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Библиотека – историјат, организација и активности

Г

Гајретова читаоница 
у Пљевљима* 
Абдусалем Абдулаховић

ајретове културно-просвјетне установе просуте су кроз ције-
лу Босну и Херцеговину у виду Гајретових клубова, читаони-
ца, интерната, корепетиторија и радионица. Гајрету, а спе-
цијално гајретовим радницима на терену, треба честитати и 
подивити им се на преданом и несебичном раду за свој народ.

Гајретови пријатељи из Санџака, задахнути високим по-
имањем Гајретове мисли, пренесоше идеју Гајрета у Санџак и 
накалемише је у душу санџачке омладине. Омладина Санџака 
пригрли Гајрет и с њим се саживи. Тако Гајрет нађе плодно 
тло у санџачким долинама и брдима. 

Поред осталих мјеста Санџака, у којима се ради за Гајрет, 
треба нарочито подвући рад Мјесног одбора у Пљевљима, 
који је нарочито плодан, многостран и обилан. Поред Мјес-
ног одбора Гајрета у Пљевљима, постоји Гајретов интернат, те 
одлично уређена и организована Гајретова читаоница. 

Гајретова читаоница у Пљевљима јесте расадник Гајре-
тове мисли, центар Гајретова рада и културно стјециште 
пљеваљских муслимана. Њени чланови идеолошки су најс-
вјеснији, а организационо најспремнији, тако да би им у том 
погледу могли завидјети муслимани из много већих мјеста и 
културних центара не само Санџака, него и Босне. Гајретлије 
у Пљевљима сапутници су у борби, као што су сапутници у 
животу. Сви су чувари свога огњишта, на коме их је мајка 
одњихала и своје родне груде, коју жарко и одано љубе. Они 
више не чекају скрштених руку на нека боља времена која ће 
им донијети лакши живот, већ тим бољим временима иду у 
сусрет, да их сами створе и себи осигурају бољу егзистенцију 
и срећнији живот. Гајретова читаоница води бригу о школо-
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вању гимназијске омладине из Пљеваља. Она набавља уче-
ницима школске књиге, стара се око уписа у школу, једном 
ријечју, води максимум бриге о дјеци приспјелој за гимназију.

Муслимани Санџака свјесни су да је њихова судбина ве-
зана за судбину братске слоге, за напредак и културу. Гајрет 
је представник тих фактора тако да преко Гајрета културни 
ниво муслимана из дана у дан расте, солидарност је између 
њих све тјешња, а идеја прогреса добива све више присташа и 
у најзабаченијим крајевима Санџака.

У Гајретовој читаоници можеш видјети посјетиоце разне 
доби живота. Ту долазе како поодмакли старци, тако и го-
лобрада омладина. Има их свих класа и сталежа, како ага и 
бегова, који данас живе од свог личног рада водећи успјеш-
но трговине и занате, тако и осталих чаршинлија и грађана, 
као и оних из најнижег сталежа. Сваком има мјеста у овом 
корисном дому. Омладина: уредна, здрава, чиста и одјевена 
као цвијет јест ступ Гајретове читаонице. Она је главни мо-
тор Гајретова рада и носилац Гајретових идеја, јер је свјесна 
свих оних идеала за којима Гајрет тежи. Муслиманска инте-
лигенција, уколико је овдје има, и студенти муслимани воде 
просвјетни рад читаонице. 

Читаоничке просторије су завидне. То је у правом сми-
слу читаоница. Она је сигурно понајљепша Гајретова читао-
ница уопште. Снабдјевена је многим часописима и новинама. 
Има свој тамбурашки оркестар, дилетанстску [позоришну – 
Добрило Аранитовић] секцију. Сву спрему за давање забава 
(лијепу салу, позорницу, столице, декор и др.). Читаоница је 
изванредно посјећена. Она никад није празна. А празником 
и навече је увијек дупке пуна. Све што долази у читаоницу 
гајретовски мисли и осјећа, заноси се и тежи остварењу Гајре-
тових идеала.

Читаоница располаже добром књижницом која је ове 
године обогаћена са много лијепих књига од савремених пи-
саца. Књиге се читају у великом броју, а нарочито их чита ом-
ладина. 

Од колике је важности и користи ова читаоница за пље-
ваљске муслимане није потребно наглашавати. Да ништа 
само то, колика је благодат што се у њој сакупља омладина 
на разговор и забаву, те тако не залази по кафанама и крч-
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мама и не проводи вријеме уз музику и проблематичне жене, 
које их материјално на најпрефриганији начин експлоатишу. 
Затим што муслимани Пљеваља имају зборно мјесто, своје 
састајалиште и кућу, у коју увијек могу примити најуглед-
нијег странца, а да им се образ нимало не застиди. 

Из Гајретове читаонице произлазе све културне и хума-
не акције пљеваљских муслимана. Она је огњиште на коме се 
сваки муслиман и пријатељ Гајрета уопште може огријати. 
Она је извор свега доброг, лијепог и похвалног. Гајретови рад-
ници у Пљевљима поносни су што су створили једну овакву 
установу која служи на част свима муслиманима, а напосе 
Гајретлијама.

Гајретлије вароши Пљеваља неће никада скренути са ста-
зе, коју је Гајрет изабрао јер су свјесни да је то најбољи пут 
којим су могли поћи. А Гајретова читаоница у Пљевљима 
сјаће на многа времена као свјетионик који обасјава цијелу 
пљеваљску околину на чијем ће се свјетлу напајати Гајрето-
ва омладина братском слогом и љубави његујући све врлине 
конструктивнога човјека тако како ће најбоље и најоданије да 
послуже својој дивној отаџбини и драгоме Краљу.

*Гајрет, Сарајево, 21/1940, 3, 58.
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акон вишегодишњег искуства стеченог у раду са младом попу-
лацијом, гдје посебно мјесто заузимају активности везане за 
награду „Свитање“, Народна библиотека „Стеван Самарџић“ 
установила је још једну литерарну награду. Ријеч је о награ-
ди „Душан Грбовић“ која је намијењена најбољим поетским 
остварењима младих аутора, док ће се награда „Свитање“ 
уручивати за најбоља прозна остварења ове популације. Ова 
награда треба да буде почетак бриге о дјелу пјесника који је 
прерано, и на трагичан начин, изгубио живот. Предлог за ус-
тановљење награде „Душан Грбовић“ дали су Миленка Цица 
Чоловић, предсједник Савјета Библиотеке и Добрило Арани-
товић, дугогодишњи посленик у области библиотекарства. 

Награда 
„Душан Грбовић“

Н
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Са Његошем 
до благородне гордости
Марија Кнежевић 

оводом 200-годишњице рођења Петра II Петровића Његоша 
Народна библиотека „Стеван Самарџић“ приредила је књи-
жевно вече, новембра 2013. године, и на тај начин одала при-
знање највећем српском пјеснику и његовом непролазном 
дјелу. Гости на овој свечаности били су академик Љубомир 
Зуковић1 и проф. др Борис Брајовић2. 

Говорећи на тему Његош о поезији и поетама професор 
Зуковић је своје излагање усмјерио према традиционалном 
изучавању Његошевог дјела гдје посебно мјесто има усмено 
предање, прије свега косовски мит без којег нема разумије-
вања ни Горског вијенца ни других његових дјела. Осим што 
је изложио Његошева размишљања о другим пјесницима, 

2   Професор Борис Брајовић на Филозофском факултету у Никшићу предаје Ви-
зантијску философију до VIII вијека и Историју средњевјековне и ренесансне фи-
лософије, декан је Православног богословског факултета „Св. Василије Острошки“ 
у Фочи.

Вече посвећено 200-годишњици 
Његошевог рођења
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1   Љубомир Зуковић је редовни члан АНУРС-а и члан Одбора за народну књижев-
ност САНУ од његовог оснивања, а запажени су и његови пројекти које је радио за 
ЦАНУ;
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Зуковић је приказао и његова размишљања о поезији самој 
и о умјетничком стварању. Када је у питању поимање нацио-
налне културе и књижевности Његош је сматрао да српски 
народ још увијек нема „благородне гордости“, дакле, како је 
то објаснио Зуковић, нема довољно самопоштовања и ос-
лонца на властито становиште. Он је истакао историјску и 
реалистичку основу Горског вијенца, а понајвише његову уну-
тарњу, мисаону драматику. Језик Горског вијенца савршено је 
био разумљив Његошевим савременицима као и цјелокупан 
амбијент овог дјела, док је за умозритељне мисли, доминант-
не у Лучи микрокозма, Његош отишао мимо прагматичног 
Вуковог језика у много богатију ризницу црквенословенског, 
о чему је, такође, изнио своја запажања академик Зуковић.

Своје излагање професор Брајовић усмјерио је на фи-
лозофско-религиозно сагледавање дјела овог великог пјес-
ника које је непресушна инспирација бројним покољењима 
истраживача и поштовалаца књижевне ријечи. Говорећи о 
Његошевој теолошкој мисли указао је на особеност и једин-
ственост Његошеве аскетске личности. Из дубоке мистичке 
цјеломудрености и тиховања ловћенског Тајновидца управо 
је и настало јединствено филозофско-теолошко дјело Луча 
микрокозма. Византијска културна традиција, према ријечи-
ма професора Брајовића, а преко ње и античка филозофска 
мисао, нашле су свог израза у Његошевом дјелу. „Никада не 
треба сметнути с ума хришћански дух Његошевог дјела. Ње-
гош је дао двије канонске књиге српске културе – Горски вије-
нац, канон Старога завјета и Лучу микрокозма, канон Новога 
завјета“, казао је Брајовић. С обзиром на чињеницу да је Петра 
II Петровића Његоша Српска православна црква уврстила у 
канон светаца, Брајовић је дао простора у свом излагању све-
тачким особинама и светоотачком живљењу пустињака це-
тињског. У Лучи микрокозма Његош користи синтагму „тајно 
нарјечије“, на основу чега, али и на основу природе цјелокуп-
ног дјела, Брајовић закључује о идејном сродству његовом са 
Симеоном Новим Богословом, обновитељем исихастичког 
учења у православној цркви. Несумњива су дубоко-мистичка 
својства Његошевог дјела као и самог односа према стварању 
као таквом. 
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На свечаној књижевној манифестацији посвећеној 
најзначајнијем јубилеју који може да задеси једну генера-
цију, прочитани су цитати из дјела владике Николаја Вели-
мировића, Ива Андрића и Љубомира Ненадовића, као и дио 
Његошевог тестамента. О Његошу као државнику, о тананој 
али јакој нити која га везује за његовог претходника Петра I 
Петровића, говорио је млади историчар Слободан Радовић. 

Овај би догађај био као и сви други када за резултат не 
би имао наставак трајног и интензивног инересовања за Ње-
гоша и његово дјело код стручњака различитих профила, код 
љубитеља живе ријечи, нарочито међу младима. Његошево 
дјело је данас снажно извориште за проучавања у разним 
смјеровима, али је више него икад својеврсно прибјежиште 
за све оне којима се, ма и на тренутак, учинило да су иденти-
тетски пољуљани или похарани. Ово непресушно врело може 
да одговори на највећу духовну глад и да призове најпреда-
није боготражитеље. Оно што је била Црна Гора виђена очи-
ма Његошевим, сада је за нас његово дјело које отвара своје 
неслућене унутарње просторе сваком и резултира отварањем 
истих у сваком ко их тражи. Изворна православна мисао3 ус-
поставља своје дејство кроз живу ријеч Његошеву и наста-
вља свој пут кроз вријеме. Израз „жива ријеч“ неријетко се 
користи када се желе истаћи особине неког књижевног дјела 

3   „Црквени Препород је омогућио Грцима, Словенима и Румунима да у петсто-
годишњем ропству изнутра одоле колосалном турском угњетавању. Једини извор 
снаге за пружање отпора пронашли су у Цркви. Човек није желео да призна да је 
немогуће општити са Богом... Људи су силно желели, не само интелектом, већ свим 
својим бићем, да проникну у тајну Царства Небеског, да осете вечност у времену. 
За ове људе, есхатолошка будућност била је већ присутна реалност, у потпуности 
достигнута у Цркви, а тиме и у духовном искуству хришћана. То је подразумева-
ло освећење материјалног, што представља област појавности, и то је неизбежна 
компонента личности, људске персоне – индивидуалност која има могућност да 
постане бог по благодати. Тако је духовно искуство православља надишло супро-
тстављање духа и материје. Исихастички спорови су подстакли Цркву да потпуније 
открије учење о обожењу човека, и да тако постави богословску основу учењу о 
неопходности просвећења човека Духом Светим. 
Исихастички покрет је све позивао да постану причасници божанске светлости, 
и провалија између манастира и света је тако била савладана. Фигура анахорета, 
или пустињака, подвижника, није била периферна, већ средишња фигура – стожер 
културе. Они који су бежали од света преузели су на себе задатак да свету говоре о 
свету.“ Игуман Петар (Пигољ), Исихазам : освајање унутарњих простора, Манастир 
Подмаине, Будва, 2010, стр. 34-35.
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као умјетнички релевантног, а то је његова комуникативност 
и постојаност у покретању најсложенијих интелектуалних и 
духовних активности човјека, то су на једном мјесту сабрана 
религиозна својства дјела. Такво је, у већој или мањој мјери, 
цјелокупно дјело Петра II Петровића Његоша, а читаоцу се 
пружа прилика да вођен руком генија крене на пут сопстве-
ног духовног усхођења. Свака се „раздешеност“4, идентитет-
ска, духовна, мисаона и религиозна, може подесити до нивоа 
хармоније личне и колективне и ништа не треба да брине 
оне који у својој култури баштине Његоша. Неприкосновено 
прибјежиште постоји, само га треба походити. 

4   „...човек је урођена неравнотежа која би свом силом себе да се уравнотежи; 
урођени немир који би свом силом себе да умири.“ Момчило Настасијевић, Есеји, 
белешке, мисли, Дечје новине, Горњи Милановац, СКЗ, Београд, ...стр. 71.
„...човек не пева као што тица пева; већ у некој унутрашњој удешености себе (...) 
спољним отпорима раздешаван стално, тим дубље, узвучујући се наједном у себе, 
спасоносно се узвучи и у сваког другог, и у све друго.“ Исто, стр. 82.
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Ни овдје никог, ни тамо никог!

Марија Кнежевић

   оквиру Пљеваљских новембарских свечаности Библиотека 
је 2014. године обиљежила још један значајан јубилеј – сто-
годишњицу рођења Михаила Лалића. Гости вечери били су 
академик Радомир Ивановић и мр Зорица Јестровић. Пред 
бројном публиком освјежено је сјећање на овог горштака та-
наног душевног склопа, дубоког промишљања и свестраних 
интересовања. Посебна пажња посвећена је његовој фра-
гментарној прози која никада није у потпуности заживјела 
међу читаоцима као што је случај са Андрићевим Знакови-
ма поред пута. Суптилност запажања на којима темељи ову 
своју прозу суштина је његовог неподмитљивог и оштроум-
ног расуђивања, његове виталне комуникације са читаоцем 
и са средином у којој егзистира као стваралац. То је можда и 
разлог што нико политички моћан није стао у заштиту овог 
беспоштедног мегданџије. Иако је био на правој страни ми-
слио је криво не остављајући одступницу ни себи самом. Иде-
олошки опредијељен, лијево орјентисан, као човјек је увијек 
стајао право са неподношљивом, и у исто вријеме несхватљи-
вом, количином пркоса у скромном држању. Од оних који се 
свим срцем, без икакве резерве и опреза, предају некој идеји, 
остао је прибрани критичар поретка којем је и сам припадао 
и од њега несравњиво много очекивао, није био одговарајуће 
друштво за све већи број присталица конформизма у поли-
тици и у животу. Дубоке личне и породичне трагедије обиље-
жиле су додатно његову сензитивну природу способношћу за 
емпатију. С друге стране, његова склоност ка преиспитивању 
најсложенијих питања која се стављају пред лице човјека до-
нијела су му тешка и тешко подношљива сазнања. 

Вече посвећено 100-годишњици 
Лалићевог рођења
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Стање у којем се Лалић нашао на крају свог живота можда 
најбоље изражава једна пјесма Витомира Николића: 

Лако је било умирати
мојим прецима,
онамо их је чекао добри Бог
и одлазили су
као да се враћају с неког часног посла
уморни и мирни.

А куда ја да одем 
послије свега?
Ни овдје никог,
ни тамо никог,

А живјети се мора.
А мријети се мора.
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Промоција Љетописа

   јуну 2014. године, у сали Скупштине општине Пљевља, про-
мовисан је Љетопис Народне библиотеке „Стеван Самарџић“ 
уз присуство бројних поштовалаца рада ове установе. Гост 
свечаности била је Јелена Ђуровић, директорка Националне 
библиотеке Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“ из Цетиња, што је 
њена прва званична посјета Библиотеци и Пљевљима. Свеча-
ности је присуствовао и библиограф Милорад Миловић као 
један од значајних сарадника пљеваљске библиотеке дуги низ 
година. Госпођа Ђуровић је истакла да су Пљевља град кул-

турне разноврсности, лите-
рарне традиције, позоришта, 
богате писане баштине старе 
више вјекова, дајући у свом 
излагању посебно мјесто 
скрипторијуму при манасти-
ру Свете Тројице и најзначај-
нијим писаним споменицима 
сачуваним у манастирској 
ризници. Према њеним рије-

чима на културној мапи Пљеваља библиотекарство заузима 
веома значајно мјесто. Она је изразила низ похвала које се од-
носе на часопис, али и на цјелокупан рад Библиотеке јер, како 
је рекла „корисници данас очекују да библиотеке пронађу 
њих, да их анимирају и понуде им нове услуге и могућности 
учења, образовања и разоноде“, у чему је Народна библиотека 
„Стеван Самарџић“ очигледно успјела. Овом пригодом про-
читана су запажања и похвале на рачун Љетописа господина 
Добрила Аранитовића који из оправданих разлога није могао 

Јелена Ђуровић, 
директорица 
Националне 

библиотеке Црне 
Горе „Ђурђе 
Црнојевић“ 

на промоцији 
Љетописа
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да присуствује промоцији, а који поред осталог каже: „Поја-
ва Љетописа је истински датум не само у досадашњој исто-
рији ваше библиотеке, већ датум у културној историји града. 
Његов први број својим ликовним и техничким рјешењем - 
трудом г. Ане Матић - одмах успоставља присан однос с чи-
таоцем. Раскошна, нимало китњаста, али лако читљива ћири-
лица, са обиљем функционалних илустрација на квалитетној 
хартији, заиста представља ону врсту штива коју читалац 
брижљиво чува и у свом дому и радо прелистава током чи-
таве године. Четворочлана редакција, коју предводи уредни-
ца г. Марија Кнежевић, распоредила је у осам рубрика преко 
тридесет уврштених прилога приказујући тако не само исто-
ријски преглед библиотечке дјелатности на тлу пљеваљског 
краја и њено садашње стање, већ и перспективе даљег рада на 
њеном унапређењу. (...) У тренутку када више не постоји ча-
сопис Мостови, када поодавно нема новог броја Брезничких 
записа, Љетопис Народне библиотеке „Стеван Самарџић“ 
попуњава осјетну празнину на плану писане ријечи у својој 
средини и није остао у уским оквирима библиотечке струке. 
(...) Поглед који пружа први број Љетописа на културну сре-
дину свога града и његовог ширег залеђа је бистар, стручан и 
бременит будућношћу.“

Своје виђење рада Библиотеке са посебним освртом на 
Љетопис дала је Миленка Цица Чоловић, такође гост про-
мотивне вечери, писац и предсједник Савјета Библиотеке. 
„Ово је значајан дан у трајању и развоју наше библиотеке и 
у култури нашег града. (...) Излазак Љетописа је пионирски 
подухват колектива Библиотеке, а прије свих чланова редак-
ције, који су у доста неповољним условима и финансијским 
и просторним, са пуно знања и ентузијазма приредили часо-
пис, што Библиотеци служи на част, а мени и Савјету на по-
нос, с обзиром на чињеницу да се појавио за вријеме трајања 
нашег мандата“, рекла је, између осталог, Чоловић. 

На промотивној вечери присутнима су се обратиле Ста-
нојка Љиљанић као директор установе и Марија Кнежевић 
као уредник Љетописа. У свечаном програму учествовао је и 
мјешовити хор Српског пјевачког друштва „Братство“.
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Промоција књиге 
„Марија мати“ 
Миленке Цице Чоловић

Марија Кнежевић

   препуној сали Гимназије „Танасије Пејатовић“, која је зајед-
но са Народном библиотеком „Стеван Самарџић“ била орга-
низатор манифестације, септембра 2014. године, уприличена 
је промоција књиге „Марија мати“ Миленке Цице Чоловић. О 
књизи „Марија мати“, која је четврта књига прозе ове аутор-
ке, говорио је писац и књижевни критичар Мирко Иконић. 
У својој надахнутој ријечи о књизи дао је детаљан увид у 
садржај збирке приповједака наглашавајући љепоту и вријед-
ности неких од њих.

„Како већина прича има у основи анегдоту или легенду, 
разумљиво је што спој стварног и имагинарног даје убедљив 
и спонтан уметнички доживљај. (...) Спутани нитима (жен-
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ски ликови) патријархалне традиције и искључивог обичај-
ног права, у центру су породичних драма од којих се неке, као 
у причи Казна и освета, завршавају крајње трагично.“ Прича 
Мајоров син, према његовим ријечима, вапи за драмском об-
радом, док причу Обретење главе Јелисијеве сматра антоло-
гијском, „једном од најбољих из пера ове ауторке, која је кроз 
уметничку обраду постала метафора оскудног живота пред 
неизвесним ћудима природе и времена“. 

Појављивање нове збирке приповједака Марија мати 
Миленке Цице Чоловић у издању београдске „Просвете“ по-
клапа се са једним од најзначајнијих јубилеја у српској књи-
жевности, а то је двјеста година откако је Вук Стефановић 
Караџић објавио у Бечу Малу простонародну славено-сербску 
пјеснарицу и Писменицу сербскога језика по говору простога 
народа написану. Oва два догађаја могу се повезати с обзиром 
на чињеницу да је Миленка Цица Чоловић успјела да „похва-
та“ неке од последњих дамара усменог предања свог завичаја. 
У времену које неминовно доноси промјене у свим сферама 
живота, Миленка се и начелно и суштински бави српским 
језиком чувајући његову љепоту кроз аутентичан израз свог 
родног краја, бранећи га од претјеране употребе страних 
ријечи и израза. Задивљујућа природа овог краја обојена је 
легендама које је она бираним ријечима овјековјечила, док 
је са истом преданошћу, користећи одговарајући прецизан 
и сажет израз, сачувала сјећање на познате личности које су 
обиљежиле вријеме у којем су живјеле. Усмено предање је со 
сваке њене приповијетке. Оно у њима обитава као тема, као 
израз, а посебно као ритам приповиједања.
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Последња објављена збирка приповједака је, као и прет-

ходне двије, инспирисана малим људима чије животне драме 
нису ни издалека мале. Оне су у дјелу Миленке Цице Чоловић 
нарасле до литерарног израза који треба да их сачува од даљег 
мијењања, а највише, од заборава. Збирка „Марија мати“ обје-
динила је 22 приповијетке од којих је најупечатљивија она по 
којој је добила име, а која је уједно свједочанство и опомена 
на каквој је вјетрометини, историјској и политичкој, живио 
и данас живи народ овог краја. „Вилинске мреже“ штедро су 
проткале и ову збирку. У свакој од њих налази се зрнце ис-
куствене животне спознаје. Ауторка их је даље „повјеравала“ 
својим нараторима без много увијања и подешавања компо-
зиције приповијетке, али готово увијек бирајући интонацију 
усменог предања. 

За свој стваралачки и приређивачки рад Миленка је до-
бијала подстицај и од људи чија су се имена прославила у 
свијету науке и културе.

„...Чоловићева успешно тражи и проналази начин како 
да је њени читаоци најбоље разумеју и изпрве прихвате. Ове 
их приче (...) враћају у њихову ужу звучну домовину, а у чо-
вековој је природи да се сваком таквом сусрету радује“, каже 
Љубомир Зуковић.

„...Иако је у тематском и у језичком погледу претежно ок-
ренута пљеваљском крају и његовом залеђу“, како се изразио 
Добрило Аранитовић, „приповједачка проза Миленке Цице 
Чоловић надраста регионалност. Психолошком увјерљи-
вошћу, дубинским захватом моралних тема и дилема како 
ближег тако и даљег времена, понирањем у трагику људског 
бивствовања у првом реду женских ликова, ова проза се као 
бујица прелива преко свих међа и сеже ка докучивању над-
појединачног и универзалног. Многе заборављене, прећутане 
и запретане теме и ликови несвакидашњих судбина најзад су 
дочекале свога писца.“
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Љиљана Вранеш

   периоду од 8-10. децембра 2014. године у просторијама 
COBISS центра Националне библиотеке Црне Горе „Ђурђе 
Црнојевић“ на Цетињу одржан је курс Употреба програмске 
опреме COBISS3/Позајмица. Курс је одржан у организацији 
Националне библиотеке Ђурђе Црнојевић и Института ин-
формационих знаности ИЗУМ из Марибора, а предавач је био 
мр Душан Стошић из поменутог института. У електронској 
бази Народне библиотеке „Стеван Самарџић“ постоје пода-
ци о цјелокупном фонду изузев серијских публикација, што 
је био један од неопходних услова за примјену овог програма.

Сегмент COBISS/Позајмица је дио система COBISS-а који 
подржава једну од најважнијих локалних апликација библио-
течког информацијског система - позајмицу грађе и евиден-
цију свих потребних информација у ту сврху. Овај програм 
омогућава извођење следећих поступака: упис чланова и 
мијењање података о члановима; позајмицу грађе, проду-
жење рока позајмице, враћање, резервације, наручивање и 
евидентирање изгубљених примјерака грађе; евидентирање 
и измирење потраживања од чланова; увид у библиографске 
податке као и податке о стању фонда; претраживање и испис 
података о члановима; исписивање података на штампачу; 
израду и брисање опомена; упис напомена о члановима и о 
грађи; наручивање грађе из других библиотека које су укљу-
чене у мрежу, електронском поштом или непосредном кому-
никацијом.

Обука за COBISS3 Позајмицу

У
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COBISS3/Позајмица је трећа генерација програмске оп-
реме за аутоматизацију библиотечког пословања и приступ 
различитим базама података, коју развија и подржава ИЗУМ. 
Програмска опрема COBISS3 подржава различите функције 
библиотека и националних COBISS центара с могућношћу 
избора корисничких интерфејса на више језика. Књижни-
чарка Љиљана Вранеш похађала је курс, а привилегију треба 
да добију и остали запослени књижничари. До краја 2015. го-
дине планирана је примјена овог програма у свим библиоте-
кама у Црној Гори које су испуниле све потребне услове.



Са промоције првог броја Љетописа
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ридрих Шилер у расправи „О наивном и 
сентименталном песништву“ сатиру је од-
редио као „основни поетски начин разуме-
вања који је условљен посебним интересом 
песника. У сатири је стварност као недоста-
так стављена насупрот идеалу као највишој 
реалности.“

Карл Краус дефинише сатиру као „бо-
лест која свакој супротности проналази 
њену изгубљену слику и прилику. Стварање не обухвата ан-
титезу, јер у њему нема супротности и не може се поредити 
ни са чим. Тек удаљавање ствараоца од свега ствара простор 
за болест, која свакој супротности проналази њену слику и 
прилику.“

Сатира погађа само ако је успела као језичко уметничко 
дело. Она егзистира из веровања у моралну одређеност људи, 
у одговoрност пред духовним животом и деловањем и њена 
егзистенција потврђује веру онога који се обавезао да иде 
ка том циљу, та „етерична порука речи: посредно морално 
дејство недокучивог...“

У сатири којом се, у кратком животном веку, бавио пље-
ваљски лирик и сатиричар Вуко Безаревић, отворила се вре-
менско-просторна препознатљива територија политички 
прокламованих успеха и незаустављивог напретка – пренаг-
лашено светла слика историјског тренутка. Та блиставо-лаж-
на друштвена слика посредством оригиналног и даровитог 
погледа Вука Безаревића преобразиће се у етичку критику и 
појединца и читавог система.  

Милица Краљ:
Вуко Безаревић
БАЛАДА 
О САТИРИЧАРУ

Ф

Милица Краљ
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Сатира Вука Безаревића
 
Сатиричним погледом, незлобивим смехом и оштрим 

хумором, Вуко Безаревић је жигосао умножене црне рупе 
општих друштвених и појединачих посрнућа, моралне недо-
следности и неодговoрности, свет који се у својој огољености, 
јаловости и испразности, разоткривао као контраст између 
стварности и идеала. 

