кишовитим сценаријима,
али би кулминација сваког дана била довољно јака и растјерала
би кишне кумулусе. Црвенокоса протагонистиња би учинила да
љубавни занос буде страховито јак, и ни највећа непогода не би
га омела. Љубавни занос је био драма праћена најљепшим звуковима мадригала и виланела.
Сасвим неочекивано и без нарочитог повода, десила се љубав, исто као што се деси земљотрес у некој кинеској провинцији; исто као што се роди нека панда или експлодира аутобомба у неком ирачком граду. Нешто се деси, траје, а потом прође,
и увијек неко буде срећан због тог краја, а неком недостаје то
што је било прије краја. Сада се десила љубав, јака као најјача француска фортификација, јача и од совјетских каћуша, али
ипак сам био забринут. Али, постоји ли ико ко се брине док на
његовим грудима спава црвенокоса љепотица!? Опчинила ме
је, и завладала је мојим умом; пред њеном љепотом су пале све
бране и уставе мог разума а њена харизма је потопила мој егоизам. Понекад сам страховао пред тим наранџастим очима које
су ме привлачиле и осјећао бих снажно задовољство јер сам у
њима осјећао велику животну силу, коју сам негдје изгубио.
Доласком Црвенокосе диктаторке, либерални поредак моје
душе гушен је и сатјеран у угао; понекад нисам могао спавати
због тога и осјећао сам опет повратак прошлости на велика врата. Био је то сан на помолу, као да ме призива к себи краљ Виловњак. Непрестано ме мами опојном мелодијом и нуди ми нов
почетак, а то је у суштини била смрт, умотана у сјајни папир са
љубичастом машном. И баш тада сам почео размишљати о том
новом почетку, јер душа неуротичара је заиста највећа енигма.
Признајем да би нагони понекад били јачи од мене, и нисам
им се опирао, али би и они брзо прошли. Суверенитетом који јој
је подарила моја љубав, владала је та чудесно лијепа Диктатор160

ка; владала је мојом јавом и сном; мојим плановима и жељама.
Престао сам да будем снажан, и попустио сам пред том навалом
љубави и страсти. Уживао сам у свему томе исто као и ислужени морнар који на кеју гледа свој посљедњи брод. Моја душа је
претрпјела озбиљну метаморфозу; више молекула среће је јурило мојим крвним судовима; два живота су битисала мојим срцем док сам је називао шмизлом и будио је пољупцем.
Иако мања од мене, уносила ми се у лице и понекад пријетила држећи стегнуту песницу, а ја бих се само смијао и ушуткивао је загрљајем. Зауставио бих је у сред реченице и стегао,
осјећајући како убрзано дише. Мислио сам да је то срећа, и
на крају се испоставило да је то само појавни облик среће, јер
срећа постоји за трен, а онда нестане. Она је привиђење, а неки
је називају и сновиђење. Сваки сан је посебан и невјероватан;
представља посебно краљевство за себе. Мој сан је Црвенокоса
диктаторка и ја се не желим будити.
Диктатура је неограничена владавина једног или шачице ограничених и малих људи који злоупотребе власт и силу
и покушавају убити слободу, разум и људску срећу. Они чине
злодјела и темеље власт на крви и сузама невиних људи, но моја
диктаторка је посебна, јер она управља мноме служећи се неограниченом љубави коју осјећам и која ме чини само њеним.
Опет ме муче питања из прошлости и када сам јој то поменуо, само је ставила прст на моје усне, шапнула ми да ме воли и
рекла да ћутим. Причљива је то била тишина, пуна разних облика геометријске апстракције која ми је искакала пред очи у тој
глувој ноћи мог ума пуној миловања и суза на јастуку. Чуо сам и
неку свечану музику док су дјеца раздрагано јурила у костимима. Била је то ноћ вјештица.