У „Балади о сатиричару“ Вуко Безаревић указује на соп-
ствено одређење сатире, на оне супротстављене принципе 
који подлежу исмејавању и карикатуралности, сликајући 
друштвени апсурд хумором и иронијом: 

„Прво је читао. Била је то нека стара књига, без краја 
и почетка. У средини, дакле, наиђе на ово: Смех се по својој 
природи увек устремљује на конзервативне тежње. Осећао 
је у себи да ће његов смех бити такав. Зар да га онда остави у 
себи? Као лек у џепу, док болесник...

После је узео другу књигу. Није била стара, имала је и по-
четак и крај.

На почетку, дакле, наиђе на ово: Друштво које гушењем 
саттире одржава своју стабилност открива тиме да није 
зрело...

Кроз отворен прозор у собу су улазиле отежале гране и 
већ црвенкасто лишће.

Слободно ће моћи да размахне пером. Зна то, види.
Узе трећу књигу: Јохан Паули, монах и проповедник, 

саставио је зборник Смех и збиља да би духовна чеда у затво-
реним манастирима имала шта да читају за разоноду свога 
духа и одмор; та не може се увек живети у строгости.

Чинило му се, писаће као извор што тече у сува уста. 
Није више бројао која му је књига у рукама. Разгртао је. Тамо 
се тражи бисер и сјај. 

Волтеров смех срушио је више него Русоов плач.“ 
Причом „Балада о сатиричару“ Вуко Безаревић је изнео 

суштину властитог поимања улоге означавања, казивања и 
жигосања оне накарадне, изокренуте и изопачене перспек-
тиве друштвене слике света, оних дешавања и збивања која 
се посредством критичких рефлексија преобликују у осло-
бађајући смех.
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Писац - сатиричар је тај који успева да из структуре па-
радокса уметничким начином делује на етичку свест људи, да 
специфично израженим личним ставом према приказаним 
појавама, према одабраним исечцима стварности искаже 
провокативну и жестоку осуду.

Нортроп Фрај истиче да сатира представља побуњенич-
ку иронију чије су моралне норме релативно јасне и чији 
етички стандарди служе као мерило гротескности и апсурд-
ности појава које се описују. Сатиричар бира предмет свога 
напада, а чин тога избора је увек морални чин. Његова са-
тиричка провокација изазвана је „одвратношћу које Добро 
осећа према злу.“

Сатиричар Вуко Безаревић у свом поимању сатире увек 
је био на страни Добра, на страни читалаца који су истоветно 
прихватали и разумевали у потпуности његов став. Његова 
сатира заснивала се на методи упоређивања, хумористичке 
инверзије, пародије, на прожимању свих оних елемената који 
на најефектнији начин исписују странице политичке сатире. 

Вукови бритки, јасни и прекорни афористички искази, 
његове сатиричне приповетке и песме, разобличавали су 
друштвене деформације у периоду самоуправног друштвеног 
поретка, изобличеност, деградацију и рушилачку наказност, 
безумље, лаж, притворност, таштину, све оне поступке који 
су испразном јаловошћу били прекривени безбројним лаж-
ним веловима илузије о добру и срећи. („Умјесто да поднесе 
оставку, он поднио уводно излагање.“ „Шта ти вриједи пони-
рање у дубину – ако тонеш.“ „Сви велики гадови личе један 
на другог, сваки мали гад мали је на свој начин“.)

Трагикомичне релације којима је исказивао своју слику 
света градиране су степеном комичних и гротексних опсер-
вација, као и степеном ангажованости који увек задире у тре-
нутак садашњости у чему се и препознаје и проналази. Очиг-
ледан пример је кратка приповетка Излаз: 

„-Шта хоћеш?- упита зид главу која је ударала о њега.
 -Хоћу да нађем излаз!
 -Али зар ниси чула да ударати главом о зид, тј. о мене не 

значи тражити излаз...
-Да, али зар и ти ниси чуо да успијевају само они који 

покушавају одбацити мозак.
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 -О, па то ти, дакле тражиш излаз – обрати се зид мозгу.
 -Е, онда је све у реду! Потребно је да само што јаче уда-

раш главом.“
У жижи Вуковог интересовања биле су оне појаве и 

они ликови друштвене стварности које је његова уверљи-
ва пројекција извела на осветљену сцену и приказала их у 
омеђеном кругу трагичне празнине, у простору који је лишен 
смислености и који се љуља и подрхтава на неизвесној пучи-
ни времена. 

Аналитичар сатире

Вишегодишњи професор књижевности у пљеваљској 
гимназији „Танасије Пејатовић“ Вуко Безаревић рођен је 9. 
јуна 1940. године у Пљевљима. Југословенску и светску књи-
жевност завршио је на Филолошком факултету у Београду.

Уређивао је лист „Пљеваљске новине“, као и књижевни 
часпис “Мостови“ Међурепубличке зајднице за културно-
просвјетну дјелатност у Пљевљима.

Писао је песме, приповетке, сценарија, књижевну кри-
тику, књижевну историју, есејистику и сатиричну поезију и 
прозу. Стрпљиво, предано и вредно радио је на откривању 
заборављеног и запостављеног књижевног наслеђа, открио је 
и приближио критичкој и читалачкој знатижељи преписива-
че из манастира Свете Тројице из 16. и 17. века, пре свих ино-
ка Гаврила Тројичанина, потом родољубиву делатност Марка 
Поповића, родом из Пљеваља, као и дело Лазара Комарчића, 
родоначелника криминалистичког романа су српској књи-
жевности. 

Био је стални сарадник „Јежа“, али и сарадник бројних 
југословенских листова и часописа за сатиру и књижевност. 
Добитник је престижних књижевних награда за хумор и са-
тиру (троструки добитник угледне књижевне награде „Радоје 
Домановић“ и то 1976, 1979. и 1980. године).

Заступљен је у многим антологијама и изборима хумора 
и сатире.

Био је члан Удуржења књижевника Црне Горе. 
Умро је 16. јуна 1987. године.
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Као сећање на значај и дело Вука Безаревића његов род-
ни град је основао манифестацију „Дани хумора и сатире 
Вуко Безаревић“ који се сваког јуна одржавају у Пљевљима и 
окупљају водећа имена из области хумора и сатире.

Критичке рефлексије
 
Вукови земљаци, његови пријатељи и поштоваоци, ње-

гови Пљевљаци, нису га заборавили, о чему сведочи и књи-
га „Вуко и Вито“ (о Вуку Безаревићу и Виту Србљановићу) 
објављена у едицији „Задужбина“ 2005. године поводом про-
славе тридесетогодишњице матуре генерације матураната 
1974/75. Гимназије „Танасије Пејатовић“ из Пљеваља. Издавач 
ове књиге је Мијодраг-Кујо Нововић и његова издавачка кућа 
„Графо“. Књига „Критичке рефлексије“, која садржи књижев-
но историјске текстове као и биобиблиографију Вука Безаре-
вића, појавила се 2014. године у издању Општине Пљевља и 
представља значајан подухват у домену издавачке делатности. 

Вукови пријатељи и поштоваоци књижевног дела саку-
пили су Вукове текстове и омогућили, не само читаоцима, већ 
и теоретичарима и историчарима књижевности да се посред-
ством ове драгоцене књиге подсете и на аутора изванредних 
студија о поменутим писцима, указавши на значај и вредност 
његовог обимног дела.

У Издавачком одбору који је објавио ову књигу су ис-
такнути културни и књижевни зналци мр Зорица Јестро-
вић, Славица Крстајић, Сања Ђондовић, мр Исак Калпачина, 
Дејан Миличић и Исмет Шљука. 

Приредивши ове две књиге о завичајним ствараоцима, 
који су својим делом премашили завичајне оквире и отисну-
ли се у бескрајни свет духовних вредности, аутори су, уз зах-
валност и поштовање, показали и својеврсну бригу да од за-
борава сачувају вредно дело, дело којим се завичај и поноси 
и препознаје. 

И данас промичу овим просторима Вукови Стрњиштани, 
шенути Деливоји, Станимири звани ћорави посао, Грубани, 
Максим и дискутанти, Благоје Гркић, Падо Чоруга, Новица 
Госпић, Властивоје... и ини, сви они другови секретари, ко-
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митетлије, синдикалци, сав онај бирократски нанос...писци 
говора и говорници, запосевши властољубљем и бесплодним 
каријеризмом и политичким улагивањем и ово доба.

Вуко Безаревић, песник и доброљубиви сатиричар, по-
дарио им је дуготрајан живот: „Негде у дну мене, са невидом 
вена / живе храбре речи као успомена.“ 

МОМИР ВОЈВОДИЋ

ИЗГОВОРЕНА ПЈЕСМА
 
На сахрани Вука Безаревића

Сад ми реци, брате, колика је тама
жедна нашег зноја и суза, и крви,
и прије но што те прими гробна јама
и почне да на Те небо земљу мрви,
повјери ми Теби одане ријечи –
којима самотник мук уста лијечи.

Ти који си знао и гласно да ћутиш
пред ружним устима и хуком понора,
и да се на луде вјетрове не љутиш
што гасе свијеће српскога говора,
реци ми који је секунд у Свемиру
и у гори чији славуји умиру.

Сустали путниче, скрштенијех руку,
што изабра подне да гасеће зјене
уморних очију склопиш и да муку
умирања сакријеш од милосне сјене
мајке што те чека у стајном времену,
реци шта ћеш рећи свом живом кремену.
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Са Твог чела више не могу да читам,
као прије, све што нијеси рекао,
ни да ослушкујем утишани ритам
пјесама што си их у срцу пекао
пламеном који си кушао језиком,
калећи рјечи у срцу великом.

А ти ћутиш и мир хладнији од леда
преливаш на мене док те жудно чека
земља љубоморна, спремна да те не да
више Твоме небу и да буде мека
Твоме праху, а прах је све што не вину
душа у свој утек када небом мину.

Сад ми, занавијек, заћутали брате,
божанским ћутањем реци гдје је шума
из које ће да се Теби само врате
птице самогласне и са младог хума
Твог да тихо поју све што у животу
не стиже да кажеш, славећи дивоту.

На гробљу,
17. јуна 1987.
Пљевља
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ушан М. Грбовић рођен је у Мељаку, општина 
Пљевља 1908. године. Нижу гимназију завршио је 
у Пљевљима, а учитељску школу у Београду. Још 
у раној младости упознао је социјалну неправду, 
суочио се са непросвијећеношћу и заосталошћу 
сеоских средина, што га је вјероватно и мотивисало да ода-
бере учитељски позив и ступи у борбу против незнања, не-
образованости, непросвећености и неправде. Његова љубав 
за просвјетни рад уско је повезана са његовим политичким 
идејама и ставовима, због којих је био и под полицијском 
присмотром тих турбулентних тридесетих година 20. вијека. 
„У тражењу учитељског посла многа су се врата надлежних 
затворила пред Душаном. Међутим, њему се било теже за-
послити и посебно због тога што је за њим пошло и писмо 
полиције које га је карактерисало као антирежимског човје-
ка, бунтовника и револуционара.“5 Као бунтовник и борац за 
народна права, хапшен је током свог учитељевања у околини 
Невесиња приликом учешћа у побуни народа тог краја про-
тив општинске администрације.

Као просвјетни радник пропагирао је социјалну јед-
накост, правду, братство, заговарао једно будуће свијетло 
друштво у коме ће сви људи бити једнаки и срећни. Ма ко-
лико нам такав идеал у нашем времену изгледао утопијски и 
неостварљив, чини се да је Душан искрено вјеровао у идеале 
своје генерације и њима је у потпуности посветио свој јавни и 
лични живот. Био је члан Земљорадничке странке, али је због 
политике незамјерања власти коју је та партија спроводила, 

5   Драго Ћупић , „Пјесник и борац Душан М. Грбовић“ у: Душан Грбовић, 
Немири, Међурепубличка заједница, Пљевља, 1976., стр.8. 

Ивана Цвијетић: 
Душан Грбовић -   
револуционар 
и пјесник

Д

Душан Грбовић
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Грбовић иступио из ње и наставио индивидуалну борбу у 
циљу народног просвећивања. По избијању Другог свјетског 
рата активно је учествовао у подизању устанка у пљеваљском 
крају, а касније је са супругом дјеловао у Хрватској, гдје су га 
усташе заједно са осталим припадницима организације од-
веле у логор у Стару Градишку. Приликом покушаја бјекства 
ухваћен је и одведен у Јасеновац, гдје је страдао у прољеће 
1945. године када су усташе, бјежећи од ослободилачке војс-
ке, спалиле овај логор. 

Литерарним стварањем бавио се још као ученик Учи-
тељске школе, а радови су му објављивани у часопису уче-
ника ужичке Учитељске школе. Највећи дио Душанових ли-
терарних радова изгубљен је приликом његовог бјекства из 
Буковице 1942. године. 

Поезија Душана Грбовића само се условно може разврс-
тати на неколико тематских цјелина. У основи, његов поетски 
опус прожет је социјалним и револуционарним рефлексија-
ма, духом једног времена које је стварало пјеснике - борце, 
поете и ратнике који су своје идеје и поетске визије трансфо-
рмисали у акцију. 

Први циклус Немири обухвата пјесме „Аутобиографија“, 
„Песникова душа“, „Немири“, „Интимне рефлексије“ и „Зеле-
на мисао“. „Аутобиографија“ је својеврсан увод у Грбовићев 
пјеснички опус у коме упознаје читаоца са мјестом свог 
рођења: „У мркој шуми, испод госпође Љубишње / Цигар ду-
вана до прве карауле, / Сто година до прве касабе.“6 Аутор 
на пластичан и реалистичан начин дочарава стварност свог 
краја, његову изолованост и неприступачност, а опет неку 
сурову отменост и господственост „госпође Љубишње“ по-
дарену од природе. 

У пјесми „Песникова душа“ налазимо трансформацију од 
пјесника који „као дете сања: мирно острво пуно сунца“ до 
пјесника „пространог“ срца, пјесника – револуционара кога 
боле социјалне неправде, чија душа страда заједно са оним 
невољницима који су жртве неправде. Поетски субјект до-
живљава поезију као метафоричну визију вољене дјевојке на 
чијим њедрима се жели исплакати, али долази до сазнања да 
је поезија нешто узвишеније: „Нити си гладно, радничко дете, 

6   Душан Грбовић, Немири, Међурепубличка заједница, Пљевља, 1976., стр.18.
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/ Нити безазлена, сеоска девојко“.7 Суштина поетике најочиг-
леднија је у пјесми „Немири“, обеспокојавајућа и песимистич-
на слика свеопштих немира, како на микрокосмичком плану 
у самом човјеку, тако и на једном општем, универзалном ни-
воу. Васељена и човјечанство су обузети немиром који спута-
ва, опсиједа, осујећује све жеље и напоре, доводи до хаоса и 
страдања. Немир у човјеку рефлекс је универзалног немира: 
„Немир је вапај са свих страна; / Немир је патништва и јада; 
/ Немир је беда наших дана, / Немир осећа све што страда.“8 

У пјесми „Интимне рефлексије“ лирски субјект је утонуо 
у метафизичке рефлексије и преиспитивања, трансценди-
рајући поетску мисао између микро и макро космоса. Он не 
вјерује више у Божију промисао и правду, и поставља ретор-
ско питање „Лепота трагике страдања људскога - / Је ли то 
лепота Хаоса ил’ Бога?“9

Циклус Стиснутих песница, прожет је борбеним, ре-
волуционарним духом, социјалним активизмом, усмјереним 
више на једну класну борбу револуционарног карактера, него 
на борбу против конкретног, туђинског непријатеља. Пјесма 
„Мученица“ посвећена је грађанском рату у Шпанији и вје-
роватно je најуспјелија пјесма овог циклуса. Пјесма је вапај, 
ламент над деструкцијом правде, страдањима немоћних, из-
губљеним животима: „Ровови и борци, жене, деца, људи, / Све 
је једна иста раздражена маса, / И жива и мртва, узбуђењем 
људи, / Демонском оргијом, напоном ужаса. / О, правдо! О! У 
Паклу те пеку!“10

Премда се чини да је пјесник изгубио вјеру у Правду као 
принцип, он не губи вјеру у осјећање правде код потлачених, 
који нову снагу и вјеру у свјетлију будућност црпу од жртава 
за Идеју: „Племените снаге, што их неман ждере / И борба 
народних драгоцених жртви, / Будиће нове пламенове вере; 
/ Новом нараштају очи ће да спере, / И живи ће тако живети 
од мртвих...“11

Пјесник наговјештава континуитет борбе до коначне 
побједе и кризу хаоса у истоименој пјесми: „Хаос је у свему, 

7   Исто, стр.20.
8   Исто, стр.22.
9   Исто, стр.25.
10   Исто, стр.35.
11    Исто, стр.37.
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/ А све је у њему, / Криза је Хаоса...“12 Пјесме овог циклуса 
су изузетно ангажоване и борбене, а не треба заборавити 
ни чињеницу да је поезија у преломним, судбоносним исто-
ријским тренуцима имала и мобилизаторску улогу, предста-
вљала моћно оружје за буђење свијести народних маса.

Циклус Груда од крви и зноја представља документ о 
страдању човјека - сељака и човјека - радника, чије су вишевје-
ковне муке досегле свој врхунац у доба фашистичке окупа-
ције, али пјесник је дубоко увјерен да су управо они, ти мали, 
потчињени и потлачени људи спремни да на својим плећима 
изнесу револуцију и изграде један нови и бољи свијет. Пјес-
ник се не зауставља само на мукама сељака и пролетера из 
своје отаџбине. Његова свијест је интернационална, он види 
милионске масе „Безимене, опљачкане, наге; / Душе што зра-
че лепотом, / Душе што греју добротом; / И дижу милионске 
руке, / Руке, што муче муке, / Руке, што прете страхотом, / 
Руке, што прете осветом, / Руке, што згроме фашизму у лице, 
/ Блатњаве руке, уљане песнице...!“13 

Циклус Игра сунчаних пејзажа у очима садржи дескрип-
тивну поезију. Неке од њих, „Јутро“, „Роса“, „Љубишња“, „Ја-
ција“, садрже првенствено описе пјесниковог завичаја који са 
снажном емоцијом и химничким заносом поетски оживља-
ва драга мјеста његовог краја. „Љубишња“ је у поетској ви-
зији пјесничког субјекта „Висока, једра, кошчата, као сеоска 
девојка, / Божански дивља и дивна, као екстаза дивљака...“14 
Њену неукротиву дивљину и демонску љепоту пјеснички 
субјект уздиже до савршенства: „Ништа дивљије и лепше од 
Дунава па до Таре, / Кад гром алпијске лепоте њеним шумама 
запара!“15

У циклусу С душом елегије налазимо љубавну лири-
ку, дубоко прожету социјалним елементима. Најинтимнија 
осјећања лирског субјекта, његови љубавни заноси, носе у 
себи једну снажну социјалну ноту, жал за тегобним животи-
ма жена: „О, срећа би била, Далматинко мила / Да се срели 
нисмо, да певала ниси, / Далматинко: - Мој животе, горак ли 

12   Исто, стр.48.
13   Исто, стр.57.
14   Исто, стр.92.
15   Исто, стр.92. 
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си...“16 Умјетнички најуспјелија пјесма овог циклуса је „Мла-
да учитељица“, посвећена конкретној жени, о чему свједочи 
акростих „Бранислави Дивојевић“. Поетски субјект изража-
ва дивљење према усамљеничком стоицизму младе сеоске 
учитељице која заборав налази у раду са дјецом. Потресна је 
слика младе дјевојке која се бори против својих чула, одба-
цује снове и наде и „врши дужност свету, никад не сустаје / и 
стоички носи бреме својих дана.“17

Крви старинске посљедњи је циклус ове књиге. Пјесме 
су химничког карактера, посвећене конкретним историјским 
личностима, Филипу Вишњићу, Коломану Валишу, Мила-
ну Прибићевићу, као и појединим локалним личностима од 
историјског значаја - Мићу Глушчевићу, Маринку Леовцу и 
Ристану Шарцу. Ове пјесме обилују реминисценцијама на 
историјске догађаје и њихове судионике, али је умјетнички 
квалитет овог циклуса знатно слабији у поређењу са пјесмама 
претходних циклуса. Оне се могу разумјети као својеврсни 
омаж, израз пијетета ратницима за слободу.

„Немири“ су једина досад објављена књига овог пјес-
ника, борца и револуционара. Неке од пјесама које нису ув-
рштене у ову збирку, објављене су у часопису „Мостови“18, а 
поезија му је објављивана у и часописима „Учитељски под-
младак“, „Трезвеност“, „Гласник Савеза трезвене младежи“, 
„Слободна мисао“, „Бразда“... Осим поезије, Грбовић је писао 
и есеје педагошког и просветитељског карактера, као и при-
повијетку „Они“.

Грбовић је у својој поезији тежио једном високом етич-
ком идеалу. Он није пјесник дубоких и снажних емоција, 
нити пјесник мисаоних узлета и заноса. Он је првенствено 
добар опсерватор друштвених неправди, гласноговорник 
потлачених и подјармљених слојева друштва, а његов поет-
ски сензибилитет вођен је свијешћу о бројним класним раз-
ликама и неправдама. Вјеровао је овај пјесник - борац у бољу 
будућност и за њу се борио и пушком и пером, али je, нажа-
лост, није дочекао.  

16   Исто, стр.100.
17   Исто, стр.103.
18   Мостови, XIII, 64, Међурепубличка заједница, Пљевља, 1981.(приредио 
Добрило Аранитовић)
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У умјетности, ту свакако спада 
и настава, тортура је злочин.
(реаговање Милоша Старовлаха 
на Закон о просвјетној инспекцији)

акон дугогодишњег рада на пољу истраживања и унапређи-
вања образовно-васпитних процеса у Црној Гори, својим 
обимним и плодним стваралачким дјелом, представио се 
професор Милош Старовлах свом завичају. Тим поводом, у 
организацији наше установе, септембра 2013. године, при-
ређено је књижевно вече на којој је професор Старовлах 

бројну читалачку публику упознао 
са својим исцрпним научним радом. 
Академици Зоран Лакић и Миомир 
Дашић дали су том приликом при-
годне прилоге о педесетогодишњем 
стваралаштву цијењеног професора.

Прве године своје просвјетне 
мисије Старовлах је започео у род-
ним Пљевљима гдје је био упослен 
као наставник у више основних 

школа, а обављао је и послове директора у основној и средњој 
школи. Значајан прилог о развоју просвјетне дјелатности и 
школства на подручју Пљеваља, који је обухватио ратни пе-
риод (1941-1945) и прве године поратне историје, дао је у 
књизи „Историја Пљеваља“. 

Као секретар Републичке самоуправне заједнице за уна-
пређење школства био је упослен девет година. Обављао је 

Софија Јеловац:
Педесетогодишње 
стваралаштво 
Милоша Старовлаха

Н

Милош Старовлах 
– промотивно вече 
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послове директора Републичког завода за унапређивање вас-
питања и образовања (Подгорица), уредника за историју у 
Заводу за уџбенике и наставна средства у Подгорици, као и 
главног уредника часописа „Васпитање и образовање“. Био је 
сарадник у више пројеката из области образовања на нивоу 
бивше СФРЈ, учесник више међународних научних скупова, 
аутор петнаест књига и преко 200 научних радова. Доби-
тник је више награда, међу њима и „Ордена рада са златним 
вијенцем“ и републичке награде „Октоих“. Његово дјело се 
заснива на обимној документацији, темељним истраживањи-
ма, обимној литератури. „Иако није имао привилегије да као 
стваралац ради у неком научном институту створио је петна-
ест књига које је писао кроз рад“, ријечи су академика Зорана 
Лакића који је о стваралаштву професора Старовлаха гово-
рио на поменутој промоцији.

Главне теме његовог научног рада биле би исцрпан ос-
врт на развој школства (школе као институције) у Црној 
Гори, као и темељно описан развој просвјетне политике кроз 
дјеловање просвјетно-педагошке службе. То су два нераз-
двојна сегмента у цјелини васпитно-образовне мисије једне 
државе, како код нас, тако и у свијету. Међутим, од степена 
и начина њихове међусобне испреплетености, као и нивоа 
самосталности школског (наставничког) кадра у креирању и 
реализацији саме наставе као суштине ових процеса, зависи-
ла је одувијек и демократичност датог друштва и државе, а 
тиме и степен њене развијености. Кроз темељно проучавање 
просвјетне дјелатности у Црној Гори од времена њене самос-
талности до данашњег дана, направио је значајан критички 
осврт на честа идеолошка огрешења о васпитно-образовне 
процесе. О различитим етапама, као и успонима и падовима 
у развоју просвјетне политике, говоре књиге: „Школа између 
власти и слободе“, „Путеви и странпутице средње школе“, 
„Основна школа у Црној Гори“, „Поратна школа између жеља 
и стварности“.

Захваљујући обимној документацији и литератури коју 
је користио у својим научним истраживањима, професор 
Старовлах је направио изванредан и темељан приказ развоја 
предшколског, основношколског и средњошколског законо-
давства, захваљујући коме ми данас имамо директан увид у 
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значај и степен контроле просвјетно-педагошке службе на 
развој и реализацију образовно-васпитних процеса у Црној 
Гори. Ту посебно мјесто припада његовим књигама у издању 
ЦАНУ „Развој предшколског законодавства у Црној Гори“ и 
„Развој средњошколског законодавства у Црној Гори 1903-
2003“, као и књизи „Развој основношколског законодавства 
у Црној Гори“, коју је издао Унирекс. Ова значајна грађа биће 
важан и незаобилазан извор информација будућим истражи-
вачима на пољу просвјетно-педагошке дјелатности. 

Дугогодишњи рад у Заводу за унапређивање васпитања 
и образовања, установи која је дала велики допринос обра-
зовању у Црној Гори, инспирисао је професора Старовлаха 
да, у сарадњи са још два аутора, напише књигу „Републички 
завод за унапређивање школства“. У књизи су представље-
не све значајне активности ове установе које су подстицале, 
како реализацију самих образовних процеса, тако и укупно 
научно и умјетничко стваралаштво. Посебан дио књиге пос-
већен је личностима које су својим знањем и стваралаштвом 
креирале просвјетну и културну климу тог периода. 

 Својеврсне различитости под којима се ширила пис-
меност и култура у Црној Гори, услед различитих страних 
утицаја крајем 19-ог и почетком 20-ог вијека, утицале су и 
на развој самог школског система. O прожимању различитих 
културних струјања која су утицала на специфичности у фор-
мирању писмености и учености кроз различите крајеве Црне 
Горе говори књига „Историја школства у Црној Гори“. 

Ове специфичности и културне особености, како у Црној 
Гори, тако и у бившој Југославији, посматрао је као својеврсно 
богатство укупне културе, што је и потврдио својим преда-
ним залагањем за веће јединство школског и васпитно-обра-
зовног система кроз јединствене уџбенике. 

Правећи један савршен историјски пресјек о развоју 
школског система, са сталним освртом на све предности и 
недостатке које је школа, како традиционална, тако и савре-
мена, носила у свом развоју, професор Старовлах се експли-
цитно залаже и сматра најбитнијим очување достојанства 
наставничке мисије, очување саме професије као најузви-
шенијег циља. То је могуће уколико се реформа образовног 
система заснива на претходно провјереним искуствима како 
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би се избјегле негативне последице које усиљене промјене, 
изазване различитим политичким и идеолошким интере-
сима, собом носе. У том смислу и закључује да се „не може 
успјешно провести реформа ни једног сегмента образовања 
нихилистичким односом према ономе што му је претходило 
и претходне провјере евентуалних промјена на нашем тлу“.19 
Колико је за савремену наставу, а тиме и напредак цијелог 
друштва, важно очување традиције и наслијеђене културне 
грађе, професор, говорећи о школи, најсуптилније изражава: 
„јер све што је будемо више истрзали из наше средине, све 
више ћемо јој у коријену кидати танане жиле хранитељице“.20

Оно што је у значајном дијелу помогло Милошу Старо-
влаху да пише и проучава развој васпитно-образовних про-
цеса у Црној Гори јесте његово директно учешће као руко-
водиоца у републичким установама образовања у многим 
активностима које су креирале просвјетну политику. Побољ-
шавање квалитета саме наставе био је превасходни циљ при 
доношењу било каквих норми које је требало да усмјеравају 
развој ових процеса. Захваљујући свом дугогодишњем ис-
куству показао је, по ријечима академика Дашића, „да суве-
рено влада суштином образовања и васпитања, односно пе-
дагошком теоријом и њеном примјеном у наставној пракси“. 
Иако директан учесник и креатор, увијек се критички освртао 
према свим новинама које би довеле у питање достојанство 
наставничке професије, самосталност и демократичност у 
остваривању наставних процеса као непосредне реализације 
онога што је прописано наставним плановима и програмима. 
Држао је да су у остваривању просвјетне мисије од непро-
цјењиве важности одувијек били учешће просвјетних рад-
ника у креирању наставних програма и стварању уџбеничке 
литературе и уважавње мишљења истих на све мањкавости 
које би актуелни програм носио собом. Радна аутономија на-
ставника у нашем школском систему никада није била на за-
видном нивоу и често се сводила на механичко испуњавање 
пословних задатака које би прописао државни ауторитет. 
Ово неучествовање професионалног кадра у креирању садр-
жаја саме наставе један је од битних разлога њиховог ниског 
19   Милош Старовлах, Историја школства у Црној Гори, ЦИД, Подгорица, 2007, 
стр. 22.
20  Исто, стр.22.
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статуса у друштву, слабог угледа и, на крају, слабије награде за 
свој рад, сматра професор. Уколико имамо у виду данашњи 
незавидан положај у коме се након силних реформи обра-
зовног система нашао просвјетни кадар, уочићемо изузетну 
визионарску процјену коју је професор Старовлах напра-
вио почетком деведесетих година прошлог вијека. Брига за 
достојанствен професионални статус наставника у његовом 
укупном дјелу изражена је, не само у залагању за побољшање 
социо-економског положаја просвјетних радника, већ и у јед-
ној дубљој антрополошкој димензији захваљујући чему се ово 
дјело може сматрати извјесном философијом наставе. Тако је 
хуманистичка обојеност његовог стваралаштва нарочито из-
ражена кроз бројне импресије у којима говори о вриједнос-
тима човјека као таквог, па тек онда о његовим спољашњим 
усмјерењима, међу којима је и функција коју обавља. Тек 
овако прихваћени вриједносни постулати у дјелокругу једне 
просвјетне политике, како међу просвјетним посленицима у 
хијерархијском поретку, тако и између њих и ученика и ро-
дитеља с друге стране, омогућиће успјешну комуникацију и 
остваривање здравих међуљудских односа. Његовање здраве 
комуникације и дијалога у једном колективу од пресудног су 
значаја за његово успјешно функционисање, те су тако „са-
радња и повјерење изузетно битни за успјех у сваком зајед-
ничком послу, чак битнији од материјалног положаја“.21 Иако 
је, као чиновник у републичким органима руковођења, веома 
водио рачуна о побољшању материјалног статуса наставнич-
ког кадра, професор је, по узору на америчке социологе, на-
глашавао да су „осјећај припадности групи“ и „осјећај да је 
човјек потребан“, често важнији за успјех у послу и подсти-
цање стваралачких и креативних могућности професионал-
ног кадра.

Овакав однос истовремено је и одговор успостављеним 
технократским односима у образовању који су главна кочни-
ца стваралачком испољавању и демократизацији школског 
система. Отворена и директна комуникација органа руко-
вођења у школи (школског одбора, наставничког вијећа), 
родитеља и друштвене средине, требало би да, по његовом 

21   Милош Старовлах, Школа између власти и слободе, Макарије, Цетиње, 1993, 
стр. 29.
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мишљењу, буде остварена нарочито при избору директора 
школе, као личности од ауторитета, знања и поштовања. 

Одувијек је био против бирократризације и несврсис-
ходног раста чиновничког апарата у просвјетним службама. 
Просвјетно-педагошку службу посматрао је као институцију 
од пресудне важности за унапређење васпитно-образовног 
система, те је стога и наглашавао да ће „лишавање ове службе 
креативности и маргинализација њеног научно-истраживач-
ког рада и савјетодавне улоге, имати нежељене последице за 
напредак образовања, науке и технологије.“ 22

Љубав према својој Црној Гори и богатству и разноли-
кости којим она плијени, како у природном, тако и у кул-
турном и духовном смислу, професор Старовлах је изразио 
у књизи „Екскурзије кроз Црну Гору“ у којој је коаутор ње-
гова кћерка Јелена Старовлах. Свеобухватни приступ којим 
је описан идентитет једне земље и њеног народа учинили су 
да поднаслов ове вриједне публикације не буде случајно „Мо-
заик природе, културе и историје“. Као један од рецезената 
књиге Радован Дамјановић пише да је она далеко више од во-
дича за ученичке екскурзије и да је „аутор у овај текст унио 
елементе и нити доброг уџбеника, привлачне стране прируч-
не литературе, особеност једне историјске читанке и сл.“.23

Ту је и „Књига о књигама“, у којој се професор осврнуо на 
око педесет значајних издања која говоре о Црној Гори.

Значајна је и његова медијска активност и објављивање у 
бројним часописима у којима храбро и експлицитно упућује 
на горуће проблеме друштва и образовног система и начине 
њиховог могућег превазилажења. Добро су познати и други 
његови звучни наслови: „Напад на уџбенике“, „У читанкама 
има мјеста за све“, „Насиље над историјом“, „Школа гради 
други разграђују“.

Занимљива запажања и излагања о педагошкој науци 
и њеној могућој самосталности и сврсисходности, на која 
је професор Старовлах последњих година минулог стољећа 
често указивао на научним симпозијумима, у данашњем об-
разовном систему посебно добијају на значају. Квалитетан и 
прогресиван образовни систем могућ је и остварив у једном 
22   Исто, стр. 47.
23   Милош Старовлах, Екскурзије кроз Црну Гору, Просвјетни рад, Подгорица, 
2000, стр. 169.
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друштву и држави само уколико је независан од конкретних 
политичких интереса. Услед промјенљивих хијерархијских 
односа у образовању, који су се чешће темељили на власти 
него на способностима, „педагошко клатно“ је, по мишљењу 
Милоша Старовлаха, у историји наше просвјете често затеза-
ло у радикално супротним смјеровима. Уколико просвјетну 
дјелатност желимо да видимо као једини и сигурни покретач 
прогреса, важно је имати у виду да је „од свих хијерархија 
само једна неоспорна, а то је хијерархија знања“24.

Из цјелокупног дјела овог значајног просвјетног и кул-
турног посленика видна је константна и истрајна тежња ка 
бољем и савршенијем од онога чиме се располагало у систему 
васпитно-образовне дјелатности. Боље и савршеније могуће 
је остварити само мудром и стручном надоградњом на оно 
вриједно, препознатљиво и аутентично културно насљеђе. 

24   Милош Старовлах, Поратна школа између жеља и стварности, Међурепу-
бличка заједница за културно-просвјетну дјелатност, Пљевља, 1998, стр. 111. 
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ако Меша Селимовић, заједно са Андрићем, 
међу јужнословенским (или југословенским) 
писцима вероватно има најширу критичку ре-
цепцију, опет се виде могућности и потреба да 
се изнова чита и тумачи књижевно дело овог 
писца. Религијски подтекст, као све занимљи-
вија и популарнија тема интертекстуалног ту-
мачења дела, само је један од начина да се Се-
лимовићево дело Дервиш и смрт изнова чита.25 

На директну везаност овог дела за исламску свету књигу 
Кур’ан, указивали су многи критичари, јер је она јасно нагла-
шена цитатима којим је роман уоквирен. Истицањем делова 
ајета постављених на почетак сваког поглавља, аутор ука-
зује и на интертекстуалну релацију између романа и Кур’ана. 
„Оно што су завичај и јудаизам за Кафку, то су Босна и ислам 
за Селимовића; наиме не само питање вере, већ и пре свега 
животно искуство једне заједнице.”26 Повезаност романа Дер-
виш и смрт и Кур’ана, иако цитатима наглашена, није апсо-
лутна. Селимовићева порука и те како одступа од религијских 
норми. О томе је и сам писац често говорио: „Неки критичари 
сматрају да сам ја експлицирао источњачку филозофију. Ни-
сам уопште... Кур’ан је за мене сваки кодекс мишљења, сваки 
канон на који се позивају људи... Дакле, чист симбол...”27 Се-
лимовић романом свакако није хтео да говори о религијским 

25  О овоме смо опширније говорили у студији Дервиш или човек, живот и смрт 
– Религијски пподтекст романа Дервиш и смрт Меше Селимовића, Службени 
гласник, Београд, 2010. Овај текст износи само најосновније закључке ове књиге.
26  Мухарем Первић, Дервиш и смрт у: Мирослав Егерић, Дервиш и смрт Меше 
Селимовића, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995, стр. 90.
27  Меша Селимовић, Сјећања у: Разија Лагумџија, Критичари о Меши 
Селимовићу, Свјетлост, Сарајево, 1973, стр. 350.

Надија Реброња: 

Дервиш или човек
Религијски подтекст романа 
Дервиш и смрт Меше Селимовића
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нормама и догмама, али је правећи паралелу између верског 
и људског успео да постигне универзалност свог дела. „По 
мишљењу неких критичара – мишљењу од кога се сам Сели-
мовић с правом ограђује – Дервиш и смрт је уметничка визија 
извесне ‚источњачке’ филозофије, ходочашће у један посебан, 
муслимански свет, затворен у међе и каноне Курана. Када би 
то било тачно, онда Селимовићев роман не би био уметничка 
творевина у правом смислу те речи, већ нека врста сведочан-
ства света у коме читаоци из других средина неће препозна-
ти себе и своје сопствене тешкоће и дилеме.”28 Када се рели-
гијски подтекст романа Дервиш и смрт детаљније истражи, 
закључује се да се аутор у својим интервјуима ограђивао од 
овог утицаја више него што је то реално. Улога кур’анске и 
уопште исламске мисли се при тумачењу овог романа ипак 
не сме запоставити. Многи критичари су управо зато инсис-
тирали на утицају исламског духа на аутора. „Нико не може 
порећи да су то бар назначене у виду езгера бројне суре и аје-
ти из Кур’ана, и колико год било погрешно из тога извлачити 
закључак о извесној исламској контемплацији свијета, толи-
ко би било неумјесно и пренебегнути ту стварну садржајну 
дионицу. Није чак чудновато што у неким интерпретацијама 
говори се озбиљно о утицају дервишке херезе на ово дјело, 
одразу неких малоазијских утицаја, неког дервишког реда, на 
састав и концепцију Дервиша и смрти /.../ ”29 

Ова дилема би се могла решити поређењем Селимо-
вићевих цитата са значењем оригиналног Кур’анског текста. 
Тако нешто представља проблем чак и добрим познаваоци-
ма Кур’ана, јер се цитати који су аутору послужили као мото 
сваког поглавља веома разликују од свих познатијих превода 
Кур’ана.30 Већина цитата је потпуно истргнута из контекста 
одређене суре, чиме су некада задржали значење слично 
кур’анском, а некада добили сасвим различито. Без обзира 
на то, цитати, уклопљени у остатак текста, добијају значење 
које је прилагођено контексту романа односно поглавља на 

28  Никола Милошевић, Зиданица на песку – Дервиш и смрт Меше Селимовића, у: 
Мирослав Егерић, Дервиш и смрт Меше Селимовића, стр. 96.
29  Мидхат Бегић, Истраживање људских судбина у: Разија Лагумџија, 
Критичари о Меши Селимовићу, стр. 15.
30  У време када је Селимовић писао роман Дервиш и смрт постојали су преводи 
Курана Миће Љубибратића Херцеговца (објављен 1895), Џемалудина Чаушевића и 
Мухамеда Панџе (1937) и Али Ризе Карабега (1937).
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чијем почетку се налазе. Поређење свих цитата са почетка 
поглавља романа и оригиналног кур’анског текста из прево-
да Кур’ана који су у време писања романа постојали, доводи 
до закључка да Селимовић ни један од ових превода није до-
словно цитирао. Он је највероватније преводе парафразирао 
и сам стилизовао, онако како је одговарало контексту рома-
на Дервиш и смрт. Друга могућност је да је користио превод 
Кур’ана на неки светски језик. Као пример како функциони-
шу цитати из Курана у Селимовићевом тексту, може се на-
вести управо онај најпознатији и највише пута коментариса-
ни цитат: „Позивам за свједока вријеме, почетак и свршетак 
свега – да је сваки човјек увијек на губитку!“31 Преузет је из 
суре Вријеме (Ал -’Аср):

‚‚Заклињем се часом после подневља,
Човјек ради о својој пропасти
Одатле изузми оне који вјерују и чине добра дјела, који 

један другом препоручују истину и стрпљење” (103:1-3)32 ;

‚‚Тако Ми времена! 
Заиста је човјек на штети (и губитку)
осим оних који вјерују и раде добра (дјела) и који пре-

поручују (једни другима) Истину и који препоручују (једни 
другима) стрпљивост”33 (103:1-3) ;

‚‚Тако ми времена, -
човјек, доиста, губи,

само не они који вјерују и добра дјела чине, и који једни 
другима истину препоручују и који једни другима препору-
чују стрпљење”34 (103:1-3) . 

31  Мидхат Бегић, Истраживање људских судбина у: Разија Лагумџија
32  Коран, превод Мићо Љубибратић, репринт издања из 1895, Свјетлост, 
Сарајево, 1990, стр. 526.
33  Кур’ан часни, превод хафиз Мухамед Панџа, Џемалудин Чаушевић, Стварност, 
Загреб, 1969, стр. 822.
34  Превод Кур’ана, превео Бесим Коркут, Ел-Келимех, Нови Пазар, 1998, стр. 
601. Коркутов превод је објављен касније од објављивања романа Дервиш и смрт. 
Овде се наводи ради што прецизнијег поређења значења куранског текста са 
Селимовићевим романом, јер се овај превод сматра значењски тачнијим од оних 
који су му претходили.
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Значење ове суре је и без додатног тумачења јасно. Се-
лимовић је цитирао само један део суре, мењајући тиме 
њену основну поруку. О томе је и сам говорио: „То је цитат 
из Кур’ана, који није потпун. У Кур’ану се каже: Човјек је 
увијек на губитку ако не нађе смисао у Богу. Код мене је ос-
тала недоречена она друга половина реченице, а смисао јој 
је: Човјек је увијек на губитку, ако не нађе смисао у љубави. 
То је контекст романа.”35 На овом примеру многи критичари 
доказују да је Дервиш и смрт ипак у раскораку са исламом и 
религијом уопште: 

„Читалац, уосталом, не мора бити неки добар и темељит 
познавалац муслиманских светих списа да би закључио да је 
‚навод’ из Курана на почетку романа у супротности не само 
са словом, него и са духом свих светих књига на свету, како 
год се оне звале. Уводне речи Селимовићеве књиге нису речи 
пророка или проповедника. Пророци и проповедници увек 
нам остављају неку наду и неку перспективу, под условом да 
се стриктно придржавамо њихове вере и њихове етике. Нема 
те свете књиге у којој би се тако отворено говорило о неу-
тешности и безизгледности човековог постојања, као у тим 
фасцинантним, пуним горке мудрости стиховима с почетка 
Селимовићевог романа.“36 

Чини се ипак да Селимовићево казивање није потпуно 
различито од религије и филозофије исламских мислилаца. 
Раскорак би се могао објаснити различитим приступом истој 
мисли. Сам Селимовић каже да је контекст романа да је човек 
увек на губитку ако не нађе смисао у љубави. Ова идеја ни-
како није нерелигијска, присутна је као суштина свих веро-
вања, па и ислама. Љубав је управо бит суфијске филозофије 
и основна тежња на духовном путу дервиша. О љубави су го-
ворили сви исламски мислиоци и песници које Селимовић 
у роману спомиње и цитира. Тако Џелалудин Руми већином 
својих стихова позива на љубав:

‚‚О љубави наша лијепа, вољена,
Ти си лијек свим нашим болестима!”37 

35  Меша Селимовић, Сјећања, стр. 350.
36  Никола Милошевић, Зиданица на песку – Дервиш и смрт Меше Селимовића, 
стр. 98.
37  Џелалудин Руми, Месневија I, Љиљан, Сарајево, 2000, стр. 20.
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Ал-Газали је говорио да је Бог највиши и апсолутни из-
вор љубави38 док је Ибн Ареби испевао стихове:

‚‚Заклињем се стварношћу Љубави да је Љубав узрок све 
љубави.

Да није љубави у срцу, Љубав (Бог) не би била обожа-
вана.”39

Селимовић је о вези између његовог романа и Кур’ана 
говорио и у интервјуу за лист Исламске заједнице Препород: 
‚‚Колико ја знам, у моме роману Дервиш и смрт први пут је 
у европској литератури широко цитиран Кур’ан, док је то с 
Библијом учињено безброј пута. На жалост, на нашем језику 
не постоји добар превод Кур’ана, и ја сам цитате слободно 
стилизовао, чувајући само кур’ански дух. Док не добијемо 
добар књижевни превод, Кур’ан неће бити јачи подстицај у 
литератури, мада би то могао по своме мисаоном и поетском 
потенцијалу.”40 

Компарацијом теолошких тумачења куранског текста и 
значења које ајети добијају у контексту романа, долази се до 
закључка да је курански подтекст и значењски задржан у ро-
ману, било да су са изворним значењем истакнуте сличности 
или намерно истакнуте разлике. Значење ајета и цитата у ро-
ману, стављено у другачији контекст, у неким примерима је 
сасвим различито, чиме је наглашено да је уметнички и књи-
жевни значај романа примаран. 

Куран се у подтексту романа налази и на друге начине, 
не само кроз цитирање његових делова. У подтексту романа 
се налазе приче о Божјим посланицима, које су исламској те-
ологији познате било кроз Кур’ан, било кроз друге религијс-
ке списе. Селимовић углавном узима оне догађаје из живота 
Божјих посланика, који су на исти или сличан начин описани 
и у другим монотеистичким списима, те тиме преко Кур’ана 
упућује на Стари и Нови завет. На приче о Божјим послани-
цима на више места у роману, аутор упућује и именима ли-
кова. Тако, на пример, бегунцу којег налази у текији, Ахмед 
Нурудин у свести даје име Исхак, што је име посланика Исха-

38  M.M. Sharif, Historija islamske filozofije 2, August Cesarec, Zagreb, 1990, str. 51.
39   M.M. Sharif, Historija islamske filozofije 1, August Cesarec, Zagreb, 1990, str. 420.
40  Моја филозофија је из овог тла из мога муслиманског корјена..., интервју са 
Мешом Селимовићем, Препород, 1972, у: Меша Селимовић, Писци, мишљења, 
разговори, Слобода, Београд, 1977, стр. 402. 
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ка (по Библији Исак), Нурудинов ученик се зове Мула Јусуф, 
што упућује на посланика Јусуфа (Јосифа), док је име Ахмето-
вог брата Харуна директно везано за посланика Харуна (бра-
та Мусиног, по Библији Мојсијевог). Компаративна анализа 
куранских прича о Божјим посланицима чија имена носе ли-
кови романа Дервиш и смрт и самог текста романа, показује 
да су ове приче недвосмислено садржане у подтексту. Имена 
упућују на дубљу везу. Као пример како ова веза функциони-
ше, могу се извојити приче о Божјим посланицима који одла-
зе код владара свога времена и покушавају да траже истину и 
правду што јесу централне приче стављене у подтекст романа. 
Међу њима је најбитнија прича о посланику Муси (Мојсију) и 
његовом брату Харуну (Арону). Посланици бивају одбачени и 
прогнани, исто онако како је и Ахмед Нурудин био. Догађаји 
из петог, шестог и седмог поглавља: Нурудинов одлазак код 
муселима, кадије и муфтије, градативно поређани указују на 
приче о Божјим посланицима Нуху (Ноју), Худу (Еберу), Са-
лиху (није поменут у Библији), Ибрахиму (Абрахаму), Луту 
(Лоту), Муси (Мојсију) и другима, који долазе пред тадашње 
владаре проповедајући истину и бивају одбачени. Одлазак 
код муфтије алудира на одлазак код фараона посланика Му-
се.41 Претварајући штап у змију, Муса се надметао са фарао-
новим мађионичарима и пред фараоном и доказао да говори 
истину, након чега су чак и фараонови мађионичари постали 
његови следбеници. Муфтија је играо шах као што се фараон 
забављао са мађионичарима. Селимовић као да са иронијом 
ставља свог главног јунака у ситуацију у којој је потребно да 
нечим забави тог фараона свог времена. Чини се да би Ахмед 
можда и спасио брата да је умео да игра шах. Мусин штап је 
надјачао мађионичаре, али Ахмед није умео да игра шах. Муса 
је био посланик, а Ахмед обичан човек. Тиме Селимовић ука-
зује на немоћ обичног човека који стоји у односу на узвишене 
религијске истине које проповедају чисти и узвишени идеал. 
Оне поручују да ако би их човек следио, достигао би савршен-
ство. Људска је природа, међутим, грешна и често далека од 
религијских истина. Зато понекад бива немоћна пред неправ-
дом и праисконским злом.

41  Види: Мухамед Ахмед Бераник, Muhammed Ahmed Beranik, Kazivanja o Al-
lahovim vjerovjesnicima, Kamp-Lintfort-Germany VIGB e. V, 1996, str. 166-167.
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По исламској теологији, Муса први постаје Божји по-
сланик, а онда моли Бога да да посланство и његовом брату 
Харуну да би му помогао јер је Муса као мали прогутао жера-
вицу и од тада има говорну ману. Посланик Харун је на неки 
начин надопуна Мусиног посланства. Он за Мусу представља 
могућност да надомести оно што му недостаје да би могао 
испунити своју мисију. У роману Меше Селимовића, Харун 
је, за разлику од Ахмеда Нурудина, храбрији, способнији да 
искаже своја хтења и циљеве. То је вечита прича о два брата, 
од којих је један нужно храбрији, отворенији, ближи људи-
ма и животу. Харун је брат отворен ка спољашњем свету, а 
Ахмед брат затворен у свом унутрашњем свету. Као такав, 
Харун је за Ахмеда онај део његове личности који му недос-
таје, надопуна његовог бића без које се не осећа потпуно, као 
што је и посланик Харун био надопуна Мусиног посланства. 
Харун је заправо Ахмедов алтер его, а након губитка алтер 
ега почиње урушавање Ахмедове личности. На сличан начин 
у подтекст романа стављене су и друге приче о Божјим посла-
ницима, на пример прича о посланику Јусуфу прожета кроз 
лик Мула Јусуфа. Док је посланик Јусуф симбол безгрешног и 
чедног младића, који одолева искушењу лепе Зулејхе, супру-
ге његовог господара, која га воли и покушава да га заведе42, 
Мула Јусуф због кадинице издаје свог шејха Ахмеда.

Многе приче о Божјим посланицима које се налазе у под-
тексту романа, у контексту романа завршавају се другачије. 
Ликови у роману реагују понекад и сасвим супротно од лич-
ности из прича о Божјим посланицима, чиме је указано на 
људску реалност, која је удаљена од слике идеалних људи о 
којима говоре религијски списи. Кроз радњу романа, Ахмед 
Нурудин у својим поступцима растрзан је између идеала ре-
лигијских списа и чињенице да је само човек, као што су и 
остали ликови Селимовићевог романа, иако стављени у ситу-
ације у каквим су били и Божји посланици, на крају само об-
ични људи, склони грешкама. Тиме роман одређене религијс-
ке мотиве деградира, али не зато да би деградирао религију, 
већ да би постигао универзалност властите поруке. У већини 
случајева, аутор намерно алудира на оне приче и личности 
које су заједничке за све монотеистичке религије: јудаизам, 

42 Види: Мустафа Спахић, Повијест ислама, Борац, Травник, 1997, стр. 61-62.
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хришћанство и ислам. То наглашава тежњу да се у подтекст 
дела ставе универзалне, архетипске представе, чиме се и при-
чи Ахмеда Нурудина даје универзалност и општост.

Као значајно откриће може се издвојити и веза између 
имена главног јунака романа Ахмеда са именом Мехмед, што 
је име аутора Селимовића. Ова два имена имају скоро исто 
значење на арапском језику и потичу од истог корена. Пре-
тпоставка је да је аутор хтео да укаже на аутобиографску црту 
романа Дервиш и смрт. Иако је Селимовић то порицао, мно-
ги критичари су закључили да су аутобиографски елементи у 
роману ипак присутни. 

Осим за Куран, роман Дервиш и смрт везан је цитатима и 
за дела исламских мистика и филозофа Газалија, Румија, Ибн 
Аребија, Исфаханија, Ибн Сине и др, као са делима песника 
који су, попут Хусеина Мостараца, под утицајем исламских 
филозофа стварали на нашим просторима. Овим се отвара 
могућност за посматрање дела из угла исламског мистицизма 
(суфизма). 

Роман има цикличну композицију, почиње и завршава се 
истим ајетима из Курана. „Дервиш и смрт је у основи струк-
туиран на принципу концентричних кругова збивања.”43 Се-
лимовић тиме указује на круг као на универзални и као на 
исламски симбол. Круг је управо један од симбола који обја-
шњавају суштину суфијске филозофије. Купер у Илустрова-
ној енциклопедији традиционалних симбола под одредницом 
круг као исламски симбол, даје решење: кубе; небески свод; 
божанска светлост.44 Тај симбол садржан је у ритуалном 
плесу сема, који је карактеристичан за мевлевијски дервишки 
ред. Управо том реду припада главни јунак романа Дервиш и 
смрт, Ахмед Нурудин.

Оснивач мевлевијског реда, Џелалудин Руми Мевлана, 
први пут је заплесао када је, идући улицом, чуо звук чекића. 
У том ритму он је чуо звук величања Божјег имена, занео се 
и почео да плеше.45 Мевлевијски плес сема састоји се из три 

43  Касим Прохић, Чинити и бити у: Меша Селимовић, Дервиш и смрт, 
Свјетлост, Сарајево, 1991, стр. 56.
44  Џ.К. Купер, Илустрована енциклопедија традиционалних симбола, Просвета – 
Нолит, Београд, 1986, стр. 80.
45  Др Џемалудин Латић, У славу пјесништва о узвишеној љубави, часопис 
Муалим бр. 15, Сарајево, 30. септембар 2003, стр. 35.  
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круга које дервиши праве око кружнице. Они симболизују 
три степена приближавања Богу. Шејх последњи улази у сему 
и представља везу између небеса и Земље. Круг тих плесача 
представља закон Космоса; они представљају планете које 
круже око своје осе, затим око Сунца; кружење целог Кос-
моса око једне осе. Та оса је божански Апсолут, Оно што је 
вечно, Оно што је извор и утока свега.46 Тако и поглавља ро-
мана Дервиш и смрт праве круг око те исте осе и чине поруку 
романа универзалном и општељудском. Јунаци романа, по-
пут мевлевијских дервиша, само су делићи пролазног света. 
Ахмед Нурудин живећи свој живот прави кругове који пред-
стављају рађање, сазревање и умирање; кругове чији је исход 
враћање Богу кроз смрт. 

Никола Милошевић примећује да Селимовић у роману 
говори о „мучном животном ковитлању које човјек мора да 
ужлијеби да не би излудео.” Милошевић даље закључује да је 
такво ужљебљење психолошка тачка ослонца без које човек 
не може опстати. 

/.../ Нурудиново припадништво мевлевијском дер-
вишком реду добија посебно и далекосежно психолошко 
значење. Ово припадништво за Селимовићевог јунака она је 
тачка ослонца која је шејху обезбеђивала психолошко упо-
риште без кога се у животу не може. Значило је то за шејха 
Нурудина да није сам, да није прошао свијетом невиђен и 
безначајан’. Припадност угледном дервишком реду била је за 
Селимовићевог јунака – да се послужимо једним поређењем 
самог писца – исто што и припадност неком моћном, непре-
гледном мору у коме сићушна људска капљица налази свој 
мир и из кога црпе своју снагу. Трагедија шејха Нурудина по-
чиње онога часа када се његова сићушна капљица, стицајем 
околности, издвоји из стихије којој припада.47 

Тренутак губљења психолошког ослонца Селимовић 
описује речима: „/.../ изашао сам из бразде, испао из кру-
га, ништа ме више не држи, ништа ме не чува од мене и од 
свијета, ни дан ме не штити, нисам господар својих мисли 

46  Др Џемалудин Латић, У славу пјесништва о узвишеној љубави, часопис 
Муалим бр. 15, Сарајево, 30. септембар 2003, стр. 34-35.
47  Никола Милошевић, Зиданица на песку – Дервиш и смрт Меше Селимовића, 
стр. 100.
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ни својих поступака, постао сам јатак разбојника/.../”.48 Када 
Нурудин даје уточиште Исхаку, први пут издаје принципе 
свог реда, испада из круга, супротставља се кружењу око осе 
и тиме губи свој мир. Од тада сви његови поступци почињу 
да буду различити од дотадашњих. На крају романа се смрћу 
неизбежно враћа своме кружењу, на шта указује понављање 
ајета из Кур’ана из првог поглавља у последњем и формирање 
цикличне композиције дела.