Држећи је за руку, отпратио сам је кући. Мирисала је на
поље лаванди. Удисао сам дубоко њен парфем и уживао у њему,
а онда сам је ујео за усну. Овог пута се није наљутила због тога
као што је то обично чинила, већ се стидљиво осмјехнула и загрлила ме снажно. Дуго сам био у загрљају Црвенокосе диктаторке, осјећао се вољеним. Нисам могао да јој кажем да је волим и
умјесто мене она је то учинила. Само сам ћутао. Рекао сам јој да
је касно и отишао сам ужурбаним корацима.
Осјећао сам њен парфем на својој кошуљи док сам сједио на
тврдом патосу своје собе. Мучила ме је савјест, и тровала ме је;
161
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нагризала је моју душу као најјача киселина и остављала велике
црне празнине.
Дошао је крај, али овог пута нови почетак није био тако
извјестан. Био је удаљен као и хладни Владивосток. Био сам
убијеђен да није било новог јутра и нове борбе. Извадио сам очев
револвер из кожне футроле и принио га сљепоочници знајући да
је крај покуцао на моја врата. У том часу, ушла је у моју собу
задихана Црвенокоса диктаторка, а као доказ новог дана и предстојећих борби настала је ова прича.

ВУКОВИЋ ЈАКША - Основну школу и гимназију је завршио
у Пљевљима, а Студент је друге године Правног факултета у Подгорици, Универзитета Црне Горе. Истакнути је и дугогодишњи
члан НВО „Viva vita”, као и сарадник НВО „Пљеваљски женски
простор”. Поред сарадње и учешћа у локалном НВО сектору,
Вуковић је сарадник и НВО „Јувентас“ из Подгорице испред
које је учествовао у европском програму Youth in Action. Од
1.јануара 2013.године је члан Савјета младих општине Пљевља.
Добитник је књижевне награде „Свитање“ Народне библиотеке „Стеван Самарџић“ за 2012. годину. У Пљеваљским новинама уређује рубрику за младе већ дужи временски период, а и у
слободном времену се бави писањем. Поред рада у локалним
новинама, сарадник је у изради часописа професора и ученика
Гимназије „Танасије Пејатовић“- Глас Гимназије. Поводом 110те годишњице гимназије, у новембру 2011. године, награђен је
за најквалитетнији прилог у Гласу Гимназије. Добитник је и награде на конкурсу НВО „Пљеваљски женски простор“ под називом „Желим да избјегнем искушења и замке“.
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Зорана Аћимовић (млађи узраст)
„Књига је јединствена, преносива магија“

Живимо безбрижним животом у времену које није тако безбрижно ни срећно. Око себе видим много несрећних људи који
прођу поред мене не осврћући се. Свијет одраслих не волим,
пун је туге и разочарења, а опет, дјетињство ми прође неопажено, срећа измиче из руке. Изгубиле су се праве вриједности,
али има још увијек правих сањара који би да промијене свијет,
да га обоје ружичастим бојама, да нам врате давно изгубљене
вриједности и да учине све како бисмо сваки нови дан схватили
као почетак нове авантуре. Ти људи имају моћ да нас растуже,
засмију, врате неколико вјекова у прошлост и да нам покажу будућност. Њихова умјетност је писање.
Помисао на књигу буди у нама различите емоције. Неки
осјећају одбојност због школских лектира које се морају прочитати због неког небитног знака на папиру наставника. И најчешће
се након завршеног школовања никад неће вратити књизи. Али,
ако сте у дјетињству тонули у сан замишљајући ликове из бајки
које су читале ваше мајке или баке, вјероватно ћете у свакој књизи
наћи нешто чаробно, посебно, другачије... Постајете нека врста зависника. Понекад сједим са омиљеном књигом у руци и проведем
сате и сате читајући. Залутам у свијет маште и ту се осјећам најсигурније. Не бринем о садашњости ни о проблемима, већ само живим за нову страницу која доноси нови преокрет радње. Потпуно
се предам, живим са јунацима у том измишљеном свијету писца,
плачем због окрутности живота, или се радујем срећном крају.