Круг као исламски симбол, може се довести у везу и са 
исламским ходочашћем, хаџом, на који такође алудира дер-
вишка сема. „Симболички сема је кружење (таwаф) око Ка’бе, 
кружење Космоса; кружење око Једне Једине Оси”49 Један од 
главних услова за обављање хаџа јесте да ходочасници седам 
пута обиђу око Кабе.50 Значење овог кружења такође се везује 
за свеопште кретање, за кружење планета и Космоса.

Крајња идеја смртности, мирења са властитом смрћу и 
смрћу ближњих, може се повезати и са симболиком одеће 
дервиша. Дервиши мевлевијског реда су обучени у бело, што 
симболизује бело платно у којим се, по исламским прописи-
ма, покрива умрли. Преко те беле одеће имају широке црне 
огртаче који симболизују гроб. На глави су им дугачке капе 
које симболизују надгробни споменик – нишан.51 Одећа мев-
левијских дервиша, у коју је био обучен и Ахмед Нурудин, 
служи дакле да подсети на смртност и пролазности овог све-
та. Ипак, Нурудина смрт брата збуњује, са њом се не може по-
мирити, што доводи до мењања његове личности и губљења 
његових дотадашњих убеђења. „О смрт се саплела његова 
вера, у њој је ишчезао његов мир и потамнело његово знање, 
растурило се његово скровиште.”52

Суфизам као део ислама тежи да да његово дубље, езоте-
ријско тумачење. Личност шејха је при томе један од најбит-
нијих услова. Шејх је заправо духовни учитељ, водич на путу 
трагања за духовношћу. Када неко жели да постане дервиш, 
изабраће водича, односно светог човека великог искуства и 

48  Меша Селимовић, Дервиш и смрт, стр. 123.
49  Др Џемалудин Латић, У славу пјесништва о узвишеној љубави, стр. 34.
50  Неркез Смаилагић, Лексикон ислама, Свјетлост, Сарајево, 1990, стр. 225.
51  Др Џемалудин Латић, У славу пјесништва о узвишеној љубави, стр. 35.
52  Мухарем Первић, Дервиш и песник у: Књижевно дело Меше Селимовића, 
Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, Сарајево, 1990, стр. 27.
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дубоког знања чија ће и најбезначајнија реч бити драгоцени 
савет.53 Реч дервиш је персијског порекла и значи сиромах, 
убог човек; фигуративно понизан, смеран човек.54 Циљ дер-
виша јесте сиромаштво, одсуство жеља за пролазним светом 
и достизање узвишене љубави према Богу. Читав развој дер-
виша одвија се под руководством учитеља.55 Шејх свог учени-
ка учи самодисциплини, прати његово стање и када ученик 
осети било какав духовни немир или дође у некакву животну 
недоумицу, шејхова је улога да га охрабри и да му помогне. 
Током историје ислама, шејхови нису били само духовни во-
дичи дервишима из својих текија, већ су били значајни са-
ветници и султанима и обичним људима. Њихова се реч сву-
да у исламском свету поштовала као реч изузетно мудрих и 
исправних људи. Селимовић је лик Ахмеда Нурудина, шејха 
мевлевијске текије, представио управо као некога ко је раније 
био човек духовног мира, способан и спреман да помогне 
сваком. Ахмед Нурудин, међутим, и сам доживљава духовну 
кризу, губећи тиме улогу и особине које је као шејх имао. 

Увучен у игре које нису примерене његовој природи, увучен 
у перспективе којима се није надао, човек после избора постаје 
оличење трагичности, биће које се сећа неба чијем је окриљу 
било устремљено, али не може да открије пут којим би то 
небо поново добило и заслужило. Шта све тај умни, ојађени 
дервиш Нурудин није учинио да открије тај пут! Колико је 
посртао, колико се усправљао! /.../ А ипак је текао све даље од 
извора /.../ Борац за Алахову веру, сав у жељи да доживи велику 
чистоту једносмерности – посумњао је у ред и смисао реда. 
Све што је наумио добијало је други вид и израз, супротан 
ономе што је у клици, као испуњење очекивао!56 

Исламска литература бележи да и шејх може доћи у ис-
кушење, да се може поколебати и духовно сломити као што 
је то био случај са Ахмедом Нурудином. Феридудин Атар57, 

53  Рејнолд А. Николсон, Суфизам. Мисттици ислама, Бабун, Београд, 2004, стр. 
28.
54  Проф. др Славољуб Ђинђић, доц. др Мирјана Теодосијевић, проф. др Дарко 
Танасковић, ...?, Анкара, 1997, стр. 269.
55  Рихард Хартман, Тарик – пут суфија по Ал-Кушајријевом тумачењу у: Дарко 
Танасковић, Иван Шоп, Суфизам, Просвета, Београд, 1981, стр. 105.
56  Мирослав Егерић, Између догме и смрти: велики лук дервиша у: Дервиш и 
смрт Меше Селимовића, стр. 29-30
57  Феридудин Атар Нишабури, великан источњачке књижевности и суфијске 
филозофије познат по делима Говор птица и Пенд-нама (Књига савета).
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подједнако значајан исламски филозоф као и они које Сели-
мовић цитира, у свом спеву Говор птица58 говори о шејху који 
се заљубио у хришћанку. Опседнут том љубављу, шејх Санан 
напушта своје дервише и текију и одлази да се бори за накло-
ност вољене жене. Она га ставља на разне кушње због чега он 
све више морално посрће, да би га на крају ипак одбацила. 
Шејх Санан о свом искушењу каже:

И гдје ми је сад тај куввет59 да повратим вјеру?
Гдје ли је сада мој берекет60 да ме из сна буди? /.../
Гдје је памет да ме вади из несреће ове?
Куд нестаде силно знање, чудо једно то је.
Гдје је рука да прашином заспе главу луду,
ил’ избави из прашине гдје лежим у чуду?61 

Слична питања поставља и Ахмед Нурудин: „Какво сам 
ја свјетло? Чиме сам просвијетљен? Знањем? вишом поуком? 
чистим срцем? правим путем? несумњањем? Све је дошло 
у питање, и сада сам само Ахмед, ни шејх ни Нурудин.”62 Је-
дан од првих описаних догађаја на почетку романа Дервиш и 
смрт јесте Нурудинов сусрет са кадијином женом, при коме 
он кришом посматра њену лепоту, примећујићи „мекани сјај 
сурмом осјенчених очију”, „љепоту глатког лица што се про-
сијавало кроз танку тканину”, „црну косу црвенкастог одсјаја”, 
„лице без неравнина, по коме се разливала блага свјетлост 
некуд изнутра, из крви што се преобраћала у топле одсјаје; 
влажан бљесак зуба иза привидно лијених, пуних усана”, „лук 
њених обрва”. Слично Атар описује лепоту хришћанке која је 
опчинила шејха Санана: 

„За заљубљене, њене очи рујно вино бијаху,
а обрве два млађака што над њима сијаху. /…/
Испод локни, њено лице пламти попут ватре,
влажни рубини усница јој дуњалук од жеђи сатре. /…/
Сјајни драгуљ косе њене уплетене држи;

58  Осим што је веома значајан за оријенталну и светску књижевност, спев Говор 
птица се може сматрати једним од уџбеника којима се одгајају дервиши. Познат је 
свим шејховима и присутан у свим текијама.
59  Моћ, снага
60  Благодат, благостање
61  Feriduddin Muhammed Attar, Govor ptica, Kulturni centar I.R. Iran, Sarajevo, 2003, 
str. 83.
62  Меша Селимовић, Дервиш и смрт, стр. 64.
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испод њега њено лице као ватра пржи.
Осврну се љепотица, с лица јој свилен вео спаде /…/
Та љубав прогута му срце, а њена црна коса
глатком замком вјеру му омота, без имана оста.63

Шејх Санан се, међутим, враћа своме религијском путу 
уз помоћ својих ученика који су се заветовали да га никада 
неће напустити. Са шејхом Ахмедом то није случај, можда уп-
раво због одсуства блиског пријатеља који би га безрезервно 
подржао. Ученици из Ахмедове текије, као што је Мула Јусуф, 
нису били уз свог шејха у невољи, као што је правило дер-
вишких редова.

Лепота жене у источњачкој литератури може симбо-
лизовати и пролазну лепоту овог света, искушења која он 
носи. Кроз причу о занесености лепотом жене, источњачки 
мислиоци често говоре о заблуди човека који жели површно 
и пролазно, оно што удаљава од Божје љубави и преданости 
Богу. Лепота кадијине жене за Ахмеда Нурудина представља 
спознају сопствене слабости и грешности, посустајање њего-
вих религијских осећања.

Суштинска идеја суфизма, тражење љубави и верова-
ње да је љубав прапочело свега, прожима читав роман. Ста-
вљањем у подтекст романа идеје о тражењу љубави, која је 
идеал свих религија и хуманих идеологија, Селимовић по-
стиже универзалност и показује да крајња идеја романа ипак 
није песимистичка.

Све везе са различитим религијама Селимовић оства-
рује на исти начин. У подтекст романа ставља различите 
архетипске слике, приче о идеалним, безгрешним људима и 
исконским херојима, о чистим међуљудским везама, о рели-
гијским истинама и нади коју религије нуде, а затим их током 
радње романа спонтаним обртом деградира. Ликове ставља 
у исте ситуације у којима се налазе архетипски јунаци, врло 
често им даје и иста имена, у основи им даје исте особине, 
а затим њихове реакције бивају сасвим супротне од архети-
пски идеалних, свака врлина коју јунак архетипски симболи-
ше се деградира у ону потпуно супротну особину, управо у 
ону против које се у почетку борио. Тиме се указује на људску 

63  Feriduddin Muhammed Attar, Govor ptica, стр. 80-81.
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реалност и склоност ка грешењу, често удаљену од архетип-
ских и религијских идеала. Деградација архетипских слика 
наглашена је у сврху кључне упитаности: Да ли постоје они 
који верују и добра дела чине, који једни другима истину пре-
поручују у који препоручују стрпљење?

Закључак би био да деградација архетипских слика и ли-
кова у роману као и упитаност која из ње произилази, није 
дата у сврху инсистирања на безнађу, већ у сврху опомињања, 
поређења данашњег реалног људског и узвишених истина и 
истицања све већег удаљавања од њих. Куран, Библија, ис-
ламски филозофски списи као и народна предања, ликови и 
слике који се у њима спомињу, дати су у роману као симбол 
универзалних вредности и истина, не само религијских него 
и свих оних хуманих.

Nadija Rebronja 
Dervish or man

Abstract: 

The religious subtext is just one of the ways which will con-
tribute the novel “Death and the Dervish” by Selimović, to be read 
over and over again, as well as more interesting and more popular 
topic of intertextual explication of the literary work.With point-
ing out the parts of ayat’s, which are put at the beginning of every 
chapter ,the author indicates the intertextual relation among the 
novel and the Quran.The connection, although highlighted with 
the quotes, is not absolute because the message of Selimović, in-
deed recedes from religious criteria.

 In the subtext of the novel are stories about The Holy Proph-
ets, who in Islamic theology, were known either through Quran, 
or through other religious writings. In most cases, the author 
deliberately alludes at those stories and personalities who were 
common for all monotheistic religions: Judaism , Christianity 
and Islam. That signifies the aspiration that in to the subtext of 
the writing should be put universal, archetype representations, by 
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which the universality and the generality are given to the story of 
the Ahmed Nurudin. 

Надия Реброня
Дервиш или человек

Резюме:

Подтекст религии, который всё чаще является интерес-
ной и популярной темой интертекстуального толкования 
литературного производения, только ещё один повод для 
перечитывания романа „Дервиш и смерть“ Меши Селимови-
ча. Подчёркивая стихи поставленные в начале каждой главы 
книги, автор указывает и на интертекстуальное отношение 
романа и Корана. Связь, хотя акцентирована цитатами, неаб-
солютная из-за того, что поручение Селимовича отходит от 
норм религии. В подтексте романа находятся рассказы о про-
роках, которые в исламской теологии известные либо через 
Коран, либо через иные сочинения религии. В большинстве 
случаев, автор нарочно намекает на те рассказы и личности, 
которые общие для всех монотеистических религий: иудаи-
зм, христианство и ислам. Эта акцентирует намерение по-
ставить в подтекст произведения, универсальные, исконные 
представления, благодаря чему и рассказ Ахмеда Нурудина 
получает от универзальности и общности.
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„Тужно је бити мушко.“
Милош Црњански, „Гардиста и три питања“

ХАБСБУРШКА МОНАРХИЈА: ХЕРОИКА КРВИ 
И ПОЛИТИКА МИМИКРИЈЕ64

свом тексту „Војни цинизам“ Петер Слотердајк 
покушао је да класификује три модела (не)рат-
ничког понашања: јунака или хероја, оклева-
ло и кукавицу. Пратећи развој ратовања кроз 
смену друштвених и класних формација Сло-
тердајк је уочио како се снага професионалне 
војске све више темељи на критичком резоно-
вању оклевала и/ли војном цинизму кукавице 
чији је првенствени циљ није славно умрети већ – преживе-
ти. Посебно је, за ову расправу, био занимљив раскорак из-
међу развоја технологије и даљег политичког инсистирања 
на идеји херојства. Први светски рат је у том разматрању био 
од посебног значаја јер је управо у том рату развој нових врс-
та оружја, употреба бојних отрова као и ваздушни напади, 
битно променио идеју и концепцију јунака: „Сувремена ли-
тература након првог свијетског рата гонета схизофренију 
„безименог јунака“, који је поднио страхоте рата а при томе 
био више техничар него борац, више државни намјештеник 
него херој.“65 Интересантно је размотрити како су се према 

64  Преузето из часописа Сарајевске свеске бр. 43/44, Медијацентар, Сарајево, 
2014, стр. 167-181.
65  Peter Sloterdijk, „Vojni cinizam“, u: Evropski diskurs rata, uredio Obrad Savić, 
Beogradski krug, Beograd, 1995, str. 174.
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тој новој, шизофреној концепцији „безименог јунаштва“ од-
носили југословенски писци, а понајвише они који су и сами, 
попут Црњанског и Крлеже, дошли са ратиша, и који су, по-
пут Црњанског, на том истом ратишту, у Галицији, и писали. 

У овом раду покушаћу да представим концепт јуначког 
идеала и меланхоличног маскулинитета који је у својим ра-
ним радовима, уписујући у њих и своје лично ратно искуство, 
конципирао Милош Црњански. Опус текстова које сматрам 
релевантним за ову тему односи се на збирку поезије Ли-
рика Итаке (1919), роман Дневник о Чарнојевићу (1921) и 
збирку прича Приче о мушком (1924), као и песму Суматра 
објављену уз Објашњење Суматре 1920. године. У овом опу-
су, из кога не би требало искључити ни драму Маска (1918), 
Црњански се са посебном страшћу и могло би се чак рећи 
болним бесом бавио искуством Првог светског рата и то пре 
свега мушким искуством Првог светског рата. Сва наведе-
на дела конципирају пажљиво то искуство и поентирају га 
на један доследан и поетички јасно формулисан начин: ни-
где у српској па ни југословенској прози тог времена (па ни 
касније) нема таквог стваралачког фокусирања на унутра-
шњу драму ратом осујећене и/ли обележене мушкости као 
у радовима раног Црњанског. Могло би се сматрати да је на 
тај начин Црњански поистоветио трауму нације са траумом 
маскулинитета (и обратно) тј. да је метонимијски предста-
вио патње народа предочавајаћи патње њених војника али 
то би заправо било потпуно нетачно. Будући да је ратовао 
присилно регрутован у униформи аустро-угарског војни-
ка Црњански је био више него свестан противуречне при-
роде рата који се водио, нарочито из перспективе српских 
националних интереса као и националних интереса других 
мањинских народа у саставу Аустро-Угарске. Такође је јасно 
да је атентат на Фердинанда препознао пре свега као клас-
ни чин бунтовне омладине која није видела своју будућност 
у колонијалној хабсбуршкој монархији: Црњански јасно 
подсећа да се са Принциповим атентатом (коме је посвећен 
први циклус у Лирици Итаке) ни грађански сталеж ни инте-
лектуална елита нису слагали: „Принцип је, сем тога, први 
пут, поделио наш народ, на класе. Убиство аустријског прес-
толонаследника одобравале су само, такозване, ниже класе, 
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и омладина. Такозвани виши сталежи, буржоазија и црква, 
убиство нису одобравали.”66 Отуда је јасно да метонимијска 
замена националних интереса са интересима маскулините-
та није адекватна интерпретација интересовања Црњанског 
за специфичност мушког родног искуства као историјског и 
егзистенцијалног корпуса пракси које то искуство одређују. 
Можда би пре могло бити речи о одређеној осујећенсти у 
процесу идентификације са јасним националним циљевима 
и интересима од којих болују сви јунаци Црњанског: рас-
кол између осећаја за националну припадност је у извесном 
сукобу са индивидуалистичко-анархистичким карактером 
ових јунака који у контексту пропасти Хабсбуршке монар-
хије нису ни имали прилику да се боре за своје политичке 
идеале нити да их јасно дефинишу. 

Интересовање за специфичност мушког родног искуства 
било је и остало једним од конститутивних аспеката поети-
ке Милоша Црњанског тако да је допринело стварању једног 
књижевног опуса у чијем је фокусу управо разумевање муш-
ког родног бола и трауме. То дакако не значи да је Црњански 
у свом интересовању за меланхолију рода увек био напредан 
и прогресиван. Напротив - он је врло често маскулино изри-
чит, охол и искључив. Али слика меланхоличне и поражене 
мушкости коју Црњански својим делом представља и бра-
ни – упркос свом јасном конзервативизму уколико се ствар 
посматра у контексту феминистичке борбе – даје нам увид 
у рађање свести о историјској специфичности родног иску-
ства које се, као и у осталим западним културама, и у срп-
ској култури конституише као специфично искуство управо 
после Првог светског рата. У српској књижевности то исто-
ријско искуство суочавања са родом (или „сексом“ како га је 
звао Растко Петровић) јасније него игде другде одиграва се 
управо на страницама оних дела која су потписали Милош 
Црњански и Растко Петровић. Не дајмо се заварати чиње-
ницом да је тај род био мушки – искористимо прилику да 
испитамо шта нам свест о маскулинитету и његовом родном 
искуству говори о родном режиму српске и југословенске 
културне сцене уопште на којој је искуство Првог светског 

66  Милош Црњански, „Коментар уз здравицу“, у: Милош Црњански, Песме, 
Београд, 1983.
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рата тек требало историјски артикулисати (узимајући у об-
зир и родни режим и дистрибуцију родних улога, наравно).

Када је 1919. године први пут објављена збирка поезије 
Лирика Итаке Милоша Црњанског у тој бунтовној и пркос-
ној поезији, још свежој од рата и насталој скоро па на фрон-
ту, појавило се једно ново и другачије родољубље, као што се 
појавило и једно другачије и радикалније разумевање света и 
поезије у њему. Та послератна поезија није славила мир нити 
је мирила. Чинило се штавише да она пркоси оној драперији 
заборава који би култура желела да навуче, у виду великих 
говора и лепих речи, па и самог концепта југословенства, 
преко крвавих пејзажа смрти. Та је поезија провоцирала и 
подсећала да се смрт не сме заборавити. Као таква она је 
уносила нове раздоре и покретала нове ратове. Она није 
пристајала на затишје нити на победничку славу – изашавши 
из рата у коме су сви били поражени поезија младог Црњан-
ског подсећала је да су неки ипак тај пораз преживели а неки 
не и да се у тој привилегији преживелих крила тајна колико 
нове кривице толико и нове друштвене одговорности. Отуда 
је Лирика Итаке славила страшну, искључиву и ратничку хе-
роику крви, на шта је већ указао Радован Вучковић анализи-
рајући другу песму збирке, песму „Химна“ из Видовданског 
циклуса која следи уводну песму збирке. Вучковић посебно 
истиче присуство „масе и крви“ у песми „Химна“ као и ва-
рирање мотива крви у различитим метафоричким спрега-
ма.67 Мотив крви понавља се и у другим песмама као нпр. у 
„Песми“ (јер моје су руке мокре/ од крви, крви) или у песми 
„Народни вез“ где се метафорика крви варира у контексту 
традиционалног уметничког наслеђа фолкорних рукотвори-
на: „Шара без смисла, броја и реда,/ танких ко изоран црв. /
Бескрајан као небо нада мном /не марим шта ће са мном, / 
пун смеха, смрти, стоке и греха, /на мени судбином тамном / 
вез везе моја крв.”68

Питање није да ли је ова хероика крви представљала 
инверзни образац слављења оне хероике мушкости која, по 
Слотердајку, подразумева традиционално величање јунака 
у рату или је Црњански јуначки модел извргао руглу, одба-
67  Радован Вучковић, „Лирика Итаке“, у: Радован Вучковић, Поезија српске 
авангарде, Српски књижевни гласник, Београд, 2011, стр. 117-119.
68  Милош Црњански, „Народни вез“, у: Милош Црњански, Песме, Београд, 1983
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цујући „сјајну прошлост“ као лаж. Јер чини се да је и пое-
зија и проза раног Црњанског добар део свог пркоса дугова-
ла, парадоксално, управо поштовању херојске славе којој се 
изругивала: сви јунаци Црњанског показују саосећање или 
идентификацију са судбином оних мушкараца - како мртвих 
тако и преживелих - који нису били ни оклевала нити кука-
вице већ управо јунаци који нису устукнули пред захтеви-
ма ратног жртвовања. Сама позиција националних мањина 
у многонационалној и колонијалној монархији чинила је 
такво ратно жртвовање двосмисленим и комплексним чи-
ном, коме су претходиле, упркос бесмислу који је следио и 
одсуству реалних националних интереса за тако што, јунач-
ке припреме и дела. Црњански је, наравно, тога био свес-
тан. Али, такође, као да га никада није напуштало дивљење 
пред јуначком младом мушкошћу, пред естетским (а не увек 
етичким) аспектима те херојске мушкости која је – својим 
правим интересима упркос – гинула у Првом светском рату 
безимено и јуначки. 

Не једанпут Црњански ће подсетити на дивна, млада, 
лепа мушка тела која су одлазила у смрт, заувек, поносним 
кораком пуним животне жеље и снаге. 

 „Бечкерек се орио од пијане песме батаљона стајаће 
војске која је одлазила. То су били људи, сељаци, тако бирани, 
тако стасити – цвет Баната – да се ћуприја од њиховог парад-
ног корака тресла. 

Већ првих дана јесени, сва су та лепа, мушка тела била 
мртва.”69

Његошев лик, као један од оних који су својим делом уте-
мељили идеје херојског идеала у српској и југословенској кул-
тури, промиче, као сенка, првом песничком књигом Црњан-
ског (песма „Његош у Венецији“ га и директно апострофира). 
Попут Бранка Радичевића у драми Маска, изабран да пред-
стави лепи, паметни, талентовани и рано преминули мушки 
геније рода, тако се и Његош појављује на обзорју инспира-
ције и песничке имагинације Црњанског као фигура непра-
ведног и раног страдања у једној мушкој причи о херојству и 
узвишености душе. 

69  Милош Црњански, Коментар уз „Здравицу“, у: Милош Црњански, Песме, 
Београд, 1983.
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Како би се предочила сва историјска као и еманципа-
торска комплексност овог херојског модела који је Црњан-
ски афирмисао издвајамо цитат из једног од најпотреснијих 
текстова Црњанског, текста „Апотеозе“, у коме се на величан-
ствен и веродостојан начин преплићу традиционални дис-
курс јунаштава са комплексним војним цинизмом фигуре 
кукавице, Банаћанина и шустера Проке Натуралова који је 
1916. године стрељан због покушаја да избегне службу у војс-
ци хабсбуршке монархије:

“Чашу у славу банаћанског рата, чашу генералштабном 
каплару, кога су стрељали у штабу банаћанске дивизије, у јед-
ној венеричној болници славне хабзбуршке династије.

Ову чашу банаћанској дивизији, која ће изићи сва погр-
бљена од најгаднијих болести, пред Обилића, са веселим сме-
хом и безбрижним урликом, пуним смеха. Чашу банаћанској 
дивизији. (...)

Господо, у славу друга мог, кога су стрељали у једној ве-
неричној болници. Господо, ову чашу онима што су лежали 
на тим постељама, што нису биле чисте као постеље наше, 
брачне. Ову чашу онима што су се превијали на тим постеља-
ма, од мука. Младићима кршним и лепим који су мирисали 
на јодоформ, на мирис што личи на маскот, који радо упо-
требљавају наше даме. Ову чашу младићима што су лежали 
на тим постељама и писали писма у Банат и питали: да ли је 
жито никло?”70 

Текст је написан у поетско-прозном ритму, у форми здра-
вице која апострофира једну прошлу историјску ситуацију и 
њене јуначке протагонисте. Сама ситуација и њене последице 
двосмислена је као што су двосмислене и интерпретације тих 
последица у тексту Црњанског. 

И данас се сасвим јасно могу претпоставити сви разло-
зи због којих је Прока Натуралов, друг приповедачев, син 
сељака из Баната, могао желети и покушати да постане де-
зертер. У том дезертерству има, у инверзији националног 
разумевања рата и његових увек накарадних интереса, мно-
го тога што би се, традиционално гледано, могло разумети 
као „јуначко“. Из перспективе Хабсбуршке монархије било је 

70  Милош Црњански, „Апотеоза“, у: Милош Црњански, Лирика, проза, есеји, 
Матица српска - СКЗ, Нови Сад – Београд, 1972, стр. 248.
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то „јуначко“ само – кукавичко. Отуда се у овом цитату може 
прочитати добро скривена али заједљиво одана парафраза 
оног херојског идеала објављеног у чувеним стиховима за-
клетве владике Данила из Горског вијенца: „младо жито на-
вијај класове/пређе рока дошла ти је жетва“. Иронија је била 
у томе што је право банаћанско жито, већ посечено, пре 
времена, лежало у венеричној болници хабсбуршке монар-
хије. Горка иронија питања „Да ли је жито никло?“ не тиче 
се вечне земљорадничке бриге за будућност сетве и жетве 
већ истиче инверзију ситуације узроковане лудим ратом, 
коју Црњански посебном формом овог текста изнова, града-
цијски подругљиво наглашава. Та је инверзија бар двостру-
ка: прво је инвертиран сам смисао питања које младићи на 
самрти шаљу својим кућама а потом је, такође, инвертирана 
и ситуација из Горског вијенца коју Црњански парафрази-
ра. У банатским кућам жетва се више не очекује са радошћу; 
жетва је, ратном мобилизацијом, већ завршена. У банат-
ским кућама, чак, није се могло ни радовати тој превременој 
јуначкој жетви јер је, из перспективе Баната, то била жетва 
за туђа уста и туђе циљеве, она у којој јунаштво банаћанско 
није имало никакве разлоге за самопотврђивање. Јунаштво 
је било наћи начина да се од државе тражено и малограђан-
ским назорима подупрто јунаштво – избегне и изигра. Зато 
уместо обећања вечне славе које пре боја владика Данило 
предочава својим младим ратницима Црњански слика ано-
нимну, бедну смрт заборављених Банаћана од којих већина, 
чак и без боја, умире неславно и нејуначки – анонимно као 
жито покошено за туђе циљеве - упркос свом неоспорном ју-
наштву. И отуда Црњански безименом и стрељаном каплару 
хабсбуршке регименте даје име Прока Натуралов а сваком 
од осталих безимених јунака-Банаћана приписује оно осо-
бено колективно менталитетско одличје „смеха као јатагана“ 
по коме ће анонимни јунаци хабсбуршке војске остати запа-
мћени и када Хабсбуршке монархије не буде било (и управо 
зато биће још боље запамћени).

Црњански нас намерно двосмислено уводи у једну хи-
бридну ситуацију којом влада политика мимикрије. Ма-
лограђанско јунаштво и захтев државе за тим јунаштвом 
нешто је што прожима чудне саставе војних формација на 
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просторима некадашње Хабсбуршке монархије и доводи до 
превредновања класичне концепције јунака познате из ро-
мантичарске и народне песничке традиције. Но, управо како 
тврди Хоми Баба, политика мимикрије јесте политика једи-
ног могућег отпора, јунаштва скривеног у обличју привид-
ног кукавичлука; та је мимикрија заправо ревалоризација 
херојског у комплексном мултинационалном и мултикул-
турном саставу хабсбуршке монархије.71 Ствар је утолико 
сложенија уколико се разуме да се војни цинизам кукавица 
могао разумети, у другачијем идеолошком и историјском 
контексту, као традиционална јуначка концепција: „До којих 
заплитања може довести кинички и цинички став према вој-
ништву у 20. стољећу, показује њемачки пример. Њемачко 
царство сломило се 1918. уз архаичан спектакл. Сви типови 
су у исти мах извикивали своје назоре и самоприказе: војни 
националисти, као јунаци који никако нису хтјели спозна-
ти да је рат доиста изгубљен; вајмарске партије, као цивилне 
умјерене снаге и оклијевала, који су хтјели отклонити оно 
најгоре и покушати неки нови почетак; и најзад спартако-
вци, комунисти, експресионисти, пацифисти, дадаисти итд. 
као „кукавичка“ фракција која је постала офензивна, који су 
хтјели рат уопће осудити и захтјевати неко ново друштво на 
новим принципима.“72 Управо овој трећој скупини припа-
дају јунаци и ликови Црњанског – скупини која је изненада 
постала офанзивна и из „кукавичке“ задобила „јуначку“ ко-
нотацију. Како се то десило?

Кривица оних који су преживели прати јунаке Црњан-
ског и чини их немирним и неспокојним: они би да остану 
верни мртвима, верни безименој а ипак херојској смрти на 
ратишту - једино у њој они не виде варку опсене и мају ма-
теријалног света. У тој верности мртвима они трансформи-
шу задате друштвено-политичке обрасце „старог света“ и 
постају амбивалентни и контрадикторни, и увек меланхо-
лични, гласноговорници једног новог доба које „мора доћи, 
оно увек долази“. 

71  Хоми Баба, Смештање културе, Београдски круг, Београд, 2004, стр. 159-174.
72  Peter Sloterdijk, нав. дело, стр. 176
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СТВАРАЊЕ НОВОГ ДРУШТВА: 
МЕЛАНХОЛИЈА И УТОПИЈА РОДА

Први светски рат био је последњи велики светски рат 
који је још познавао разграничења између фронта и поза-
дине - у књижевности то је разграничење представљено као 
непремостиви лиотаровски раскол између бескомпромисне 
смрти на фронту и корумпираног живота у позадини, између 
духа јунаштва и тела пожуде, између части и оних који ће, 
захваљујући опсени, ту част уживати кроз победу коју часни 
неће доживети. Отуда резигнација и разочарење код мушких 
јунака Црњанског: њиховим искуством влада хероика крви 
и фасцинација смрћу, али их је управо та загледаност у смрт, 
то суочавање са њом, увек изнова, у свакој визији, учинило 
етеричним, естетски осетљивим бићима, над којима бди та-
нак срп Месеца, док они, болно неприлагођени историјском 
тренутку и његовим увек прагматичним захтевима, лутају 
светом увек изложени опасности и спремни на потенцијална 
нова страдања у борби за другачији и нови друштвени поре-
дак. Они су прошли и видели све, да парафразирамо стихо-
ве самог Црњанског, и сведочили су да част никада није била 
на страни победе. На тај начин Црњански одаје упорну по-
следњу почаст спиритуалним идеалима херојског модела ра-
товања заједно са дивљењем према лепоти мушке младости 
жртвоване у Првом светском рату. Све то доприноси томе да 
се та трагично настрадала и махом безимена мушка младост 
представља, у делима раног Црњанског, једним особито по-
тенцираним меланхоличним дискурсом. 

Меланхолични дискурс који Црњански доследно упо-
требљава у политици представљања жртвоване или осујећене 
мушкости која памти искуство Првог светског рата конститу-
ише специфичност мушког родног искуства и есенцијализује 
полну разлику. При томе се мора имати у виду да је фигура ме-
ланхолије у западној култури традиционално била сматрана 
фигуром женског рода. Та је традиција донекле успоставље-
на и алегоријским приказом меланхолије на чувеној гравири 
Алберта Дирера „Меланхолија II“ из 1514. године. На том је 
бакрорезу фигура меланхолије престављена као корпулентна 
женска фигура са анђеоским крилима. Моћна крилата женска 
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прилика седи на каменом степенику, са отвореним шестаром 
у десној руци. Венцем окићену главу подупире лева рука, која 
се лактом ослања на лево колено: стари знак, готово формула, 
за став размишљања који у неоплатонистичкој хришћанско-
хуманистичкој традицији постаје обележје стваралачке кри-
зе али и креативног напона. Фигура меланхолије окружена је 
дружбеницима: поред једног пса ту је и анђелак који и сам, 
попут Меланхолије, има крила и весело пише по хартији. Чи-
тав низ средстава која означавају знање, умни рад, научни и 
математички, као и креативни чин окружује ову фигуру која 
– упркос природној стваралачкој кризи - постаје амблемским 
заштитником генијалних, оних који стварају нове светове и 
поретке. Стереотип меланхолије као женске фигуре која бди 
над стваралачким и истинским сазнајним процесима савре-
меног света обновљен је недавно, у ремек-делу Ларса фон Три-
ра, филму насловљеном „Меланхолија“.

Меланхолија је, међутим, у делу раног Црњанског, резер-
висана скоро искључиво за мушке ликове и њихову судбину. 
Код Црњанског женски ликови немају никакву шансу да пар-
тиципирају у меланхоличном дискурсу стварања новог света 
који је резервисан за узвишена и етерична искуства рањене 
мушкости: женске фигуре су унапред искључене из меланхо-
личног дискурса као материјална и греху склона бића, недо-
расла задатку новог разумевања света које промовишу му-
шки јунаци Црњанског. Циклус „Нове сенке“ у Лирици Итаке 
броји највише песама у којима је жена, будући искључена из 
братства оних који познају хероику крви, искључена и из ме-
ланхоличног песниковог разговора са самим собом и светом. 
У песми „Мрамор у врту“ женска се фигура приказује као ле-
дена и хладна, егоистично обузета својом лепотом која узалуд-
но траје на рушевинама западне цивилизације: „Мртва си ми 
гола./ Кожа ме твоја пуна танких жила / сети како сред разва-
лина /попрсканих мушком крвљу / већ хиљаде година / змије 
пузе на жене мраморне.”73 Рушевине те цивилизације попр-
скане су – мушком крвљу, а цела је песничка слика изграђе-
на управо на контрасту хладног, беживотног пејзажа којим 
доминирају кипови нагих жена и змије које по њима плазе и 
тренутка када се статика тог пејзажа ремети прскањем мушке 

73  Милош црњански, „Мрамор у врту“, у: Милош Црњански, Песме, Београд, 1983
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крви, која топлотом а не само кретањем, разара ову лажну ес-
тетску идилу. Лирски субјект тело сопствене љубавнице у тре-
нутку његове нагости види као део овог неокласицистичког 
пејзажа обојеног мушком крвљу, то виђење љубавницу прет-
вара у непријатеља његовог меланхоличног доживљаја света и 
непријатељицу која ће и сама тражити данак у мушкој крви. 

У песми “Партенон” нпр. истиче се самоћа мушког јунака 
новог доба: „Не волим веселост пролетних башта, / нити да 
ичија душа продре кроз свилу/мог црног мушког плашта.”74 
Одбијање љубави као могућности са-учествовања у мелан-
холичном дискурсу самопоништавања варира се као мотив 
у овој песми, која је још једна од оних које указују на посебан 
статус мушке судбе и мисије у свету. Код Црњанског меланхо-
лија као да је заувек променила своје, западној култури добро 
познато женско обличје - уместо крилатог женског анђела 
у текстовима Црњанског приказани су пали мушки анђели, 
обележени успоменом на убијање и напором стварања новог 
света који ће ту успомену превазићи. Биљке, звезде, грање, 
ветрови и воде, све космичке силе су ту да буду на услузи том 
безименом мушком хероју кога је друштво прегазило а који је 
то друштво презрео, трудећи се – ипак - да још једанпут пре-
вазиђе историју и створи свет, па и само друштво, испочетка. 

 Јасно је да се ради о ситуацији која је праћена унутра-
шњим тензијама и очигледном амбиваленцијом главног ју-
нака који је растрзан „силама немерљивим“. То нас води ка 
читању једног чувеног текста који је и сам настао током пр-
вог светског рата, 1917. године., у срцу Хабсбуршке монар-
хије – Бечу. Реч је о чувеном тексту Mourning and Melancholija 
(Туговање и меланхолија) Сигмунда Фројда.75 Морамо напо-
менути да је 1917. година изузетно тешка за Фројда који цео 
Први светски рат настоји да проведе у Бечу: то је година ос-
кудна у храни и огреву, година у којој се чини да присталице 
психоанализе губе интересовање за Фројдово учење, пације-
ната нема а опасни симтоми рака непца јављају се код Фројда 

74  Милош Црњански, „Партенон“, у: Милош Црњански, Песме, Београд, 1983
75  Sigmund Freud, „Mourning and Melancholija“, in: The Penguin Freud Reader, ed. 
By Adam Phillips, London, 2006. (Текст коришћен из овог зборника Фројдових 
текстова није доступан у преводу на српски. Сви преводи одломака из овог текста 
који су цитирани у овом раду урадила је ауторка текста користећи наведено 
издање књиге.)
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по први пут. Фројд наставља са радом и следеће године узи-
ма учешћа на конференцији о ратним неурозама: целокупно 
ратно окружење и низ губитака које је оно подразумевало 
инспирисало га је, вероватно, да се посвети проучавању ме-
ланхолије као посебног патолошког стања – на први поглед 
сличног туговању али далеко драматичнијег и тајанственијег. 
Пажљиво анализирајући разлику између рада туговања 
(или жаловања како се овај појам понекад преводи) и рада 
меланхолије Фројд уочава да губитак вољеног објекта (који 
не мора, по Фројду, бити само вољено биће већ може бити 
и „домовина или слобода“) доводи до унутрашњег конфли-
кта амбиваленције. Тај се конфликт одражава у поремећају 
самопоштовања, пре свега у етичком погледу, као и непреки-
дном обнављању само-прекора, очекивању казне и истицању 
друштвене и моралне инфериорности меланхоличног субје-
кта. Фројд не пориче да овакав вид критичког односа према 
себи може водити до истинске самоспознаје и закључује „да 
се можемо само чудити због чега је неко морао постати бо-
лестан како би могао имати приступа таквој истини“76 Фројд, 
дакле, и сам препознаје стање меланхолије као стање трагања 
за самоспознајом иако тврди да оболели меланхоличар пати 
од губитка ега као и од недостатка свесног знања о правој 
природи свог губитка. Отуда рад меланхолије не подразуме-
ва једноставан и лак пут замене изгубљеног објекта другим 
објектом (будући да меланхоличар не уме да свесно препозна 
шта је заправо изгубио). Меланхоличар управо зато инсисти-
ра на верности губитку и у тој верности либидалну енергију 
реорганизује тако да она бива инвестирана и повучена у сам 
его, који пак може користити критичко самопреиспитивање 
само као облик нарцистичког самопоказивања. Сложеност 
меланхолије, која може имати и маничне ексцесе, у томе је 
што его може регресирати из фазе природног нарцизма у 
стање нарцисизма у коме се его губи и не разликује границу 
између себе и спољњег света. Рад меланхолије у том смислу 
подразумева амбивалентни рад супротстављених осећања 
као и унутрашњих процеса који се истовремено и међусобно 
допуњују и међусобно искључују.77 

76  Исто, стр. 459-460
77  Исто, стр. 460-464.
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Уколико анализирамо најпознатију песму из циклуса 
„Нове сенке“, песму „Гардиста и три питања“, која је запра-
во пронела славу мушке меланхолије новом српском и југо-
словенском културном сценом, лако можемо уочити амби-
валентни рад меланхоличног дискурса о коме Фројд говори. 
Три пута варирајући ситуацију која га суочава са судбином 
сопственог рода млади је гардиста истовремено поносан и 
потиштен. С једне стране он је пун радости што се показује 
достојним изазова који му сопствени род упућује док, с дру-
ге стране, констатује пораз сопственог рода и неминовност 
меланхоличног туговања. Уколико се вратимо Фројдовој пре-
тпоставци да се ради о одсуству сазнања о правој природи 
губитка које пак води инсистирању на верности том губитку 
могло би се рећи да млади гардиста остаје привржен већ из-
губљеним јуначким идеалима који традиционално конститу-
ишу елитистичко-хегемону интерпелацију мушкости.78 Може 
се такође инсистирати и на Жижековој малициозној опасци 
да меланхолија бива изазвана не увек оним што смо поседо-
вали па изгубили већ пре оним што смо желели да поседујемо 
а никада га нисмо одиста имали.79 У том случају јуначки иде-
ал је само фантазам који гардисту испуњава меланхоличним 
осећањем немогућности било каквог херојског постигнућа. У 
завршном стиху песме „Тужно је бити мушко.“ резигнирана 
констатација мири ова два пола губитка при чему се војнич-
ки и родни дискурс поново преплићу у привржености тра-
диционалном идеалу херојства као спиритуалном идеалу 
самообликовања и самодисциплине. Жена којој се млади 
гардиста обраћа остаје ван домашаја његових свакодневних 
родних и професионалних пракси, и не пита га за одгонетку 
тајне питањем које би једноставно гласило: „Зашто је тужно 
бити мушко?“ Као и увек у херојском патријархату узвише-
ност изабране мушкости и тајна њене судбе, њене туге се под-
разумевају. Попут црног плашта из песме „Партенон“ лирски 
субјект тј. гардиста поносно носи меланхолију свог рода – ме-
ланхолију која наста не због, како би то Џудит Батлер истакла, 
пракси које се из родног конституисања икључују већ – на-
против – управо због оних пракси које се са поносом у родни 
78  Исто, стр. 458.  
79  Slavoj Žižek, „Melancholy and the Act“, Crtical Inquiry 26 (Summer 2000), The 
University of Chicago, pp. 658.  
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идентитет самоподразумевајуће уписују. Отуда је туга мушке 
судбе само срце конституисања мушког идентитета, његово 
огледално нарцистичко језгро: језеро бола је једино огледало 
у коме се може сагледати меланхолични дискурс послератне 
мушкости и њеног пораза у анонимној, нехеројској смрти 
која је – ипак, како смо то већ показали на примеру политике 
мимикрије - апсурдно захтевала херојско понашање и при-
премна херојска дела.

Меланхолични јунаци Црњанског имају своје узоре у 
индивидуалним и бунтовним ликовима европског и српског 
романтизма: интертекстуална анализа раних дела Црњан-
ског, особито Дневника о Чарнојевићу, показује да Љермон-
тов и Бајрон пркосе савременом свету заједно са Ничеом и 
Бакуњином. Нихилизам циничних „сувишних јунака“ ев-
ропског романтизма, међутим, често није био ништа друго 
до наличје праксе самоприказивања (колико и самопоништа-
вања) једног дендија: „Ја сам из Беча пошао у жакету боје 
благо зелених маслина, у ципелама белим, од коже јелена, са 
шеширом црним играча тангоа. Био сам типична појава свог 
времена. Такав сам ушао не само у Матицу спрску у Новом 
Саду, него и у хапс, кад ме је полиција, у Сегедину, ухапсила.” 
пише о себи, много година пошто се окончао и Други светски 
рат, Црњански.80 Меланхолични дискурс иманентан је прак-
си дендизма управо због своје амбивалентне конфликтности: 
свако је појављивање у јавности за дендија последње (колико 
и прво) појављивање. Денди мора сачувати своју хладнокрв-
ност управо стога што зна да је самопоказивање истовремено 
и самоукидање, јер денди влада законима привида и не верује 
ни у шта друго до у моћ опсене. Верност опсени меланхолич-
на је тачка амбиваленце једног дендија: отуда се не би требало 
чудити што неко ко изгледа као највећи могући кицош (или 
чак фићфирић) најдубље брине о стварању нове традиције 
и друштвеног поретка. Укршатај меланхоличног дискурса и 
дискурса дендизма неминовни је поетички сусрет који пред-
ставља мушке јунаке у делима раног Црњанског као оне који 
су једини, упркос свом конфликтном афективном стању, у 
дослуху са савременим светом. Тај дослух је дакако несвестан 

80  Милош Црњански, Коментар уз „Здравицу“, у: Милош Црњански, Песме, 
Београд, 1983. 
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али је управо зато представљен као аутентичан и креативан: 
фигура меланхолије, древна женска фигура кризе и сазнања, 
преобраћа се у фигуру дендија који на почетку XX века тра-
га за новим истинама. Та фигура свакако нема много везе са 
традиционалном фигуром јунака – ипак она је слављена од 
стране многих уметника, почевши од Бодлера преко Вајлда 
до самог Црњанског као једна од најхеројскијих фигура са-
временог света јер припада управо оној плејади “кукавица” 
коју помиње Слотердајк а која је после Првог светског рата, 
у име свог пацифизма, прешла у офанзиву борећи се за нови 
друштвени поредак.

Денди, такође, има још једну важну заслугу због које је 
изабран за претка и узор савременој двадесетовековној муш-
кости: будући да верује у снагу опсене денди добро зна да је 
(над)моћ мушког рода заправо још једна обмана, још једна 
носталгична утопија која се може обистинити само у при-
виду. Денди је заправо оличење утопије (над)моћи мушког 
рода и меланхолије те утопије: иако свестан фантазма денди 
не престаје да га производи, самоприказујући род до његовог 
парадоксалног (и увек болног) самопоништења. 

  

АМБИВАЛЕНЦИЈА МЕЛАНХОЛИЧНЕ МУШКОСТИ
 
Шизофрени раскол између херојских дела и аноним-

не не-херојске смрти узрокован колонијалним контекстима 
хабсбуршке монархије и њеног распада јесте дакле конкретно 
историјско и трауматско место меланхоличног бола као род-
ног мушког бола ликова Црњанског; то је нарцистичко огле-
дално језгро новог маскулинитета и његовог меланхоличног 
самопоказивања кроз самопоништавање и самоотуђење. 
Верност мртвима као и верност политичко-друштвеним иде-
алима који током рата нису били јасно и прецизно дефиниса-
ни указује на несвесну приврженуст објектима који за јунаке 
крију своје право значење; губицима чију природу јунак свес-
но није препознао.

Ова шизофрена позиција има своју демонску и своју 
анђеоску страну. Ратно искуство формулисано као превас-
ходно мушко родно искуство показује у књижевном делу 
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Црњанског два јанусовска лица, на први поглед међусобно 
неспојива али, по Фројду, сасвим карактеристична за мелан-
холична стања: „У меланхолији релација са објектом није јед-
ноставна већ се компликује конфликтом амбивалентности. 
Та је амбивалентност или конститутивна тј. она је везана за 
сваку љубавну релацију тог конкретног ега, или пак произ-
илази из искуства које имплицира претњу губитка објекта. 
(...) Тако у меланхолији почиње низ индивидуалних битака 
за објекат, у којима се љубав и мржња наизменично боре јед-
на са другом, једна како би ослободила либидо везаности за 
објект а друга како би одржала постојећу позицију либида у 
случају напада.“81

За ову анализу значајно је што се ова врста меланхоличне 
амбиваленције код јунака Црњанског испољава превасходно 
у интимном односу према жени и са женом. Ратно искуство 
као родно искуство мушкости испољава се дакле у делу Ми-
лоша Црњанског (а и многих других његових савременика 
попут Растка Петровића и Мирослава Крлеже) у свој својој 
потпуности тек у контексту онога што би се језиком другог 
таласа француског феминизма звало „полном разликом“ или 
(како би то рекла Лиз Иригарај) – „ратом полова“. 

ГАЂЕЊЕ

Два су разлога за гађење које у меланхоличном јунаку у 
делима Црњанског изазива однос са женом. Први је гађење 
над материјалношћу женског тела које тражи сласти ужи-
вања, и тај се моменат повезује често, мада не увек и оправ-
дано, са општом корупцијом која влада у позадини ратног 
фронта и проституцијом која, на све могуће начине, одваја 
живот цивила од живота војника: „У Галицији сам видео рат. 
У Бечу: како се једно царство и једна престоница распадају. 
Беч је, већ у јесен 1915, био једна огромна јавна кућа.“82 

Други разлог је гађење над репродуктивном природом 
женског тела које обнавља живот у свој његовој бесмисле-
ности и јунака, који би да заувек остане „син Дон Кихота“ 
81  Sigmund Freud, нав. Дело, стр. 473.
82  Милош Црњански, Коментар уз ову „Оду“, у: Милош Црњански, Песме, 
Београд, 1983. 
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и „сам свој предак“, силом преображава у оца. Репродуктив-
на природа женског тела, његова бујност и плодност изази-
вају крах везе и одбојност, засићење љубавника који пружа 
отпор материјалним аспектима љубавног заноса и његовој 
друштвеној канонизацији, какву представља нужно малог-
рађански брак (због још нерођеног детета) и прекид етери-
чне и пустоловне авантуре вечног лутања. Мушки субјект 
појављује се у улози номадског субјекта који одбија захтев 
за обнављањем живота у малограђанском обрасцу срећног 
пара, као што одбија и љубав према нерођеном детету која 
га обавезује да порекне мрачну хероику крви као и утопију 
побуне која је следи. Мотив овог гађења варира се у читавом 
низу песама као и у прози Милоша Црњанског, да би у причи 
„Адам и Ева“ из збирке Приче о мушком достигао кулмина-
цију библијског раскола. 

У песми „Традиције“ гађење над женским поривом да 
постане мајка добија облике одлучног одбијања и суочавања 
са разликом која непремостиво дели актере једне љубавне 
приче. Та је разлика конципирана као полна разлика а род-
но је искуство фундаментално различито јер јунак следи зов 
своје прошлости и мрачну хероику крви која га преобража-
ва у демонску силу неспремну да престане са уништавањем: 
„Зажелећеш да будеш мајка,/ и очима сузним пуним бајка/ 
и гласом пуним успаванка, /смешићеш се без престанка, /и 
клечаћеш преда мном: Али са мога лица/ падаће на тебе мр-
жњом тамном/ радост зулума, згаришта и шума, / и горди, 
безбрижни смех убица.“83 У контексту овог гађења лирски 
субјект у песми „Куга“, посвећеној Ники Бартуловићу, раски-
да и са уобичајеном традицијом рађања синова као брани-
теља нације упозоравајући пријатеља на времена општег 
пораза и катастрофе: „Свеједно родиш ли сина или кћер / у 
славу покољења./ Укус се мења, укус се мења: /не мења се чо-
век и кер.“84 Ипак, рима која повезује реч „кћер“ са реч „кер“ 
на известан начин понавља модел гађења над женским телом 
и његовом непрегледном репродуктивно-виталистичком 
снагом и обнавља сукоб родних искустава унутар концепта 
непомирљивих полних разлика. Он такође указује на биоло-

83  Милош Црњански, „Традиције“, у: Милош Црњански, Песме, Београд, 1983.
84  Милош Црњански, „Куга2, у: Милош Црњански, Песме, Београд, 1983
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гистички и натуралистички доживљај женског тела које је са-
мом природом своје материјалности изазива афекте мржње и 
покушаја ослобођења из љубавних стега. Одбацивање потен-
цијалног објекта жеље је пут „прочишћења“ меланхоличног 
дискурса кроз које се мушки его нарцистичи враћа самоме 
себи и својој „мисији“ у свету. 

Коначно, прича „Адам и Ева“ на најсложенији начин 
представља мотив гађења над женским телом жељним рас-
плођавања али и породичног мира. Драма једне страсне везе, 
са свим њеним заплетима и манипулацијама, завршава се у 
трагикомичном и неуспелом покушају јунаковог самоубист-
ва који би требало да буде покушај одбране оне меланхолич-
не самоће мушког протагонисте који у тој самоћи налази сву 
слободу самопоништења кроз самопоказивање. Ипак, чини 
се да је у својој интерпретацији библијске приче Црњански 
женски принцип опет препознао у снази његове виталистич-
ке прагматичности: меланхолични јунак немоћан је пред си-
лом тог витализма али, предајући му се, он бива лишен и своје 
супериорне меланхоличне позиције креатора новог света и 
поретка. Његов се меланхолични дендизам окреће против 
њега и раскринкава га не као тужну фигуру мушког достојан-
ства већ као локалног кицоша и фићфирића који се лажно 
представљао. То не значи, међутим, да женска фигура нала-
зи место у меланхоличном дискурсу представљања мушког 
родног искуства: она тај дискурс укида, прогањајући јунака 
из раја сопственог нарцисизма, али такође онемогућавајући 
да се меланхолично прожимање јунака и космоса наставе и 
заокруже. Демонско лице мушког субјекта губи у овој причи 
своје истинско упориште: јунак постаје свој сопствени епи-
гон, тривијални подражатељ узвишеног трагичко-херојског 
патоса који се разрешава у гротескној фарси обостраног не-
разумевања у привидном примирју „рата полова“. С друге 
стране, женска фигура остаје трајно искључена из меланхо-
личног дискурса нове креативности (утопије новог друштве-
ног поретка), будући усредсређена на материјалну репродук-
цију постојећег света и његових обмана.
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САЖАЉЕЊЕ

У оним случајевима у којима женски ликови имају шан-
се да партиципирају у меланхоличном дискурсу ратних по-
вратника или побуњеника оне имају у себи нешто бестелес-
но и девичанско, нешто што нас води разумевању односа 
хришћанског обрасца и мушке хероике код Црњанског. Ам-
бивалентни конфликт који одређује природу и конституис-
ање меланхоличног дискурса сугерише слику растрзаности 
или – још боље – „разапетости“ мушког јунака. Та се слика 
јавља први пут у Лирици Итаке, у завршним стиховима пе-
сме „Ја, ти, и сви савремени парови“: „Тек увече, слободан ко 
у трави цвет,/ ја те чекам. На једној клупи. Разапет.“85 Зајед-
но са сликом распетог мушкарца јавља се у Лирици Итаке и 
мотив љубавнице као Богородице, и то управо у оним пес-
мама у којима би се могло говорити о афектима љубави који 
испуњавају меланхоличара. Тако у „Новој серенати“ лирски 
мушки субјект са страхопоштовањем саопштава, описујући 
долазак своје драгане: „чини ми се иде ми красна / проста си-
рота мати божја.“86 

У прози раног Црњанског објашњава се, међутим, пре-
цизније природа овог љубавног односа и осећања. У трену-
цима прихватања женског присуства у меланохилчном лу-
тању светом јунак Црњанског истиче, не афекат љубави, већ 
сажаљења као онај који женску фигуру укључује у његову 
визију света и нових промена. Отуда се љубав у роману Днев-
ник о Чарнојевићу не везује са телесном страшћу ни сластима 
пожуде већ са бестелесним осећањем сажаљења које испуња-
ва јунакову душу: 

„ Мени је жао ње, особито њених руку топлих и бледих. 
(...) Шта ће са нама бити? Не знам, а и нисам радознао. Да се 
вратим кући? Они не воле мене, а ја мрзим њих. Можда смо 
срећни, јер је ја жалим. (...) Сад видим да после сажаљења не 
долази ништа ново. Ја је волим.“87 

85  Милош Црњански, „Ја, ти, и сви савремени парови“, у: Милош Црњански, 
Песме, Београд, 1983.
86  Милош Црњански, „Нова серената“, у: Милош Црњански, Песме, Београд, 
1983.
87  Милош Црњански, Дневник о Чарнојевићу, Народна књига, Београд, 2004, 
стр. 67.
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Мотив сажаљења варира се кроз цео роман, смењујући 
се са осећањима гађења над расним женским телима и њихо-
вим одбацивањем. То не значи да и жена која изазива дубоку 
љубав, помешану са религиозним осећањем сажаљења неће 
бити одбачена: „Као што знамо, то се завршава коначним на-
пуштањем објекта од стране угроженог либидалног улагања 
(...) Дакле љубав измиче уништењу на тај начин што хрли 
назад ка сопственом егу“ вели Фројд.88 На тај начин женска 
фигура бива двоструко поништена: сажаљење којим је јунак 
прожима асимилује је у меланхолични љубавни дискурс као 
објект који јунак не разликује од сопственог ега; женска се 
фигура усисава у меланхолични вртлог света и постаје део ју-
наковог само-осећања и само-спознаје као и увек израженог 
само-прекора губећи на тај начин своју субјект-позицију. С 
друге стране, будући да савременог мушкарца који се носи 
и са искуством Првог светског рата и са побуном против 
лицемерја постојећег света Црњански види као христолику, 
разапету фигуру, његова љубавница мора страдати заједно са 
њим у том разапињању: отуда је јунак или оставља или поис-
товећује њену судбину са својом сопственом, укидајући гра-
нице између сопства и света.