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У књигама откривамо да није све црно или бијело, да се и
највеће љубави не заврше срећно. Читајући постајемо креативнији, емотивнији, страственији до те мјере да бранимо неки
потпуно негативан лик из само нама познатих разлога. Осјећај
да држим књигу у рукама и мирис старе хартије, помисао на
безброј прстију који су листали те странице је непоновљив. У
свијету маште можемо остати скоро читаву вјечност сањајући и
маштајући о мјестима на која ћемо отићи, људе које ћемо тамо
срести... Предјеле, које већина нас никад неће видјети, могуће
је видјети у свијету књига. Све приче, догађаји, ликови из књига
су ту, њихове слике никад неће изблиједјети у мом срцу. Волим
романе после којих схватате живот, љубав и дјетињство другачије. Оне после којих себи постављате милион питања, после којих имате жеље и снове, јер би овај живот био безвредан
кад би кроз њега корачали само промишљено. Понекад је боље
урадити нешто него се кајати што нисмо ни покушали. Сваки
роман носи своју тежину, тему, али и разлог због којег је написан. Често сам се питала како писци нађу инспирацију у данашњем свијету који је наизглед обојен сивим бојама, тужним
осјећањима и несрећним крајевима животних прича. Схватила
сам и одговор, јер и сама волим да пишем. Инспирише ме, свако јутро кад устанем, топли сунчев зрак који стидљиво провири
кроз прозор моје собе и помилује ми чело, а ја знам да је баш
тај дан савршен да створим своју причу. У тој причи ће се људи
које сам изгубила наћи на љепшем и бољем мјесту, старе љубави ће се поново срести, људи ће пружити руке једни другима
и живјети срећно са онима које воле. Иако све ово изгледа немогуће покушајте и ви да маштате, јер ће вас машта подстаћи
на ствари које човјеку који не чита изгледају сулуде. Књиге ће
вас научити да волите свијет око себе, да се борите за праве животне вриједности и да заборавите на немогуће, јер је то само
изговор да не покушате.
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Зорана Аћимовић је рођена 11.02.1997. године у Пљевљима. Други је разред Гимназије „Танасије Пејатовић“. Хоби јој је
писање. Воли да ствара приче и ликове који су слични људима
које познаје или сасвим различите од њих. Док пише може бити
било гдје и измислити приче које можда никада неће доживјети.
Мисли да књижевници имају велику моћ и да су књиге највећи
извор знања. Воли да учи стране језике, путовања, музику и филмове. Не зна чиме ће се бавити у будућности, али се нада да
ће имати прилику да пропутује свијет и упозна нове културе.
Награда „Свитање“ је прва значајнија награда која је потврдила
њен литерарни дар.
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Због свега овога мислим да су писци највећи умјетници и
гласам за свијет књига који нас сваком новом страницом научи новој животној лекцији. Заиста, књиге су неисцрпне ризнице
знања. Само сазнање да ме на крају дана чека добра књига чини и
тај дан занимљивим. Зато, маштајте и читајте да бисте живјели!
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Борис Бајић (старији узраст)
Нестанак
Зар и ти да ме кушаш
У презрелом зимском воћу?
Када си виша од човјека покушаш
Голи инстинкт скрити и одагнати самоћу.
Али интрига је већа него љубав,
А крепост од Доброте,
Зато милосрдан није придјев убав
И порок је грђи од сваке срамоте.
И сјајни траг у руској свили
Захвалница је зими кад прије стигне,
Зашто смо се овде учаурени свили,
Ето се баш од зрневља живота гине.
Наиван. Срећан. Ја забавих свијет.
Због тог дојма Анита узвишено сниј,
Плодове часка и немарне игре зна читав вилајет.
Кад отвориш очи, само се насмиј
Јер:
„чини се, оно је наша суштина... И да се неким чудом изгубиш у
свијету, израсла би сигурно, поново, из та три слова.“
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Борис Бајић рођен је 17. марта 1990. године у Пљевљима.
Био је ученик Гимназије „Танасије Пејатовић”, сада студент Политичких наука, смјер журналистика у Подгорици. Добитник је
награде „Свитајне” Милка Бајић Подерегин 2013. Финалиста је
Ратковићевих вечери поезије за младе 2013.
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Бојана Кнежевић (старији узраст)
Бунар
Претрнула од страха жена је викала:
- Не силази, димило се мало прије, не силази!
Исцрпљен од вишедневног копања човјек се низ мердевине
спустио у рупу у коју је претходно убацио експлозив чија експлозија није одјекнула.
***
Сва пљеваљска равничарска села имају своја брда и свако је
котлина само за себе. У периоду када се богатство, а и шанса за
прехрањење породице, огледало у томе колико имаш обрадиве
земље, сви су са градњом кућа бјежали на саму ивицу са брдом,
са необрадивим дијелом земље, или, чак, у само брдо. Потоци и
ријеке, којих није било много, били су појила за стоку. Равница
без кућа била је пресјечена само главним путем и путељцима који
су водили до ливада са бунарима којих је било свега два у селу.
Отварање државних фирми, запошљавање и сеоског становништва у њима, нови приходи, условили су бацање вриједности
земље у други план и силазак у равницу. Једна за другом ницале
су куће. Довозио се камен, доносила се вода, није било тежег,
ни љепшег времена у животима тих људи. Свима који су сишли,
бунар је сада био ближи. Човјеку је у природи да, када осјети
неко олакшање у животу, жели још више да се ослободи терета.
Највећи угођај који се у то вријеме могао замислити био је бунар
у сопственом дворишту. Процес проналажења мјеста на коме ће
се копати бунар, сам за себе, тежак је колико и копање бунара. Да
воде у равници има било је сигурно, али није се са сигурношћу
никад могло знати да копате на правом мјесту, чак и ако би то
мјесто рашљари одредили као најпогодније.
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***
Мјесто је означено и прољећног јутра се почело са копањем.
Било је договорено да радник ради за дневницу. О том бунару он
није мислио ништа другачије него о онима које је до сад ископао, али за људе којима се он копа, природно, бунар је био Бунар.
Копање је брзо напредовало на самом почетку. Количина земље
која је вађена из рупе брзо се увећавала. Очекивало се да се на
воду наиђе на дубини од око пет метара. Вријеме је било повољно. Није било кише. Како се дубина рупе повећавала, брзина њеног продубљивања се смањивала. Раднику се чинило да ни за њега
овај посао неће бити као остали. Четвртог дана свог посла довео је
и помоћника. Количина земље поред рупе је била толика да су се
већ почели бринути гдје ће је одложити. То је увијек тако, земља
коју извадимо на површину никад не може бити враћена, скоро
као што се ни изговорена ријеч не може повући. Може, али више
неће бити као прије тога.
Копање је постало напорно, а воде није било. На крају
дана, радник је рекао да данашњу дневницу не жели да узме,
јер сјутрашњу неће ни зарадити. Човјек се није љутио, био је
свјестан тежине посла јер је свекодневно надгледао рад, па и
сам учествовао у њему. Следећег дана радник није дошао, али
је рад настављен. У рупи је било напорно, недостатак ваздуха,
свјетлости и, што је најгоре, резултата рада, ипак нису успјели
обесхрабрити упорног човјека. Често се наш рад другима чини
бесмислен, али све док је циљ тога рада познат, па макар само
нама схватљив, терет не пада тешко.
Да ли ћемо се ми икад напити воде са нашег бунара? - сјетно
је питала жена док је постављала мужу и синовима вечеру.