У том погледу свакако је парадигматична прича „Леген-
да“ из збирке Приче о мушком која се и завршава чувеном, 
загонетном реченицом главног јунака: „Сажалио сам се.“89 
Главни јунак приче, која има многа, па и психоаналитичка 
тумачења, представљен је као један од младих, лепих и тален-
тованих мушкараца расног и јуначког соја: он одолева иску-
шењима материјалног света, лепоти жена заводница и блуд-
ница, искушењима моћи али не и сопственој само-прекорној 
али ипак охолој меланхолији. (Овде нећемо разматрати ас-
пекте религијских тумачења по којима је меланхолија, као је-
дан облик доколице, а тиме и лењости, у одређеним хришћан-
ским канонима била сматрана за један од смртних грехова.) У 
страсти самопоништења и самокажњавања он бира најруж-
нију и најзаразнију од свих блудница из луке и упушта се са 
њом у љубавни однос. А на питање зашто бира баш њу од 
свих он одговара чувено „Сажалио сам се...“ поништавајући 
88  Sigmund Freud, нав. Дело, стр. 474.
89  Милош Црњански, „Легенда“, у: Милош Црњански, Приче о мушком, Београд, 
1993.
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колико природу свог избора толико и саму могућност присту-
па субјект-позицији од стране изабране женске фигуре која 
је послужила само као средство самокажњавања. Женска је 
фигура немилосрдно асимилована попут сваког другог обје-
кта у вир меланоличног дискурса који својом унутрашњом 
амбиваленцијом поништава сваку разлику између женског 
субјекта/објекта и самог ега нарцистички оформљеног ме-
ланхоличара. 

 

ЕПИЛОГ: ЕСЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈА РАТНОГ ИСКУСТВА 
КАО МУШКОГ РОДНОГ ИСКУСТВА

Природа искључења женске фигуре из меланхоличног 
дискурса који конституише политике представљања маску-
линитета у делу Милоша Црњанског подједнако је радикална 
и у случају гађења и у случају сажаљења које меланхолични 
јунаци Црњанског показују у својим односима са женама. 
Ова радикалност конституише есенцијалистичку предста-
ву о родном искуству, као непроменљивом, непомирљивом 
и суштински ратоборном погледу на свет који не познаје 
могућнст дијалога, промене или емотивне размене. Јунаци 
Црњанског се после окончаног рата не престају борити: у 
овом случају они узимају активног учешћа у „рату полова“; у 
конституисању полне и родне разлике као оне која суштин-
ски одређује како наше историјско и друштвено тако и наше 
егзистенцијално искуство.

Из перспективе савремених студија рода може се сагле-
дати значај овако конципираног „рата полова“ и за културо-
лошко и уметничко (као и друштвено-историјско) артику-
лисање епохалне двадесетовековне трауме Првог светског 
рата. Ратно искуство артикулисано је и представљено есен-
цијалистички, превасходно као мушко искуство, и то оно 
које сушаствено одређује конститутивне принципе мушких 
родних улога. Улога женског родног искуства у историјској и 
културној артикулацији искуства Првог светског рата запра-
во је епизодна и увек изнова маргинализована: родни режим 
западне културе на почетку а и током целог двадесетог века 
није се у том погледу значајније мењао (што би показале ана-
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лизе неких других књижевних и културних садржаја). Оно 
што остаје још важнијим питањем јесте партиципација жен-
ског родног искуства у утопијско-меланхоличном дискурсу 
друштвене промене и борбе за нови друштвени поредак. Није 
наиме јасно колико је уопште посвећено пажње креативним 
потенцијалима меланхоличног дискурса од тренутка од ког 
је Фројд рад меланхолије означио патолошким за разлику од 
рада жаловања. Подсетимо се, ипак, да је и сам истакао ме-
ланхоличне увиде изузетно луцидним и тачним: и у његовом 
штуром осврту на сазнајне домете рада меланхолије јасно је 
да они могу бити изузетно високи и стваралачки. Да ли је, 
међутим, већ сам Фројд сматрао да женску алегоријску фи-
гуру меланхолије можемо, захваљујући специфичности рат-
них увида, заменити мушком фигуром меланхоличара није 
сасвим јасно. У контексту анализе текстова раног Црњанског 
очигледно је, међутим, да меланхолични дискурс јесте обе-
лежје оног ратног искуства које је искључиво мушко родно 
искуство као што је утопијско-меланхолични говор привиле-
гија мушког креативног процеса стварања новог друштвеног 
поретка у коме женама припада мала или никаква улога. 

С друге стране, пак, доследна есенцијализација родног 
искуства карактеристична је поетичка одлика модерне, тако 
да овакав или сличан процес можемо пратити и у делима 
многих других југословенских и српских писаца тог периода. 
Управо та есенцијализација доводи до оне претераности, до 
раскола и неравнотеже у разумевању света која разоткрива 
механизме једне културе и њихове родне санкције. У том 
смислу нико у српској књижевности није боље од Милоша 
Црњанског разоткрио мелодрамску позадину савремене мас-
кулине позиције нити је ико боље од њега дочарао утопију 
родне (над)моћи која ту позицију карактерише. Сама тема 
мушке судбине/искуства као посебне родне судбине која се 
јавља у свим његовим делима заправо је иновација једног сас-
вим новог бола о коме, можда, пре искуства Првог светског 
рата западна култура није хтела да зна ништа. Управо зато 
прецизна, поетички доследна и лирски потресна артикула-
ција (мушког) родног бола као епохалног бола који је XX век 
искусио у сасвим новој драматичности остаје једним од нај-
виших домета мајсторског рукописа Милоша Црњанског.
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Tatjana Rosic 
Melancholy and manliness

Abstract : 

The interest and specificity of the men’s genuine experience 
was and still is one of the constitutive aspects of the poetics by 
Miloš Crnjanski, so that also helped pretty much in creating one 
literary opus, in which focus is exactly on the understanding of 
men’s genuine pain and trauma. When the first collection of the 
poetry “Lyrics of Ithaka” was published in 1919, by Miloš Crnjan-
ski, a new and different patriotism so as one different and more 
radical understaning of the world and the poetry in it, appeared as 
a part of that rebellious and mean poetry.

 That post-war poetry neither celebrated the peace nor recon-
ciled. Furthermore it seemed that this poetry defied the drapery 
of forgivness which culture wanted to put on, in the form of big 
speeches and nice words, and the concept of Yugoslavhood itself, 
through the bloody landscapes of death. No one in the Serbian 
literature better unveiled the melodramatic background of the 
masculine position then Miloš Crnjanski or anyone better evoked 
the utopia of the gender superiority, which characterised that po-
sition.

Татьяна Росич
Меланхолия и мужественность

 
Резюме:

Интерес к специфике мужского гендерного опыта был и 
остался одным из конститутивных аспектах поэтики Мило-
ша Црнянского. Тот интерес и способствовал созданию од-
ного литературного опуса, в фокусе кого именно есть пони-
мание мужской гендерной боли и травмы. Когда в 1919 году 
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впервые публикован сборник стихов Лирика Итаки Мило-
ша Црнянского, в этой мятежной и дерзкой поезии появился 
один новый инной патриотизм, тогда появилось и одно ин-
ное радикальное понятие мира и поэзии в нём. 

Эта послевоенная поэзия ни разу не праздновала мир, 
ни разу не мирила. Казалось, даже, что она делает назло 
этой драпировке забвения, которое культура хочет надеть в 
виде большой речи и красивых слов, даже и самого концеп-
та югославянства, через кровавые пейзажи смерти. Никто в 
сербской литературе лучше Милоша Црнянского не раскрыл 
мелодраматический фон современной маскулиной позиции, 
никто, даже ни лучше его, не вообразил утопию гендерной 
(сверх)силы, которая характеризирует эту позицию. 



Narodna Biblioteka 
Stevan Samaryi}

Pqevqa
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Култура сећања је део опште културе 

Др Славенко Терзић, српски историчар и науч-
ни савјетник Историјског института САНУ, рођен  
је 14. марта 1949. године у Пандурици код Пљеваља. 
Основну школу завршио је у мјесту рођења, а гимна-
зију у Горажду и Пљевљима. Студије историје на Фи-
лозофском факултету у Београду завршио  је 1972. 
године. Радио као професор историје у  Алибунару  и 
Ковачици. У  Историјском институту САНУ  ради 
од  1974. године. Магистрирао је  1976. године са те-
мом  „Србија и Грчка од 1878. до 1897. године“, а докторирао 1990. 
са тезом „Србија и Грчка у другој половини XIX века (1856 — 1903)“. 
Од 1987. до 2002. године био је директор Историјског института 
САНУ. Био је предсједник Српске књижевне задруге од 2001. до 2005. 
године. Члан је више одбора Српске академије наука и уметности. 
Објавио је бројне научне радове а посебну пажњу јавности изазвала 
је књига објављена 2012. године „Стара Србија (19. и 20. век) - драма 
једне цивилизације“. Учествовао је у раду великог броја међународ–
них научних конференција у Шпанији, Аустрији, Немачкој, Русији, 
Бугарској, Грчкој, Украјини, Шведској и Чешкој. Обављао је дужност 
генералног секретара Савеза историчара СФР Југославије (1982-
1986). Био је члан Међународног редакционог одбора часописа Revue 
d’Eurоpe Centrale (Strassbourg). Председник је Међународног словен-
ског форума при Државној академији за словенску културу у Москви. 
Предсједник је Одбора за обнову средњовјековног Манастира Довоља 
у Милешевској епархији Српске православне цркве. Један је од покре-
тача и оснивача Научног скупа „Прошлост пљеваљског краја“ који 
већ деценијама организује Завичајни музеј у Пљевљима. Сенатор је 
Републике Српске. Крајем 2012. године именован је за амбасадора Ср-
бије у Русији и Туркменистану.

Разговор са 
СЛАВЕНКОМ ТЕРЗИЋЕМ
Разговор водила: Марија Кнежевић

др
 С

ла
ве

нк
о 

Те
рз

ић
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•	 Историја као наука и култ историје у Црној Гори

Историјска наука је једна од основних хуманистичких 
наука, она је на својеврстан начин синтеза знања о човеку 
у једном времену. Код нас постоји доста упрошћено схва-
тање историјске науке, при чему се углавном она своди 
на политичку и војну историју. Историја европске исто-
риографије обухвата низ различитих историографских 
школа, од којих свака има своју методологију и теорију 
– од ерудитизма 17. века преко просвећености, романти-
зма, позитивизма итд. Све до у 20. веку врло популарне 
француске историографске школе “Анала”. Постоји низ 
врло озбиљних студија из области методологије и тео-
рије историје. Историја као наука у најширем смислу – то 
је историја цивилизације – историја друштва, културе, 
привреде, духовног живота и других области човековог 
деловања. Историјска наука подразумева целину знања о 
човековом деловању у једној историјској епохи. У Црној 
Гори треба разликовати историју као науку од представа 
o прошлости у народној свести. Црна Гора је имала не-
колико генерација сјајних историчара од Душана Вукса-
на, Риста Драгићевића и Ника Мартиновића до Новице 
Ракочевића, Радомана Јовановића, Ћока Пејовића, Јова-
на Бојовића (говорим само о онима који су рођени и де-
ловали у Црној Гори). У Црној Гори, нарочито, али и у 
читавом српском народу, развијена је епска свест, епско 
приповедање о догађајима и личностима. Иако не тре-
ба одбацити те слојеве епске свести, она се ипак веома 
разликује од критичке научне историографије која своја 
знања заснива само на провереним историјским чиње-
ницама. И епска свест је историјска чињеница, али за 
научно објашњење прошлости захтева разложно кри-
тичко преиспитивање. Најгора ствар која се може десити 
историјској науци то је њена наглашена идеологизација 
и служење дневно-политичким интересима. За научно 
објашњење потребан је пре свега што шири круг исто-
ријских извора али и добра стручна спрема историчара, 
широка култура истраживача, од којих зависи дубина и 
лепота реконструкције једног времена.
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•	 Култура памћења и српски народ

Култура сећања, како се сада модерније каже, зависи од 
општег културног нивоа народа. Код нас постоји више 
епска култура сећања на људе и догађаје а мање култу-
ра сећања као део опште културне политике у најлеп-
шем смислу тога појма. Развијени европски народи врло 
пажљиво негују културу сећања, пре свега кроз развије-
ну и врло добро организовану мрежу музеја, библиотека, 
јавних споменика, врло добро организованих и уређених 
архива, цивилизованог обележавања значајних датума 
везаних за личности или шире историјске догађаје, одр-
жавање научних скупова или других пригодних свеча-
ности о личностима и догађајима као и присутност тих 
и таквих тема у програмима локалних или национал-
них медија. Код нас не постоји континуирано неговање 
културе памћења, оно је добрим делом кампањско од 
годишњице до годишњице, а често је условљено и про-
менама политичких режима и идеологија. Чини ми се да 
су добро уређени музеји, архиви и библиотеке темељи 
успешне културне политике цивилизованог неговања 
знања о себи и својој прошлости. Биће јасније ако то 
погледамо на примеру Пљеваљског краја. Доскора код 
нас није постојао ни један споменик херојима или жрт-
вама Првог балканског и Првог светског рата. Прошле 
године је откривено једно скромно обележје на Косани-
ци, а у логору на Доловима постојало је обележје осло-
бодиоцима 1912. године, али, колико знам, њега више 
нема. Велики број Пљевљака страдао је у аустроугар-
ским логорима током Првог светског рата од Добоја до 
Нађмеђера. У Пљевљима је крајем 1915. и почетком 1916. 
године постојао сабирни логор одакле је претежно ци-
вилно становништво слато у логоре широм Монархије, 
пешке до Рудог, по највећој зими. Нема нигде ни једног 
обележја, не само јавног, и породице су заборавиле своје 
претке, али зато некадашњи окупатор брине о својим 
окупаторским војницима и њиховим спомен обележји-
ма. Низ значајних Пљевљака нема своје улице у родном 
граду, а да не говорим о спомен обележјима или малим 
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меморијалним центрима. Култура памћења је и брижљи-
во неговање писма својих предака. Култура памћења је и 
цивилизовано неговање архитектонског наслеђа уместо 
пропадања здања која су део културне историје града. 
Зар не би било лепо да се на кућама где су се родили или 
живели познати Пљевљаци – сликари, писци, научници, 
архитекте, високи духовници и друге личности, обележе 
лепим спомен плочама које би говориле да је ту, у то вре-
ме, живела и стварала та личност. То би био леп прилог 
културној мапи града. Неки градови имају своје локал-
не енциклопедије у којима је на енциклопедијски начин 
унето све што је битно за историју и савремени живот 
града и околине. 

•	 Аутохтоност и глобализацја – културни идентитет  
 насупрот незаустављивом процесу

О овој теми се деценијама воде светске расправе и теш-
ко је рећи нешто посебно ново. Треба правити разлику 
између технолошке глобализације која незаустављиво 
напредује и настојања да се целом свету наметне један 
систем вредности и један модел живота. Ово друго је не-
прихватљиво и представља заправо нову империјалну 
колонизацију света под видом “глобализације“. Прис-
талица сам брижљиво негованог сопственог културног 
идентитета на начин како то вековима па и данас чине 
развијене европске средине. Не видим смисао ширих ин-
теграција ако један народ треба да се одрекне свога иден-
титета, својих културних особености, боја, звукова, на-
чина живота. Лепота је у томе да сваки народ очува своју 
културну самосвојност и да карта Европе и света буде 
лепеза различитих културних традиција. Јако зазирем од 
културног потчињавања које обично претходи већим и 
дуготрајнијим освајачким походима. И како би моното-
но било путовати по земљиној кугли ако би свуда царо-
вао један стил живота и културних вредности.
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•	 Ваша књига Стара Србија: драма једне цивилизације  
 изазвала је велику пажњу у јавности. Можете ли нам  
 приближити своје становиште када је у питању   
 значење поднаслова

Свакако, задовољан сам како је књига примљена у јав-
ности, о томе говоре и награде “Печат времена” , “Вла-
димир Ћоровић” , “Гордан Ранитовић” (којu даје удру-
жење “Стара Рашка”). Под драмом једне цивилизације 
имао сам у виду вишевековно страдање, демографско 
пражњење и физичко уништавање најлепших и највећих 
достигнућа класичне цивилизације српског народа. Већ 
одавно је уочено да су области Старе Србије, нарочито у 
средњем веку а и касније, биле области највеће демограф-
ске и културне снаге српског народа. Ако данас погледа-
те на те области видећете само бледе сенке некадашњег 
сјаја и лепоте културних достигнућа. У цивилизацијском 
погледу то је био сусрет различитих културних утицаја 
на темељима основне словенско-византијске цивили-
зације. Пропутовао сам последњих двадесетак година 
многе крајеве Старе Србије. Сретао сам остатке старих 
градова цркава и манастира, преписивачких радионица, 
старих гробаља у шипражју и корову до којих је и физич-
ки данас тешко допрети. Та драма је нарочито изражена 
у срцу Старе Србије, на Косову и Метохији. Има ли веће 
трагедије него да се једном народу у срцу његове матичне 
земље систематски затиру сви његови трагови и, поред 
свега другог, затиру сва његова гробља.

•	 Микро свијет родног краја и његов значај за лични  
 интегритет и успјех

Природно је да човек носи свој родни крај и своје де-
тињство као најлепше бисере било где да се креће и да 
живи. Традиција и систем вредности у којима је човек 
одрастао као и сама географска средина опредељују мно-
го тога трајно у човековој личности. Временом то надо-
грађујемо образовањем, искуствима и новим културним 
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утицајима али на тим темељима. Ја сам рођен у Панду-
рици коју необично волим и на коју сам поносан. Нажа-
лост, Основна школа и Дом културе (за који су моје тада-
шње комшије носиле на коњима а неки и на себи цигле 
са циглане у Вруљи а то је отприлике 2,5 до 3 сата пешке), 
налазе се као и у многим другим селима у рушевинама. 
То је резултат општег немара и небриге које је тешко раз-
умети. Али кад човек, путујући по свету, упознаје друге 
средине и народе, онда види да су Пљевљаци људи који 
ипак држе до неких традиционалних добрих људских 
вредности. И зато бих желео да Пљевља буду опет један 
важан културни центар који ће као некада зрачити при-
влачном културном снагом на своју околину. Био сам 
врло поносан када су моје колеге са стране које су разним 
поводима долазиле у Пљевља бираним речима говорили 
о пљеваљској средини и пљеваљској публици. 

Slavenko Terzic 
Culture of recollections is the part of general culture

Abstract :

History is a science which implies the complete knowledge 
about human’s work in one historical epoch. In Montenegro it is 
needed to distinguish history like the science from the past no-
tions in the national awareness. The Culture of Memory depends 
on the overcultural level of the nation.What here exists is the more 
epic Culture of Memory, about people and events and less we have 
The Culture of Memory which is the part of the cultural politcs 
in the most beautiful meaning of that term. I strongly despise the 
cultural subjugation, which usually comes before bigger and long-
term conquests. The remains of the ancient towns, churches and 
monasteries, scriptoria, old cemetaries can be found at the marshy 
scrubs and darnels and it’s hard to reach to them even physically. 
Is there a bigger tragedy than this, that in one nation, in the heart 
of its motherland, systematically are suppressed all its traces and 
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beside all this, all cemetaries are suppressed too. I want Pljevlja to 
become one cultural center which will eradiate with its cultural 
strenght at the ambience. 

Славенко Терзич
Культура памяти является частью общей культуры 

Резюме:

Историческая наука подразумеет целесобразность зна-
ний о активностях человека в определённой исторической 
эпохе. В Черногории надо дифференцировать историю как 
науку от представлений о прошлом в сознании народа. Куль-
тура памяти зависит от общекультурного уровня народа. У 
нас больше всего существует эпическая память на людей и 
события, но меньше её является культура памяти как часть 
культурной политики в лучшем смысле того понятия. Я 
очень чуждаюсь культурной подчинённости, обычно пред-
шествующей большим и долгосрочным захватническим по-
ходам. Остатки древних городов, церквей и монастирей, кни-
гописных мастерских, старых кладбищах находятся в чащах 
и сорняках до которых сегодня и физически добрвться очень 
трудно. Есть ли трагедии побольше этой, когда одному на-
роду в центре его родной страны, систематично искореняют 
все его следы, возле всего другого, даже и его кладбища?

Мне так хочется чтобы г. Плевля опять стал важным 
культурным центром, который, как и раньше, будет излучать 
привлекательную культурную силу на сваё окружение.
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Разговор са 
НАОДОМ ЗОРИЋЕМ 
Разговор водила: Марија Кнежевић

Ти ћеш Наоде да наодиш!

Наод Зорић је рођен 1968. године у Ђурђе-
вића Тари, Пљевља, Црна Гора. Дипломирао је 
на Факултету ликовних умјетности на Це-
тињу, Одсjек сликарство у класи професора 
Драгана Караџића 1993. године. Постдипломс-
ке студије завршио је на Факултету ликовних 
уметности у Београду код професора Радоми-
ра Рељића 1995. године. Студијски је боравио 
у Паризу 2007. године. Члан је УЛУЦГ од 1994.године. Доби-
тник је бројних ликовних награда, међу којима су и награда 
за цртеж на ФЛУ Цетиње 1991. године, награда за слику на 
25. Херцегновском салону (као најмлађи учесник) 1992. годи-
не, награда за слику на ФЛУ Цетиње 1992. године, награда 
„Милуновић, Стијовић, Лубарда“ УЛУЦГ 2007. године. Своја 
остварења излагао је на бројним самосталним и колектив-
ним изложбама у земљи и иностранству: Бар, Пљевља, Будва, 
Подгорица, Београд, Нови Сад, Врбас, Колашин, Херцег Нови, 
Котор, Тиват, Вишеград... Радови Наода Зорића налазе се у 
музејима, галеријама и приватним колекцијама. О Наоду 
Зорићу у продукцији РТС-а снимљен је документарни филм   
„Озбиљна игра - прозор Наода Зорића“ 2003. године, уредника 
и редитеља Божидара Калезића. Сликарством Наода Зорића 
у критичко теоријској равни бавила су се најугледнија имена 
ликовне критике на постјугословенским просторима. Наод 
Зорић живи и ради у Колашину.
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•	 Традиционални мотиви у Вашем ликовном изразу су  
 оно што се најприје уочи

Ја припадам оним људима који су имали ту срећу да буду 
васпитани у складу са традиционалним мјерилима и све 
више вјерујем у то да без прошлости нема будућности. 
Тако се и моје сликарство наслања на традицију. Мој од-
нос према традицији је конкретно однос према мојим 
прецима, народу, завичају и њиховим карактеристичним 
моментима. Ја као ја нијесам толико важан колико је ва-
жно све то што у себи носим. Тај збир свих гена које негдје 
исказујем, да ли кроз свој рад, кроз своје сликарство или 
кроз живот, понашање, све што говорим и чиним. Тра-
диција је јако битна, тај однос унутарњи, проналажење 
себе, враћање у своје коријене, а све је прожето оним што 
сам сазнао и научио у свом искуству. Постоји тај плус и 
минус јер једно без другог не би имало смисла. Кажу да је 
негдје највећа филозофија живота спознати самог себе, 
ући у себе, али то је и најтеже.

•	 Природа стварања – начин промишљања, храброст  
 јавног исказивања

Храброст носи искушења и муку, мислити је тешко, 
мишљење доноси проблеме, доноси разочарења, али до-
носи и радост. Мислити – то је нешто што је суштинско за 
човјека. По томе како је човјек саздан, оно је једино што 
га разликује од животиње. Свијест о себи, о постању... Ја 
мислим на ликован начин, моје сликарство је моја алатка, 
мој начин да узорем самог себе да бих те плодове могао 
окусити. Сликарство ме научило да мислим, оно ме нау-
чило да живим, да будем цивилизован, да будем човјек, 
да будем побожан и учи ме, хвала Богу, и даље. Нијесам 
паметан и не знам да постоје уопште ријечи којима би чо-
вјек објаснио оно што осјећа и што наслика. Имам осјећај 
да сликам своју крв, свој ген, народ свој.

•	 Зашто Ваши ликови остављају утисак јако сложених  
 појава, рекла бих ликовних карактера?

Оно што ја могу да кажем, а ја не знам нешто пуно, чо-
вјек ваљда учи читав живот и мислим да нећу ни знати 
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до краја живота, истина је на небесима, оно што сликам 
и ти карактери, како кажете, спада у оно што сам добио 
рођењем и што сам понио као дијете. За то сам предо-
дређен. Дубоко вјерујем у то да се свако роди за понешто 
и то је код мене наглашено, чак да будем безобразан па да 
кажем - изразито наглашено. Ја сам то као неки велики 
сунђер јако лијепо упио у себе, моје дјетињство, људе, те 
мирисе, све то носим у себи и зато је то тако изразито ка-
рактерно. Носим ту енергију, ту себи својствену емоцију..

•	 Реални ликови и ликови у умјетничком преображају
То што сликам, то нешто што извире из мене, не могу 
рећи да су конкретни ликови. Никад нисам ни сли-
као конкретне ликове зато што желим да будем један 
озбиљан сликар, да озбиљно размишљам о сликарству, 
јер преписивати нешто је за мене тупост. Истина је, ваљ-
да, у проналажењу нечег унутарњег и то радити. Они, 
сви ти ликови које сликам, негдје личе на неког, а и не 
личе на неког. Више међусобно личе по тој некој енер-
гији, по животу, по збиру нечега што живот носи. Човјек 
којег сликам је прије свега човјек ових простора, динар-
ски тип, људи са којима сам живио, мој отац, стриц, ђед, 
моје комшије, кумови... Да будем до краја локалан, човјек 
само из Таре, јер је Тара толико тога усадила у мене да 
са зрелошћу све то показује још јаче присуство у мени. 
У сликарству је мање-више све речено, а није речена та 
наша емоција. Зашто је неко добар сликар – зато што је 
особен, што личи на себе и зато што је то његово сли-
карство својствено њему, није виђено, носи енергију ње-
гову, његовог народа, завичаја. Сликарство мора да има 
своју емоцију. Техника сликања се може научити. Може 
се савладати вјештина до нивоа на којем је човјек довољ-
но писмен да направи коректну слику, али да би човјек 
направио слику која има неку снагу у себи, за тако неш-
то мора да се роди! То што ја изражавам кроз слику није 
производ мог знања. Дубоко сам убијеђен да је то произ-
вод Светог Духа. Када гледам и анализирам нешто што 
сам урадио схватам да мој мозак нема те моћи, нити моја 
рука то зна, ја знам да сам мален и нејак, недоучен још. 
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Вјерујем да је Бог био милостив кад ме је стварао, да је 
рекао: Ти ћеш Наоде да наодиш, да доносиш нешто. Све 
више вјерујем у то и томе се радујем. 

•	 Какав је Ваш однос према сопственој слици, кад је она  
 завршена?

Мени није лако док сликам, као што има неких сликара 
који слушају музику и лијепо им је док сликају. Мени није 
лијепо. Поодавно сам рекао себи, још негдје после средње 
школе, да треба да се опустим, да треба то своје уну-
тарње да показујем, да се тога држим. И ту је разлог мом 
трајању. Не могу рећи да се мучим, али се дајем пуно. Као 
у мојем селу кад ору и кад косе, рад је тежак, али плодови 
су им драги и доносе радост. За мене је слика завршена 
оног тренутка кад осјетим мирис тог човјека, кад имам 
потребу да га загрлим, да га пољубим, да је жив, да носи 
ту енергију, моћ и снагу.

•	 Каква је Ваша комуникација са свијетом реалности и  
 свијетом других врста умјетности?

Ја прије свега комуницирам са самим собом, ако то неш-
то значи свијету, онда се радујем томе, али ми је најваж-
није то бављење самим собом. Да учим од себе самог. 
Није ваљда човјек рођен само да проћерда овај живот, 
да једе и пије, да има фамилију. Ваљда није то суштина 
људског живота! Истина је, чини ми се, у том тражењу 
истине која је у свима нама, само се треба окренути себи, 
а то није лако. Када су у питању друге врсте умјетности 
могу рећи да је Достојевски мој омиљени писац уз Ње-
гоша и Мешу Селимовића. Достојевски је био Божји чо-
вјек, а кад то кажем онда мислим да је волио људе, да се 
посвећивао људима и зато су ти његови карактери јаки 
и зато се свијет и бави њима. Он живи живот њихов. У 
ствари – то је он, јер све што човјек пише, све што човјек 
слика то је аутопортрет. Свако од нас носи у себи више 
различитих карактера, само је питање којем ћемо се ка-
рактеру приклонити. Свако има у себи Раскољникова. Ја 
сам кроз свој живот видио тачно колико знам бити фу-
кара, а видио сам и колико знам, као оно мало дијете, да 
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будем чедан и добар. И трудим се да васпитавам себе и да 
тражим што више у себи то мало дијете, да будем искрен, 
да се играм, као што гледам и на сликарство. Оно је мени 
игра. Није моје сликарство лијепо, не може оно да донесе 
неку велику радост посматрачу. Оно као и дјела добрих 
писаца наводи на размишљање, јер моје слике нису лаке. 
Оне носе и „муку“ и радост, носе живот, а живот није 
лак. Моје слике носе и смрт. Једино што зна човјек у овом 
животу, једина истина са којом се суочава, јесте да ће да 
умре. Ко вјерује у силу Божију тај вјерује у вјечни живот, 
ко не вјерује, тај на смрт гледа као на нешто трагично. Ја 
на то гледам као вјерујући човјек. 