169

Литерарни конкурс „Свитање“ / Радови награђени 2013. године

Бунар није представљао само мјесто одакле ћете узети воду
коју ћете попити. Поред тога што је чинио човјекову везу са водом, бунар га је повезивао и са замљом, па и са људима. Мада
тада људи нису имали много времена за таква размишљања, бунар се поистовјећивао са мудрим човјеком. Што ти више истина
даје, све их више има. Сусрет поред бунара био је прилика да
се и у времену које није било намијењено за дружење, са неким
протури која ријеч и подијели мука тешка, а добра колико и вода
из бунара. Бунар у сновима представљао је срећу и несрећу, у зависности од сањача и тумача, као и сви снови између осталог.

01

И ми ћемо да помогнемо, тата – рекао је дјечак весело, подстичући и брата да потврди.
Уморан човјек рече:
- Појавиће се. Појавиће се...
Још једна новост индустријализације био је експлозив. У
граду који лежи на угљу постало је то неопходно, али и све лакше доступно средство. Мада није био баш сигуран колико је то
добро, одлучио ја да проба побиједити земљу на тај начин.
Човјек притрча дјечацима са рукама на ушима и жени са душом у очима. Експлозија одјекну. Тишина. Је ли то све? Да ли ће
сад вода да потече? Повирити сада у ту рупу значило је суочити
се са истином. Славити успјех или бити поражен. Ископавши
оволико дубоку рупу, човјек је у себи ископао још дубљу. Сад је
само још требало погледати у њу.
Добро је. Сви смо добро. Готово је, намучили се јесмо, али
сад ћемо имати воду. Јесте ли чули како је јако пукло, морало је
разнијети све до воде... – затим се приближио бунару и покушавао да докучи погледом што даље и дубље.
Смијем ли се сад спустити? – одговор није добијао ни на једну своју ријеч, жена је само нијемо гледала, пред очима јој је
текла вода...
Спустио је мердевине у рупу, сишао. Суво.
Дан се завршио ћутке.
Сјутра ћу бацити још један... – рекао је пред сан који никако
није могао да дође.
Дан је почео као и јучерашњи, мада са мање наде. Убацио
је експлозив, склонио се. Очима упртим у мјесто гдје су жељели
бунар, скамењени у ишчекивању нијемо су стајали једно уз друго. Експлозија није одјекнула.
Шта је сад?
Рекли су му већ да експлозив може бити неисправан, али
зашто би баш овај био неисправан. Исцрпљен од вишедневног копања, а у већој мјери од чекања и надања, човјек је љутито рекао:
Сад ћу да сиђем, па нек’ ме и убије, што сад неће да ради.
Претрнула од страха жена је викала:
Не силази. Димило се мало прије, не силази!
Није послушао. Сишао је. Нашао је експлозив који је убацио. Фитиљ је био угашен водом.
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Милић Дујовић (млађи узраст)

Плаво небо са покојим пјенушастим облачком најављивало
је још један топао и сунчан дан, јер не каже узалуд народ да се
по јутру дан познаје.
Спремивши све што нам је потребно, кренули смо на Љубишњу. Добро познати узани пут водио је кроз шуму, све је било
тихо и мирно, само се чуло пуцкетање сувих гранчица под ногама. Зраци топлог љетњег сунца лагано су пролазили кроз зелене јелове гране и преламали се у капљицама јутарње росе која
је сијала попут дијаманата. Влажни боровњаци дичили су се
својим плодовима и нудили их ономе ко на њих наиђе. Високе
бијеле стијене стајале су и даље мирно као и оне зиме када се
снијежна лавина са њих отиснула и збрисала три младића. И дан
данас стоје као вјечни споменик онима чије је животе узела ова
планина. После дугог хода изађосмо на Говеђе ждријело гдје нас
је поздрављао споменик војнику који је, ишавши на заслужено
одсуство, жељан родног села, заувијек остао на својој земљи преварен од стране зле зиме. Непрегледни пашњаци стајали су пред
нама, док су се оштре планинске траве лагано повијале као да их
је мазио планински вјетар. Кроз лавиринт, који су годинама градили борови клекови, дођосмо и до самог Дернечишта, највећег
врха на Љубишњи. И можда је, док је мјесец сијао над планином, међу овим клековима, Стјепан Вукчић Косача обљубио
младу снаху, и окренувши потковице побјегао сину, оставивши
да се по његовом гријеху ова горда планина и дан данас зове
Љубишња. По ведром дану далеко се види. И заиста, погледом
се могло стићи не само до Пивских планина, живописне Јахо171
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На Љубишњи
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рине, Зеленгоре и града Сарајева, већ много, много даље. Са тог
мјеста читав свијет ми је био на длану, па и човјечија похлепа и
жеља за влашћу над природом овдје изгледају тако малено да их
може одувати најмањи повјетарац са Љубишње. И све је заиста
било како су ми причали, ипак...нешто је недостајало. Можда
дозивање младих чобана, стада оваца и јагањаца, и није се више
могла чути пјесма и звук свирала као некада. Од свега тога остао је само малени споменик чобанчету које је, чувајући овце
и маштајући о будућем животу, заувијек остало на брежуљку
подно Дернечишта. Муња која је сијевнула заувијек је оставила
на Љубишњи њеног вјерног пастира. Дубоки сан прекривао је
планину, док је само понека бронза звонким звуком знала прекинути успављујућу тишину.

Милић Дујовић, рођен је у Пљевљима 11.02.1998. године.
Завршио је Основну школу ‘’Салко Аљковић’’, а сада је први разред Гимназије ‘’Танасије Пејатовић’’. Учествовао је на Трећем
дјечијем засиједању у Скупштини Црне Горе, похађао је Школу
вјеронауке при храму Св. Петке. Добитник је награде ‘’Свитање’’
за 2013. годину, за рад ‘’На Љубишњи’’. У слободно вријеме воли
да чита, највише књижевна дјела домаћих писаца али и дјела
великана свјетске књижевности и дјела из области историје.
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Дарко Фуртула (млађи узраст)
Пјесма

У пјесми стално
Цвјетају руже,
Јежу су ноге
У пјесми дуже.
Са пјесмом можеш
Око свијета,
Или од једног
До другог цвијета.
Пјесмом расплачеш
Те очи плаве,
Или растужиш
Малене главе.
Ипак је најљепше
Пјесмом рећи:
Да нема краја
Дјечијој срећи!
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У пјесми пјесник
Лети до неба,
У пјесми је јунак
Увијек гдје треба.
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Дарко Фуртула је рођен 2001. године у Пљевљима. Ученик
је 7. разреда Основне школе „Салко Аљковић“ и одличан је ђак.
Воли школу и дружење, а поред школских обавеза учествује у
слободним активностима. Био је члан Литерарне секције у школи, што га је и подстакло да се пријави на Конкурс за награду
„Свитање“ Народне библиотеке „Стеван Самарџић“. Његов поетски рад „Пјесма“ понио је ову награду за млађи узраст 2013.
године. Осим литерарних склоности, Дарко његује и велику љубав према фудбалу
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Добрило Аранитовић (Шабац)
Миленка Цица Чоловић (Пљевља)
Азра Туцовић (Пљевља)
Љиљана Бојовић (Пљевља)
Ђорђије Остојић (Пљевља)
Зоран Раонић (Пљевља)
Исак Калпачина (Пљевља)
Видоје Деспотовић (Пљевља)
Радован Вујадиновић (Пљевља)
Милко Грбовић (Београд)
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Војислав Милошевић (Цетиње)
Војкан Бојовић (Београд)
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Сеад Трхуљ (Сарајево)
Голуб Јашовић (Косовска Митровица)
Светислав Шестовић (Подгорица)
Вела Мићковић (Пљевља)
Божидар Чоловић (Пљевља)
Зоран Конатар (Бијело Поље)
Мироје Вуковић (Подгорица)
Ратомир Ћузовић (Ниш)
Бранислав Вељковић (Пљевља)
Бранко Боровић (Београд)
Данко Радовановић (Пљевља)
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