Наод Зорић, 
„Косац“
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•	 Портрети јесу доминантна тема у Вашем сликарству,  
 али ту је и Дукља, из Ваше Дукље исијава нека   
 нарочита свјетлост

Дукља као тема сликарска је пејзаж, али мене највише 
интересује та атмосфера, та прича Дукље. Ја не сликам 
само Дукљу, ја сликам, што каже Митрополит, „Диоклију, 
земљу славе Божије“. Зато волим и да је сликам, она носи 
ту цивилизацијску моћ, има ту причу времена. Сликам 
пејзаж, али не тако да га прецртавам, већ да пренесем 
његово значење кроз вријеме. Пејзаж је иначе посебан 
изазов. Човјек личи на простор у којем живи. Кад ана-
лизирате човјека из Црне Горе свако личи на простор из 
ког потиче. Људи са планине су више изборани, наглаше-
нијих црта лица, зато што је простор такав, атмосфера, 
клима је таква. Човјек дакле носи простор у којем живи 
по лику своме. У задње вријеме стављам и пејзаж у поза-
дину на један онако софистициран, смиренији начин. Он 
истиче човјеков емотивни свијет.

•	 Понекад имам утисак да је пејзаж прокрвљен више  
 него лик сам, просто као да неки дамар тече кроз  
 пејзаж, а да је лик сам мало затамњен

Одлично, браво! Таман тако мислим. То је та енергија, 
док сликаш тако ти се деси. Можда то има везе са неким 
стањем у којем се човјек тог дана налази: какво је врије-
ме тада било, шта си јео тог дана, је ли те неко исјекирао 
на телефон... Како сазријевам, улазим у неке озбиљније 
године, како сам више тога и промислио, тако се то и 
у сликарству осјећа. Те задње слике носе више мисао-
ности. Док сам сликао Косца (2014), размишљао сам о 
дјетињству, о мирису који сам понио из тог периода. 
Мислим да је то најјаче чуло и тако сам га и радио, кроз 
тај мирис. Та енергија коју добар сликар треба да носи и 
да је има, препознатљива је сваком човјеку на било ком 
континенту се налазио и којој год религији припадао 
зато што су сви људи једнаки по томе, сви су људи од 
једног Творца.
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•	 Тара и Црна Гора за Вас су непресушна сликарска  
 инспирација

Мени је Тара све дала. Нисам од оних људи који нешто 
уображавају, па да кажем да није било Таре не би било 
овог или оног. То се тако десило, хтјело је тако да буде, да 
носим тај таленат за сликарство. Чини ми се да сам рођен 
на лијепом мјесту гдје сам могао то да упијам у себе као 
дјечак мали. Како вријеме иде све се више враћам Тари. 
Кад се уморим од посла, и од живота, и од самог себе, ја 
онда кажем - идем ја лијепо у Тару! Тамо ми буде лије-
по. Враћам се свим тим емоцијама и мислим да је сушти-
на живота оно што човјек проживи до десете године. Ја 
сам рођен у Тари и зато сликам то што сликам. Међу-
тим, знам људе који су рођени у урбаним срединама, у 
великим градовима, и одлични су сликари. Црна Гора 
као простор носи ту набијену, намјерно кажем набијену, 
енергију која је јака у изразу. Зато су писци јаки у изразу, 
особени, карактерни, зато су сликари јаки у изразу, на-
род је јак у изразу, чак на граници конфликта, јер је та 
енергија толико изузетна.

Naod Zoric 
Conversation with an academic painter Naod Zoric

Abstract:

My relation towards tradition is a concrete relation towards 
my ancestors, nation, homeland and its characteristic moments. I 
myself am not that important as is important all what I have inside 
myself. That sum of all genes which I can show somewhere either 
through my work or through my painting or life or my behav-
iour, all what I say and do. I don’t know does the right word exist, 
the word with which a man could explain that what he feels and 
paints. I have a feeling that I paint my blood, my gene, my nation. 
I am like a big sponge which soaked so beautifully in itself all my 
childhood, people , scents... That what I express in my paintings is 
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not the product of my knowledge. I am deeply convinced that the 
painting is finished in the moment when i feel the scent of the man 
,who I need to hug. Man carries the space in which he lives by his 
own image. Montenegro like space has that dense, I intentionally 
say-dense energy which is strong in its expression.

Разговор с академическим художником 
Наодом Зоричем

Резюме:

Моё отношение к традиции это конкретно отношение к 
моим предкам, народу, родном краю и их характеристичным 
моментам. Я как я, не столько важный сколько важное всё 
то, что я несу в себе. Эту сумму всех генов, которую где-то 
высказываю, то через свою работу, то через свою живопись 
или жизнь, поведение, то через всё что говорю и делаю. Я не 
знаю, существуют ли вообще слова, которыми человеку мож-
но объяснить то что чувствует, то что изображает. Я просто 
чувствую, что я изображаю свою кровь, свой ген, народ свой. 
Я будто какой-то большой губкой хорошенько впитывал в 
себе своё детство, людей, запахи...То, что я выражаю через 
картину не является продуктом моего знания. Я глубако уве-
рен, что это продукт Святого Духа. Для меня картина готова 
в то мгновение когда почувствую запах того человека, ког-
да во мне появится желание обнять его. Человек несёт про-
странство в котором он живёт по своему образу.Черногория 
в своём пространстве несёт эту упакованную, нарочно гово-
рю упакованную, энергию, которая сильна в выражении.

 



Narodna Biblioteka 
Stevan Samaryi}

Pqevqa
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Предавање о Михаилу Лалићу

   парадигматском огледу „Традиција и инди-
видуални таленат“ (1910) Томас Стерн Елиот 
оправдано тврди да идеографема традиција 
има много шири круг значења од уобичаје-
ног, да се мора стећи великим трудом, да 
обухвата специфично осјећање историје 
које „искључује запажање не само онога што 
је прошло у прошлости већ и што је садашње у прошлости; 
осећање историје присиљава човека да не пише прожет до 
сржи само својом генерацијом већ са осећањем да читава ев-
ропска литература, почев од Хомера, и у оквиру ње читава 
литература његове сопствене земље, истовремено егзисти-
рају и истовремено сачињавају један поредак“. Непосредно 
потом Елиот сажима новооткривено сазнање у виду фило-
зофске апофтегме: „Ниједан песник, ниједан уметник нема 
сам за себе целовито значење“ (подвукао Р. В. И.).

У поетичкој монографији Андрићева мудроносна проза 
(Знаци живота и знаци уметности), 2006, Елиотов закон фи-
лијације примијенили смо, из више разлога, на филозофију и 
психологију Андрићевог родовски и жанровски богатог ства-
ралаштва. Најприје смо утврдили да су пишчеви „учитељи 
енергије“ из стране књижевности били Ј. В. Гете и Т. Ман, а из 
домаће књижевности Вук Ст. Караџић и П. П. Његош. Исто-
вјетан примјер пружа и Михаило Лалић (1914-1992) који је из 
стране књижевности као „учитеље енергије“ изабрао Максима 
Горког и Михаила А. Шолохова, а из домаће књижевности П. 
П. Његоша и И. Андрића. Одрживост овог мишљења поткре-

Академик Радомир В. Ивановић: 

Поводом 
100-годишњице рођења 
Михаила Лалићa

У

Радомир В. Ивановић
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пљују три Лалићеве књиге медитативно-мемоарске прозе: Сам 
собом (1988), Прелазни период (Дневник посматрача), 1988 и 
Прутом по води (1991), писане по угледу на Андрићеве Зна-
кове поред пута (1976) и Свеске (1982), потом аутобиографија 
Epistolae seniles (Старачке посланице), 1955, и књига пишчевом 
руком одабраних разговора – Пипави посао списатеља (1997).

Као што је познато, Лалић се књижевно формирао као ба-
штиник усменог народног стваралаштва, потом на искуствима 
њему блиског и значењски богатог Његошевог дјела, односно 
родовски и жанровски разноврсног корпуса савремене књи-
жевности која припада покрету социјалне књижевности као 
једне од доминантних стилских формација у међуратном пери-
оду (1928-1941).90 За Лалићево овладавање књижевном тради-
цијом пресудан је однос етичких и естетичких компоненти, јер 
је он током књижевног развоја, подијељеног у три етапе, и даље 
остајао досљедно реалиста, али су се временом мијењале врсте 
реализма коме је припадао: од класичног, преко критичког, до 
интегралног. То нам омогућава да закључимо како је Лалић у 
највећој мјери доприносио иновацији књижевне умјетности. 
Допринос процесима модернизације требало би посебно и уз 
велике аналитичке напоре доказивати; док о процесу радика-
лизације не може бити ни ријечи (о три наведена процеса оп-
ширно и систематично смо писали у поетичкој и естетичкој 
монографији Митеме и поетеме Томаса Мана, 2007).

Лалићеву везаност за националну и наднационалну 
књижевност најбоље је тумачити гетеовском идеографемом 
„сродство по избору“ и то истовремено у три области: егзис-
тенцији, етици и естетици, којима писац посвећује интегралну 
животну визију, интегралну стваралачку визију и интегрални 
реализам као примјерен, а доцније и у знатној мјери иновиран 
стваралачки поступак. Као присталица дијалектике живљења, 
мишљења и стварања, Лалић непрекидно провјерава сопстве-
на идеолошка, интелектуална, креативна и интуитивна иску-

90  Лалићевим доприносом његошологији бавио се Крсто Р. Пижурица у књизи 
Непознати Лалић (Књига приказа, огледа, портрета, студија М. Лалића), 
Подгорица, 1999, стр. 224. Критички коментар саопштио је у предговору „Непознати 
Лалић“ (стр. 7-39), а потом је пренио , као изворнике, сљедеће прилоге: „Вријеме 
настанка Горског вијенца (по писмима Његошевим и његових сарадника)“, 1947, 
„Његошев бескомпромисни активизам“ (1963), „Његош и наше генерације“ (1963), 
„Свијест народа о самом себи (фрагмент о Његошу)“, 1963, и „Иво Андрић о 
Његошевој поезији“ (1993).
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ства и сазнања. У разговору са Радом Саратлић, објављеном у 
„Политици“ (30. IV 1976), Лалић тим поводом тврди:

„Што се тиче социјалне литературе, она не само што је 
имала утицаја на моје почетке, но је одредила и мој каснији 
развитак до краја. Из ње сам поникао, она је била прва и је-
дина моја школа – ако нешто вриједи то што радим, њој зато 
треба да захвалим и мојим незаборавним учитељима: Ђорђу 
Јовановићу, Јовану Поповићу и Војиславу Вучковићу... Ово 
моје признање може изгледати чудно, нарочито припадни-
цима млађих нараштаја, одгајаних у убјеђењу да та несрећ-
на и тенденциозна соц. литература заслужује само презриво 
слијегање раменима, но ја ћу овдје признати и више: упркос 
јаким притисцима, ја још увијек не вјерујем да је она друга ли-
тература нетенденциозна, као што би хтјела да се прикаже“.

„Сродство по избору“ у Лалићевом случају показују три 
његова најуспјешнија књижевно-критичка текста посвећена 
Његошу: есеји „Вријеме настанка Горског вијенца (По писми-
ма Његошевим и његових сарадника)“, 1947, и „Његошеви 
поклоници младог сунца“ (1963), као и студија „Иво Андрић 
о Његошевој поезији“ (1993).91 Међутим, тај списак репрезен-
тативних текстова је непотпун без три истородна књижевно-
критичка текста, који свим садржаним значењима указују 
на још два Лалићева „учитеља енергије“, особито уколико се 
ради о етичкој сфери: есеј – „Светозар Марковић и његова 
национално-ослободилачка концепција“ (1946), и двостру-
ко обимнији „Светозар Марковић – поводом стогодишњице 
рођења“ (1946), као и бесједа – „Зубља Марка Миљанова“, из-
говорена као уводна ријеч на Међународном научном скупу 
посвећеном кучком војводи и самоуку (у Титограду, 7-9. V 
1981), поводом осамдесетогодишњице смрти.92 

91  Андрић је о Његошу написао десет занимљивих критичких прилога. Они 
припадају различитим врстама и жанровима: „Његош као трагични јунак косовске 
мисли“ (1935), „Његош у Италији“ (1925), „Љуба Ненадовић о Његошу у Италији“ 
(1951), „Његошевска човечност“ (1947), „Светлост Његошевог дела“ (1951), „Вечна 
присутност Његошева“ (1947), „Његошев однос према култури“ (1951), „Нешто 
о Његошу као писцу“ (1951), „Над Његошевом преписком“ (1963) и „Тренутак у 
Топлој“ (1963), који припада есејистичкој прози.
Упутно је видјети књигу Слободана Калезића Иво Андрић: Његош као трагични 
јунак косовске мисли (Приштина, 1995), у коју је уврстио још шест, махом 
публицистичких Андрићевих прилога, објављиваних од 1934. до 1951. године, што 
укупно износи 16 критичких текстова о Његошу.
92  О књижевном опусу М. Лалића објавили смо најприје три књиге: Романи 
Михаила Лалића (Београд, 1974), Писање као судбина (Поетика Михаила Лалића), 
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И са и без повода којим се огласио, Лалић показује истин-
ске симпатије за Марковића као заговорника социјалистичких 
идеја и заступника теорије реализма, што се види по етичкој 
апофтегми коју је преузео као сопствено животно начело, а коју 
цитира у првом есеју. „Онај који није готов да се за сваки атом 
својих убеђења жртвује, нек се не зове представником народне 
мисли“. Истоврсну сагласност двају аутора налазимо и у есте-
тичкој сфери, у томе што Лалић сматра Марковића зачетником 
критичког реализма у српској књижевности, односно што се 
у потпуности слаже са његовим становиштима изложеним у 
огледима „Певање и мишљење (Једна панорама из наше лепе 
књижевности)“, 1868, и „Реалност у поезији (Писмо уредни-
штву Матице)“, 1870. Стога ни мало не чуди чињеница што је 
парадигматски есеј „Његошеви поклоници младог сунца“ (пи-
сан за Споменицу САНУ, књ. 22, 1963, стр. 43-47) завршио под-
сјећањем на Марковићево одушевљење Његошевом поезијом 
као аутентичном књижевном творевином: „И када је млади и 
генијални Светозар Марковић писао своје редове о Његошу, то 
није била само посмртна почаст великим претходницима, него 
је млади претеча социјализма упознао у Његошу свог претечу 
и рекао о његовом дјелу стварну и истиниту ријеч“ (стр. 143).

Судећи по Лалићевом мишљењу, саопштеном у екс-
плицитној поетици, Његош се не може поредити са другим 
писцима у естетичкој, а војвода Марко Миљанов Поповић 
у етичкој сфери, посебно уколико имамо у виду његов књи-
жевни првијенац Примјери чојства и јунаштва (1901). У 
поменутој бесједи Лалић у кучком војводи види „једног од 
највећих људи Црне Горе, човјека који нам својим примјери-
ма, карактером, оствареним дјелом и завјетом на човјечност 
чини част спадајући међу велике људе југословенских наро-
да“, да би, недуго потом, наставио започету мисао:

Приштина, Нови Сад и Подгорица, 1994, и Михаило Лалић (Бијело Поље, 2004); 
потом смо приредили Лалићеву књигу Пипави посао списатеља (Разговори 
о књигама између 1962. и 1984. године), док смо недавно, заједно са Милом 
Медиговић-Стефановић, приредили Лалићеву књигу Међуратно књижевно 
стваралаштво: проза, поезија и критика (1935-1941), Крагујевац, 2014, стр. 250, у 
коју смо уврстили 36 књижевних прилога објављених у наведеном периоду.
Видјети такође и нашу књигу Реторика човјечности (Морфологија и семантика 
дјела Марка Миљанова Поповића), Нови Сад, Подгорица, 1993, четири књиге 
посвећене његошологији: Његошев поетски говор (1991), Његошева психологија 
и филозофија стварања (1997), Његошева поетика и естетика (2002) и Петар 
Други Петровић Његош (2003), као и приређену књигу Његошеве поеме (2013).
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„Ипак се Примјери издвајају. По временски неограниче-
ној љепоти моралних подвига то је књига каквих је мало на 
свијету, можда једина у свијету књижевности, књига која је од 
почетка до краја посвећена, испуњена врлинама. Праштање, 
правичност, поштовање противника, превазилажење лич-
них и уских интереса, пожртвовање, вјерност, јунаштво, ми-
ротворство и човјештво – ко је други нанизао такав вијенац 
моралних подвига и нашао толико њихових скромних носи-
лаца да о њима и само о њима сачини књигу?“ (стр. 170).93

И продукционим и рецептивним моделом Лалић по-
казује природни, стечени и одњеговани естетски укус. То 
се нарочитом снагом показује у пишчевом опредјељењу за 
народни језик, односно за мудроносну прозу и поезију коју 
обилато проналази у Његошевом и Поповићевом дјелу. Тиме 
објашњавамо и његово инсистирање на пословично интони-
раним говорним исказима, на чујности тих исказа, као што 
су Његошеви: „Теже је бити човјек него владика“ или „Откако 
је Ловћена отада су и громови“ или Поповићеви: „Јунаштво 
је кад браниш себе од другога, а чојство када браниш другога 
од себе“ или „Не занеси се за крупне побједе, које с просутом 
крвљу земље и градове обарају, но се занеси и за мале побје-
де, тек које божански дишу и миришу“.94 Инстинктом аутен-
тичног ствараоца Лалић је од Његоша и Поповића преузео 
поступак „живог говора“ (сказа) и „писаног говора“ (писма), 
односно он је у потпуности постао приврженик истовреме-
ног обраћања слушаоцу и читаоцу (првом као припадни-
ку патријархалне или наративне, а другом као припаднику 
грађанске или скриптивне културе).95

93  При изрицању вредносних судова и мишљења Лалић скрупулозно води рачуна 
и о етичким и о естетичким вриједностима Поповићевог дјела које не припада у 
цјелини чисто књижевној форми. Упркос евидентним симпатијама за писца и његово 
дјело, он не изриче претјеране апологије, као што то чини Вељко Петровић, који у 
критичком прилогу „Висок, модеран дух и морал“ пише: „Смело се може рећи да 
осећањем мере, размера и тона, премашио је Његоша, Љубишу и Матавуља“, што 
представља чисто претјеривање. 
94  У епилогу књиге Примјери чојства и јунаштва (1901) Марко Миљанов, у виду 
етичке апофтегме, савјетује своје савременике и насљеднике да благовремено 
користе пишчево животно и стваралачко искуство и сазнање: „Ово се тебе повише 
од другога тиче, млади Кучу, који се биднеш родио да смијеш и умијеш истину 
говорит и своје племе од порока чуват и бранит“ (књ. I, стр. 65). Поповићево 
мишљење о одбрани истине, правде и части Лалић је у потпуности преузео. Оно 
му је било једно од примарних оријентира у животу и у књижевном стваралаштву.
95  У „Предговору“ критичког издања Примјера чојства и јунаштва (1990) 
приређивач Јован Чађеновић пише: „Дакле, о неким догађајима о којима се говори 
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Ријечи које „божански дишу и миришу“ посвећене су без 
изузетка каталогу врлина: чојству, јунаштву, слободи, пра-
вди, истини, збору и чину. Посматрана у дијахроној равни, 
као једна од наших духовних вертикала (Лалић – Андрић – 
Марковић – Марко Миљанов – Његош), она без изузетка ука-
зује на доминацију дјелатне филозофије, у чијем се средишту 
налази античка етичка апофтегма – Чинити и бити! (код 
Његоша је то – И збори и твори!). У том свјетлу посматрано, 
а слиједећи своје „учитеље енергије“, Лалић настоји да саго-
ворницима (реалним и потенцијалним) открије истине које 
имају универзално значење, јер само такви текстови претен-
дују на аутентичну и трајну егзистенцију. У веома успјелом 
прилогу „Његошев бескомпромисни активизам“ (1963) Ла-
лић инсистира на одбрани његошевске традиције, настојећи 
да се новим књижевним дјелом што више приближи свом 
стваралачком узору. Управо стога за Лелејску гору он тврди 
да је то „дјело напојено на истим врелима на којима се давно 
прије напајала његошевска традиција, дјело с јунацима чију је 
психичку конституцију Његош не само опјевао него и својим 
примјерима и својим пјесништвом изграђивао за живота и 
послије смрти“ (стр. 132).96

у Примјерима живјеле су пјесме и приче напоредо, и прије него што их је Марко 
Миљанов записао. Вјероватно је неке анегдоте Марко испричао према народним 
пјесмама, нпр. о Нову Поповићу и Петру Бошковићу. То потврђује гледиште да 
је писац вјеровао у истинитост народних пјесама, па је садржину пјесме изложио 
у форми кратке приче или анегдоте. Сматрао је да је оно дјело значајно о коме се 
говори у народу или о коме се пјевају пјесме, за њега је то био доказ да је догађај 
достојан пажње“ (књ. I, стр. 11).
На сложеност односа животне, историјске и умјетничке истине недавно смо указали 
у студији „Књижевни мит о Шћепану Малом у дјелима Сјепана Зановића, Петра 
Другог Петровића Његоша и Стефана Митрова Љубише (Прилог наратологији)“, 
у тек објављеној књизи студија и огледа Зачарани круг: историја, стварност и 
уметност, „Змај“, Нови Сад, 2014, стр. 9-34
96   Његошев „бескомпромисни активизам“ Лалић дефинише и као Његошево и као 
сопствено животно и стваралачко опредјељење:
„За нас који смо те стихове туге, бриге, страве, наде и заноса, тужбалица и побједа 
чули од гуслара, од сељака на орању и од дрводјеља прије него од учитеља, док 
још нијесмо знали да су стихови и да су у књизи и да се у књизи могу наћи кад 
затреба и пренијети гдје устреба, то нијесу биле само поруке, савјети и аманети 
– порука је слаба ријеч, а аманет застарјела – било је то нешто много више: тамне 
приче о тамним збивањима што су прошла и проницљиви наговештаји о збивањима 
што долазе и подаци о држању људском и нељудском, и мукли предачки дозиви из 
даљина и из таме спојени са шумом лишћа и хуком вода и вјетрова као да читава 
завичајна земља и природа садејствује са пјесником у његовом настојању да нас 
поведе путем људског у његовим немирним бдјењима и судбинским одлукама“ 
(стр. 133).
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Да је Лалић од најмлађих дана био упућен на Његошева 
и Андрићева дјела као „учитеље енергије“ у најбољем свјетлу, 
показује његова аманетна студија „Иво Андрић о Његошевој 
поезији“ (1993), објављена у „Гласнику Одјељења умјетности“ 
(ЦАНУ, 1993, књ. 12, стр. 17-36). У њој посебно мјесто заузи-
ма анализа Андрићеве докторске дисертације Развој духовног 
живота у Босни под утицајем турске владавине (одбрање-
на на њемачком језику, у Грацу, 1924) и студија „Његош као 
трагични јунак косовске мисли“ (1935). Иритиран неправ-
дама савременика према двојици најзначајнијих стваралаца 
нашега поднебља, Лалић своју студију пише искрено, борбе-
но и исповједно – sine ira et studio. Истовремено он показује 
изванредно познавање свих Андрићевих прилога о Његошу, 
као што је, на примјер, „Вечна присутност Његошева“ (1947), 
у коме се писац бави самом суштином ствари, истичући рече-
нице попут сљедећих: „Свуда нас је пратио Његош. (Иако је и 
то била само оптичка варка: ми смо мислили да нас он прати, 
а у ствари, ми смо га носили у себи.) Да, свуда нас је пратио. 
Али његово живо и животодајно присуство ми смо право и 
потпуно осетили тек у временима наше највеће националне и 
друштвене кризе (...). А Његош је тада порастао и био више и 
виши у нама него икад до тада“ (књ. 13, стр. 63).

Лалић је, природно и логички, бранио његошевску и ан-
дрићевску традицију о Косовском миту као основу њихових 
живота и стваралачких опредјељења, осјећајући потребу вре-
мена да се неки од својствених националних митова право-
времено ре-митологизују.97 Полемишући са претходницима и 
савременицима, Лалић се опредијелио за утврђени поступак 

97  Лалић шалозбиљно тврди: „Његоша смо цитирали трипут више него Маркса и 
Енгелса“ (стр. 211), а потом неочекивано полемише са приређивачима Андрићеве 
књиге Уметник и његово дело (1976) који су се у напоменама ограђивали од 
пишчевог бављења косовским митом на неприхватљив начин: „У време кад је 
Андрић писао своје радове о Његошу, почела је у српској међуратној књижевности 
да се повампирује косовска митологија, која је у времену пред Први светски рат 
одиграла велику улогу у романтичарском заносу једне генерације што је живела 
често од фикције и ове је сама стварала. Идеја о косовском миту била је у том 
тренутку дирљива романтичарска фикција, али се касније изобличила. Стога се 
намеће потреба да се разграничи Андрићева визија косовске трагедије од вербалног 
„митологисања“ које је карактеристично за то време“ (стр. 291).
За разлику од њих, М. Лалић истиче Андрићеву стваралачку и грађанску храброст 
да се и у предратном и поратном времену научно бави проучавањем Косовског мита 
у књижевном насљеђу, с обзиром на поновно и често ненаучно актуелизовање и 
реактуелизовање
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актуелизације и проблематизације феномена и ноумена, од-
носно проблема и апорија. Заправо, својим аналитичким тек-
стом из његошологије „Иво Андрић о Његошевој поезији“ он 
ре-актуелизује и ре-проблематизује и сопствена и туђа гло-
бална етичка и естетичка опредјељења. У расправи о односу 
прошлости и садашњости, тј. садашњости и будућности, он 
настоји да одбрани неке од духовних вертикала у које беспо-
говорно вјерује:

„У даљем тексту се намеће утисак да Андрић више не го-
вори само о Његошу, него и о себи, па би могло изгледати и о 
свима нама, и не само о прошлости но и оном што нас чека у 
будућности“ (стр. 214-215). 

(Одломак)

Radomir V. Ivanovic 
Lectures about Mihailo Lalic

Abstract:

Lalić was formed literary like the successor of the spoken na-
tional authorship, after on the experince very close to him and 
significantly rich work of Njegoš, relatively ancestral, genre and 
diverse corpus of the modern literature which belongs to the 
movement of the social literature like one of the most dominant 
stylistic formations in the mid-war period. 

As a supporter of the dialectics of living, thinking and cre-
ating, Lalić continuously checks his own ideological, intellectu-
al, creative and intuitive experiences and knowledges. With the 
production and receptive model Lalić shows natural, aquired and 
sleek aesthetic taste. That is particularly represented by the writer’s 
determination for folk language and for wise, discerning, prose 
and poetry, which he finds profusely in the work of Njegoš and 
Popović. He defended the tradition of Njegoš and Andrić about 
the Kosovo Myth, naturally and logically, like the basis of their 
lives and their creative beliefs, feeling the need of time that some 
of the peculiar national myths be re-mythologizied timely.
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Радомир В. Иванович
Лекция о Михаиле Лаличе

Резюме:

Лалич литературно формируется как преемник устного 
народного творчества, затем на опытах ему близкого и семан-
тически богатого дела Негоша, вернее на опыте родового и 
жанрово-разнообразного корпуса современной литературы, 
которая принадлежит движению социальной литературы, 
одной из доминантных стилевых формаций в междувоенном 
периоде. Следбеником диалектики жизни, мнения и творе-
ния, Лалич постоянно проверяет собственные идеологиче-
ские, интеллектуальные, креативные и интуитивные опыты 
и сознания. И продукционной и восприимчиаой моделью 
Лалич показывает натуральный, приобретённый и выхо-
лённый эстетический вкус. Это нарочно сильно показано в 
определении писателя за народный язык, то есть за мудрую 
прозу и поэзию, которых обильно находит в произведениях 
Негоша и Поповича. Он натурально и логически защищал 
традицию Негоша и Андрича о Косовском мифе как базиса 
их жизни и творческих определеный, чувствуя надобность 
времени снова периодически создать свойственные нацио-
нальные мифы.
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За идеале – и крв и зној и сузе!

биљежавање стогодишњице рођења М. Лалића представља 
дужну почаст писцу који се својим животом и стваралаш-
твом утапао у историју и трагедију наших ужих и ширих жи-
вотних простора. Пишући литерарну историју Црне Горе, на 
основу релевантних података, Лалић се својим дјелом укљу-
чио у контекст наднациналних књижевности, јер је пробле-
матика његовог дјела својом укупном садржином и поруком 
превазишла националне оквире. 

***
Tроструки академик Радомир В. Ивановић у нашем je 

времену најпозванији да говори о М. Лалићу јер се његовим 
дјелом континуирано бави још од 1961. године. Аутор је више 
књига о дјелима М. Лалића, као и књижевне критике уопште. 
Лалић га је назвао „писцем књига о књигама“, доживљавао 
као личног пријатеља, и оставио му у аманет своје дјело и свој 
образ. Када му је 1992. године, посљедње године свога живо-

О

Mр Зорица Јестровић: 

Сто година од рођења 
Михаила Лалића 
(1914 – 2014)
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та, као рецензенту, предао рукопис књиге Прутом по води, 
предао му је и једно аманетно инструктивно писмо у коме је, 
између осталог, записао:

  „Радомире, 
  чувај ме од:
  1) безначајног
  2) приватног
  3) увреде личне.
  А шта ће остати ако ме од свега 
  тога сачуваш? Бојим се - ништа“.
Овај дио писма је посебно дирљив јер подсјећа на пис-

мо кучког војводе Марка Миљанова Поповића које је у пред-
смртном часу (само дан прије смрти) упутио Љубомиру Ко-
вачевићу у Београд: (...) „Ја сам у тебе увјерен, мој избавитељу, 
на кога се и мртав надам“. И Лалић је вјеровао да се и мртав 
може надати у Радомира В. Ивановића.

I

У првом дијелу свог излагања изнијећу неке емотивне, и 
мање познате податке из Лалићеве биографије, састављене на 
основу његових аутобиграфских записа у књигама писаним 
посљедњих година живота (аутограф: Сам собом; књиге фра-
гментарне прозе: Прелазни период и Прутом по води, као и 
аутобиографски записи Epistolae seniles).

М. Лалић је рођен 7. октобра 1914. године у Трепчи код 
Андријевице у земљорадничкој породици, у паклу I свјетског 
рата. У уписном листу за I (први) семестар на Филолошком 
факултету у Београду, Лалић уписује да је по народности Ју-
гословен, и да му је држављанство југословенско, а вјероис-
повијест источно-православна.

Без мајке је остао са непуне четири године, умрла је од 
„шпањолке” као и многи Трепчани у то вријеме. Његов отац и 
стричеви нијесу били њежни људи, пошто су и сами рано ос-
тали без родитеља, и кроз ратове и логоре окорјели. Сјећа се 
да су га неколико пута истукли због плача за умрлом мајком, 
било му је забрањено да је помиње, тражи, и да се нада ње-
ном повратку. „Допуштено ми је било само оно што долази 
у завршној фази плача: уздисање. Толико сам се науздисао да 
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ми је прешло у навику да уздахнем сваки пут кад се поново 
увјерим да с једне стране стоји свијет – велики, сложен, неми-
лосрдан и завјерен против мене , а с друге стране ја“ (Epistolae 
seniles, стр. 14-15). Мајку је цио живот носио у сјећању и за-
мишљао окомито брдо Клини у родној Трепчи, одакле је јед-
ном наишла сама и забринута. Лице јој је одједном бљеснуло 
што га види у игри са дјецом. Није се сјећао шта му је рекла, 
нити шта јој је одговорио. Кад год је касније, након два рата, 
много крви и патње, долазио у Трепчу, и туда наилазио, макар 
и ноћу без мјесеца, чинило му се да га „обасијава друго сунце 
- мјесечинасто, сјетно, сакривено, осмјехнуто тихо сунце, оно 
од њеног осмјеха који ми се убрзо затим угасио. Угасио се, 
али је баш ту оставио неки одсјев који још траје и привлачи 
ме, разведри ме и охрабри: није живот тако страшан као што 
изгледа у књигама“.

Није прошло дуго од мајчине смрти, а тетка Вида из Ше-
кулара је довела, како пише Лалић, његовом оцу жену. Није 
било ни свадбе ни весеља. Млада је била у црнини, уплашена 
, као да бјежи од нечега. У ратовима је изгубила оца и бра-
та, од „шпањолке” кћерку, мужа, дјевера са дјецом. Остале су 
само она и јетрва као искобнице. Михаилов отац Тодор се у 
тридесетпетој години озбиљно разболио на Брегалници гдје 
је отишао са Васојевачком бригадом, а потом убрзо и умро. 
Седмогодишњи Михаило је остао са маћехом Јагликом и бра-
том Душаном, њеним сином, а његовим братом по оцу, од-
носно јединим братом. Добра маћеха Јаглика га је научила 
прва ћирилска слова, школовала га, радећи тежачке послове. 
Она је, сјећа се Лалић, од звијезде до звијезде, кад све побјегне 
и сакрије се од небеске јаре, узгртала кукуруз, у црнини за-
махивала корак по корак и напредовала преко скореле тврде 
њиве Грабовице. Новац који му је слао стриц за вријеме шко-
ловања, каже Михаило, вратила је она. Са братом Душаном 
се заувијек растао у Андријевици 1940. године („Ја сам био 
ухапшеник, а он војник, нијесмо знали, али смо по нечему 
осјећали да нам је то посљедњи сусрет“). Брат Душан је умро 
у логору Пјаћенца у Италији 1942. год. О својој доброј маће-
хи, коју су смрти и црнина пратиле цијели живот, Лалић је 
оставио више записа. Посебно се истиче онај у коме се гово-
ри о њеном повратку из болнице. „Њене лијепе велике очи, 
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какве је имао мој брат Душан, сад су веће, уплашене и немир-
не – стално круже покушавајући да открију гдје се смјестила, 
одакле управља та несрећа, та судбина што је прогони и по-
гађа читавога живота“. И кад су је за тренутак оставили саму 
у соби на четвртом спрату, она је отворила прозор и гледала 
доље. Сусјетка је дотрчала да каже да ће се старица бацити са 
спрата. Кад су, блиједи од страха утрчали у њену собу, она се 
већ била одмакла, и као сасвим здрава рекла: „Не бојте се ! ... 
Ја то због вас не бих учинила“. 

На студије у Београд, стигао је у страшној опреми: на 
ногама ципеле староставне, искривљене, изгубиле пете, пан-
талоне поткраћене, закрпљене; капут с крупнијег височијег 
претходника. Да је обучен накарадно, то је знао, али да то 
изазива сажаљење схватио је при сусрету са Јоксимом Брако-
чевићем из Шекулара који се растужио што га је видио таквог 
и покушао то сакрити. Научио га је да се јави студентском 
дому краља Александра гдје ће му дати бесплатан ручак, а 
можда и вечеру. Дао му је боље одијело и ципеле. 

Боравак у затворима и логорима обиљежио је Лалићев жи-
вот још од студентских дана у Београду. Колашински затвор, 
затвори на Ади Циганлији, Сајмишту, логор Павло Мелас у Гр-
чкој у коме је запамћен као једини затвореник који је остао у 
оној одјећи у којој је и дошао јер није хтио да обуче униформу 
коју је Италија послала логорашима послије капитулације. Ла-
лић Италијанима није опраштао фашистичку прошлост. Ос-
тао је на бранику антифашизма све до своје смрти.

 
II

Обиљежавање стогодишњице је прилика да се реак-
туелизује цјелокупно Лалићево стваралаштво с посебним 
акцентом на дјела из посљедње стваралачке фазе, односно 
посљедњих година живота, а која се сврставају у фрагмен-
тарну прозу: аутограф Сам собом (1988), медитативно-мемо-
арска проза Прелазни период (Дневник посматрача), 1988, 
аутобиографско-медитативно-мемоарска проза Прутом по 
води (1992), као и постхумно објављене Epistolae seniles (Ста-
рачке посланице), које је 1995. приредио Бранко Поповић. Ова 
дјела су стицајем бројних околности остала у сјенци Лалиће-
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вих романа, и нису успјела да се послије смрти свога писца 
наметну читаоцима, као што су успјели Знакови поред пута 
Ива Андрића. М. Лалић умире посљедњег дана 1992. године, 
када се поново смрачило и замутило заједничко историјско 
небо наших народа, када се историја утабаним стазама при-
крадала на наше несрећне просторе. У наше куће, смјештене 
на друму историје, увијек су свраћали самовољно позвани, 
а трагедију њиховог доласка увећавали су они који су им се 
сами понудили за водиче и домаћине. Увијек се међу нашима 
нашао неко да крвнику добровољно оседла коња и поведе га 
тајним путевима, слично огавном издајнику, Грку Ефијалту, 
који је тајним и јединим путем провео непријатеља и пре-
дао своју земљу, воду и народ. Неколико година прије смрти 
и Лалић је ослушкивао топот црних коња, наслућивао црне 
коњанике и вампире свих врста које је у својој визији много 
раније видио и Бранко Ћопић, и о којима је са ужасом писао 
у писму своме мртвоме другу, јасеновачкој жртви, Зију Дизда-
ревићу. Осјетио је како се руши свијет за који се борио, али је 
остајао вјеран својим младалачким идеалима, сматрајући да 
је правилније пљунути на себе, него на њих. Револуција није 
испунила његова очекивања, нити очекивања његових друго-
ва који су мислили да ће својим народима донијети истинску 
слободу. Веома рано је уочио да постоје двије врсте комуниста 
– они горе и они доље. Никад није био међу онима горе, нити 
уз власт, нити близу власти. Никада није био сигуран да може 
прецизно одредити „гдје се налази клизава граница између 
пристојности и ласкања“. Зато је био за ријетке или одложене 
разговоре, а у своје биљешке није уносио моћнике, ни исто-
ријски важне разговоре. Године 1989. записао је да се прибли-
жио крај социјализма, као наде човјечанства. „У некрологу 
који му се спрема могло би се рећи да су му гроб ископали не 
само вође реакције већ и монструми са црвеним књижицама“. 
У посљедњим годинама живота он се осјећао писцем земље 
која је побиједила непријатеља у рату, а доживјела пораз од са-
везника у миру. Био је свјестан да се распадом велике заједни-
це наших народа ограничава и ехо његове књижевне ријечи. 
Лалић је писао приче „које се нијесу ником наметале“ у којима 
није ни скривао ни кривотворио ни људске ни историјске по-
разе и промашаје, већ је тежио да као „исправљач кривих Дри-
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на“ раскринка неистину - да оптужи или оспори, свјестан да 
лажна прошлост утире пут и лажној будућности. Осјећајући 
љуто и горко незадовољство свијетом око себе, писао је и оно 
што није било свима, до краја, по вољи. Зато је о Лалићу, у 
датом историјском тренутку, односно у доба повампирења 
свих национализама, доба пропадања старог друштвеног сис-
тема и најаве надоласка другачијег, било најсигурније ћутати. 
Лалићево дјело се никако није могло, без остатка, укалупити 
у дневно-политичке сврхе, нити користити за личне добити. 
„Књиге се не морају спаљивати, могу се тихо придављивати, 
послије штампања, али и прије“. Тако су Лалићеве књиге, у 
судару са новонасталим приликама, остале на маргинама вре-
мена и у тишини библиотека, с једне стране, али и под будним 
оком истинских пручавалаца његовог дјела (Р. В. Ивановић, 
Бранко Поповић, Крсто Пижурица) и књижевности уопште, 
с друге стране. Лалић свједочи да није написао све што је хтио, 
не зато што није могао или стигао, већ што није смио јер није 
имао залеђе као Крлежа и Ћосић, односно некога ко ће га заш-
титити. Свако је имао некога, а он никога. А, са друге стране, 
његови весели земљаци би тешко дочекали да га баце тигро-
вима, привежу на стуб срама, попљују.

На основу књига фрагментарне прозе, писане у знаку 
поетике неслагања, (Фрагментарна проза је општи појам 
под којим се крију различите врсте прозе и прозни жанрови: 
медитативна, мемоарска, аутобиографска, наративна, они-
ричка, документарна...) може се саставити духовна и физич-
ка биографија М. Лалића, али биографија времена у којима 
је живио, патио и стварао. Бројни записи, приче и причице 
су кључ за разумијевање цјелокупног Лалићевог стваралаш-
тва. Себе и своје дјело, слично Монтењу, Лалић доживљава 
као једну дијалектичку цјелину. Ко дирне у једно, дирнуо је 
у обоје. Три књиге фрагментарне прозе први пут директно 
уводе читаоца у Лалићеву стваралачку радионицу. Читајући 
његове записе, настајале од априла 1958. до августа 1991. 
године, скоро сваки читалац ће, поред сазнања о кључним 
друштвеноисторијским и културним догађајима, као и раз-
личитим домаћим и страним личностима, употпунити и 
проширити своје интелектуалне видике из скоро свих на-
учних и духовних дисциплина. Лалић је често писао записе 
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и о малим, али по нечему значајним људима. (За пљеваљску 
средину од посебног значаја су записи о страдању Владимира 
Кнежевића Волође, али и записи о Драгу Бојовићу и Кема-
лу Шећеркадићу, дјелатницима Међурепубличке заједнице 
за културно- просвјетну дјелатност Пљевља, чији је Лалић 
био гост.) Заједно са Лалићем читаоци ће водити дијалог и 
са десетинама свјетских писаца, филозофа, хуманиста, рево-
луцинара, научника различитих области. Имаће осјећај да су 
закорачили у једну мултидисциплинарну енциклопедију коју 
је саставила интелектуална радозналост елоквентног М. Ла-
лића. Заједно са Лалићевим књигама, дружиће се са великим 
насљеђем људске мисли и знања из скоро свих области. Пре-
познаће у Лалићу писца који је заслужио мјесто у оквирима 
свјетске књижевности.

Ова проза је најшира капија за улазак у свестрано умјет-
ничко и физичко биће М. Лалића који је, како сам каже, „уг-
лавном сав свој живот и његов циљ упознао у тренутку док је 
летио изнад змија“. Она је, у исто вријеме и стаза којом је све 
уморније и отуђеније одлазио са овога свијета, пун горчине и 
незадовољства због пропалих идеала за које је, черчиловски 
речено, дао и крв и зној и сузе.

Zorica Jestrovic 
Blood, sweat and tears for ideals!

Abstract: 

Lalić wrote stories in which he didn’t hide or adulterate the 
humanly or historically defeats and failures, he ’s already strived 
to “straighten the windy river “ and to uncover the lies – to accuse 
or to dispute, aware that the false past beats the path to the false 
future. 

The work of Lalić was no way possible to mold utterly, in the 
daily political purposes, or to be used for the personal benefits. 
Within his books, readers will meet the big inheritance of human 
thoughts and knowlegdes from almost every area .The fragmented 
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prose is the widest gate for the entrance in the versatile artistic 
and physical being of M. Lalić. That is, at the same time, the path 
in which he, in a more weary and more alienated way, left this 
world, full of bitterness and discontentment for his lapsed ideals 
for which he in a Churchil’s way of the speaking, gave the blood, 
sweat and tears. 

Зорица Естрович
За идеалы и кровь и пот и слёзы

Резюме:

Лалич писал рассказы в которых не скрывал и не под-
делывал ни человеческие ни исторические поражения и не-
удачи, он только старался будто „исправляя кривые Дрины“ 
открыть лож – обвинить или осудить, но как сознательный 
знал, что ложное прошлое открывает путь ложному буду-
щему. Дело Лалича никак не могло без остатка включиться в 
повседневно-политические цели, а и послужить для личных 
добич. С его книгами читатели подружатся с большим насле-
дием человеческой мысли и знания, почти из всех областей. 
Фрагментарная проза это самые широкие ворота для входа в 
всесторонное художественное и и физическое существо М. 
Лалича. Она, однако и тропа по которой писатель всё больше 
устало и отчуждоно уходил из этого мира, полный горечи и 
недовольства из-за потеряных идеалов для которых по-Чер-
чилловски сказано, отдал и кровь и пот и слезы. 
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ада у рукама имамо књигу која говори о 
прошлости, о збивањима и личностима 
које су обиљежиле давно прохујале вијеко-
ве, посматрамо је са извјесном сумњом да 
ће то бити још један хронолошки преглед 
историјских догађаја. Meђутим, снагом 
књижевне имагинације и веома широким 
познавањем датог културног и духовног 
миљеа, списатељица ову историјску причу 
успијева да оживи и презентује читаоче-
вој рецепцији као својеврсни егзистен-
цијални амбијент. Кроз литерарно изражавање исказује се 
једно појмовно-философско становиште о битним питањи-
ма самог људског постојања. Оваквим писањем се читаоцу 
презентује једна историјска прича која, осим што усмјерава 
нашу пажњу ка личностима и догађајима из прошлости, иде 
истовремено ка нама самима, јер у историјском је и питање 
о смислу и могућностима нашег аутентичног, односно, не-
аутентичног постојања. Тако овај текст, промовишући самог 
себе кроз вјечито присутне егзистенцијале као што су брига 
за истину бића, стрепња пред одговорношћу коју имплици-
ра слобода и тјескоба због страха од губљења исте, остварује 
у читаочевој уобразиљи један интерактивни однос прошло-
сти и садашњости. У овом књижевном остварењу се оно ап-
солутно и савршено, којему кроз умјетничко откривање и 
спознају теже сви озбиљнији књижевни подухвати, а које им 
на духовној вертикали стваралаштва даје заслужени статус, 
остварило на најконкретнији и најједноставнији начин, али 
не као испразно апстраховање под девизом у умјетности 

Софија Јеловац: 
Мариjа Маја Недељковић, 
„Благоверна Јелена Лазерева Балшић“
 

Загледаност у Будући вијек
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је све дозвољено, већ као живо свједочење о истини, добром 
и лијепом на једном мјесту. Своју изванредност, аутентич-
ност и необичан естетски израз прича темељи у загледано-
сти стваралачког духа списатељице у један наслућени по-
тенцијал иза граница овостраног, један бесконачни духовни 
миље у коме је пронађено и оживљено вријеме у коме се 
лакше комуницира са одсутним и неизрецивим смислом 
свеколиког постојања. Кроз изванредне духове, описане у 
датом друштвено-историјском контексту, присутно је оно 
што је онтолошки одсутно и тајновито, а текст који га слути 
и усуђује се да га предочи читаоцу, утолико постаје квали-
тетнији и савршенији.

Средњи вијек је у савременим културним токовима чес-
то карактерисан као доба мрака и стагнације, како у кул-
турном, тако и у цивилизацијском смислу. Опонент таквом 
учењу бројна је литература која говори о аутентичним ства-
ралачким и умјетничким достигнућима која су настала на 
просторима старих српских држава баш у то вријеме, као 
богата синтеза словенског културног наслеђа и велике и зна-
чајне византијске културе. Златни сјај византијског култур-
ног и духовног миљеа, који се до данас није угасио, чувала 
је средњовјековна Зета и њена Учена и храбра владарка Је-
лена Лазарева Балшић. О њеној неуморној и пожртвованој 
борби за свевремено очување идентитета националног бића 
говори ова значајна књига. И сама пјесникиња и умјетни-
ца, Недељковићева је књигу писала са дубоким књижевним 
сензибилитетом. Кристалним језичким изразом изложена 
је веома сложена и захтјевна тематика, као и аутентични 
књижевно-философско-историјски феномени који су, попут 
исихије98, обликовали духовну климу тог историјског тре-

98   Исихија- молитвено тиховање. Она није просто спокојство, налажење мирног 
мјеста за живот и пребивање, него битијно сабирање људског бића и жића у свој 
центар (срце); а преко њега сабирање у Богу и Богом, као јединим извором сваког 
истинског мира. (Амфилохије Радовић, Исихазам као освајање унутарњих просто-
ра, Подмаине, Будва, 2010, стр. 6)
Исихазам као мистички покрет неизоставни је вид источно-хришћанске вјере. То 
је облик православног мистичког аскетско-молитвеног прочишћења духа и тијела 
ради искуственог доживљаваља присуства нестворених божијих енергија: славе, 
свјетлости, благодати и љубави. Исихастичко тиховање и созерцавање (сабирање) 
човјекових интелектуалних, вољних, емоционалних и свих других моћи, с циљем 
достизања истинске спознаје о смислу свеколиког постојања, и само је необично 
искуство тог смисла. Заснива се на слову Јеванђеља: „Царство је Божије у вама“ 
(Лука, 17,21) и на савјетима Апостола Павла: „Молите се непрестано“ (1. Сол. 
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нутка, као и животна стремљења самих јунака. Креативни 
приступ и истраживачки дух, који су пратили разматрање 
ових феномена, приближили су личности и догађаје из наше 
прошлости на један посебан и изузетан начин. Надахнута 
прича о хероини наше историје, наследници светородне лозе 
Немањића и господарици Зете, једној од првих пјесникиња 
у средњовјековној Европи, магичном прозном нити утка-
на је у изванредан пресјек друштвено-политичких прилика 
на овим просторима с краја 14. и прве половине 15. вијека. 
Стога овај текст, као сложена философско-теолошка мо-
нографија, омогућава посматрање живота и личности Јелене 
Балшић у оквиру једног широког историјског, политичког и 
културног хоризонта.

Имајући у виду сложеност друштвено-политичких при-
лика које су владале на просторима старих српских држава 
након Косовског боја, као и освајачких претензија Млетачке 
републике које су у то вријеме вршене на Зету, јаснија постаје 
Јеленина жртва и њено нимало лако владање. Било је то врије-
ме судара свјетова Истока и Запада, културних прожимања и 
нових уобличавања, пада Цариграда и почетка дугог ислам-
ско-турског ропства, успона Русије и окупљања одбјеглих 
светогорских и синајских монаха по манастирима средњевје-
ковних српских држава. Вријеме свакодневног сусретања са 
смрћу, том крајњом границом и параметром људске слободе.

Осим што је направљен исцрпан историјски пресјек, у 
књизи је приказан и један културни и духовни хоризонт који 
је обухватао и у значајној мјери усмјерио сва та дешавања. 
Суптилним књижевним изразом списатељица је направила 
изванредну философску анализу културолошких феномена 
и тако освијетлила духовно било датог простора и времена 
које се у читаочевој рецепцији пресликава као већ-присутно 
и помаже у идентитетском саморазумијевању и незабораву. 
Tај незаборав, или нескривеност, изнова подсјећа на исте 
страхове и тјескобу, на нову неизвјесност и борбу, и опет ос-

5,17), вуче коријене из раних монашких центара хришћанског Истока: Кападокије, 
Египта, Синаја, Цариграда. У 13. и 14. вијеку исихазам је доживио значајан процват 
као широк монашко-црквени покрет на Светој Гори, у Византији, на Балкану, Ру-
мунији и Русији. Главни учитељи и носиоци исихастичког искуства у вијековима 
његовог процвата били су Симеон Нови Богослов, Григорије Синаит и Григорије 
Палама (14. вијек). У средњевјековној Србији су многи монаси исихасти живјели у 
већем броју манастира подигнутих од Лазаревића и Бранковића.
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вједочену бесконачну слободу. Пред читаоцем је, дакле, при-
ча о личностима које су се сваког тренутка сјећале смрти, и 
прича о Времену које се сваког тренутка сјећало будућности.

Јелена Балшић није описана само као кћер кнеза Лазара, 
супруга Ђурађа Другог Страцимировића, владара средњовје-
ковне Зете, Захумска војвоткиња и ратница, већ и као пјесни-
киња и Учена владарка, како су је називали њени сународници. 
Јелена је освијетљена као превасходно стваралачка личност, 
која је своју борбу и богомнадахнуту свијест о слободи по-
тврдила мачем и пером, и одличним дипломатским умијећем. 
Овим изванредним умијећем, како нимало лаког очувања уг-
рожених граница својих територија, тако још тежег одржања 
и будућег утемељења културно-историјског и националног 
бића, плијенили су и Јелена Балшић и њен брат Деспот Сте-
фан Лазаревић. Недељковићева ове изузетне личности опи-
сује као владаре који су, осим племенског поријекла, високог 
нивоа образовања и изузетног умјетничког талента, били вла-
дари са побједоносном визијом. То је владање са превасходно 
есхатолошком усмјереношћу99, владање иза граница хоризон-
та, па тако, „и једна земља јесте нерањива све док има елиту 
која мисли и делује у метафизичким димензијама“.100

99  Есхатологија (грч. Есхатон- крајњи циљ) је поимање суштинске природе 
постојања у терминима његовог циља или крајње сврхе. Пошто есхатолошка пу-
ноћа тек треба да се оствари, увијек изнова се поставља питање: како из историјс-
ке перспективе да говоримо о есхатологији, односно, како да из садашњости го-
воримо о будућности? Уколико есхатологију схватимо као науку онда о Есхатону, 
као будућем догађају, фактички не можемо ништа посебно рећи. Међутим, Есха-
тон својим изворним значењем указује на нешто крајње што се налази изван оног 
непосредног и присутног. Исто тако нешто може бити последње, само у односу 
на неку првост, из чега произилази да се у појму есхатологије претпоставља неко 
првенство, односно бит која долази до свог крајњег, до испуњења. Када се појам 
„есхатологија“ интерпретира полазећо од свог јудео-хришћанског поријекла, онда 
се има на уму управо ово „испуњење времена“. Основна благовијест Господа Исуса 
Христа јесте Његово Јеванђеље о вјечном животу човјековом, животу који почиње 
на земљи, а продужава се у другом свијету. Стога Есхатон (Будући вијек) почиње 
већ овде, на земљи, јер је садашњост темељ вјечног живота (1 Тим 6,19). Будућ-
ност је откривење, али и испуњавање садашњости. Настојећи у својим студијама да 
Есхатон разлучи од Аристотелове ентелехије и западног тумачења активистичког 
духа, протумаченог као људска дјелатност која доноси Есхатон у историју, владика 
др Игнатије Мидић тврди, заправо, да то чини Дух Свети својом дјелатношћу у 
контексту Божанске икономије спасења.
Када говоримо о есхатолошким стварностима, стиче се утисак да је она нешто не-
достижно, апстрактно, ванисторијско и при том превиђамо конкретност Јеванђел-
ских свједочанстава које својим садржајем не одсупају од нашег учешћа. Долазак 
Божији не зависи од времена и простора већ од односа. Он је и сада и овде једнако 
са нама, мистично присутан у Евхаристији.   
100  Марија, Маја Д. Недељковић, Благоверна Јелена Лазарева Балшић, Хектор 
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Изузетне личности бурног средњег вијека, вођене паро-
лом племство обавезује, стварале су и усмјеравале, како др-
жавни и војно-политички, тако и умјетнички и духовни жи-
вот, који не само да ће обиљежити то доба, већ ће утемељити 
и обликовати будуће научне и културне токове и на тај начин 
оставити неизбрисиве трагове и утицај на савремена кул-
турна збивања. И што је циљ којем су истински утемељива-
чи наше културне баштине био виши, то су домети њиховог 
мученичког жртвовања били далекосежнији. А узвишени 
циљ којем је тежила, како владалачки и дипломатски тако 
и сазнајно-умјетнички, Јелену Балшић, као и њеног брата 
Деспота Стефана Лазаревића, за кога Константин философ 
каже да је „по љепоти тијела и снаге био међу вршњацима као 
сунце посред звезда“101, ставио је у заштиту оног ванвремен-
ског битија у којем ће се огледати и према којем мјерити бу-
дуће генерације. То сунце међу звијездама засијало је и изнад 
Скадарског језера у беспоштедној борби за слободу и искре-
ним молитвама. Владарска доследност и сјајна дипломатска 
умјешност, настале као логичан слијед високог образовања и 
чврстине карактера, чија се истрајност темељила на принци-
пима јеванђелског етоса, биле су оне бриљантне особине које 
су красиле сестру и брата.

Таквим владањем са побједоносном визијом, владањем 
не за садашње и за нагомилана материјална добра, већ вла-
дањем иза границе хоризонта, по мишљењу ауторке, не 
може се подичити данашњи просјечни владалац који се без 
узвишене визије само декларативно опредјељује за потомке. 
Зато није ни чудо што држава у рукама једног таквог човјека, 
властодршца са одређеним стручним знањем, али неспособ-
ним да обухвати ситуацију, постаје плијен онима са стране. 
Ти са стране знали су шта дефинише храброст у Јелениним 
очима, са ког извора се напајају, а потом и остварују њене 
слободне одлуке, знали су и то за које вријеме она живи и 
зато су чекали. Знао је то и њен народ који је своју богољу-
биву владарку називао наша Лена. Стога није ни чудо што 
је њена владавина у Зети била „...узор склада између влада-
ра и народа. Народна воља била је поштована без задршке 

принт, Београд, 2013, стр. 218.
101  К. Философ, Старе српске биографије, Просвета, Београд, 1975, стр. 238.
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и остваривана је на врху, а онда се враћала народу и то као 
оплемењени и обогаћени дар који је он усвајао без тешкоћа, 
као нешто рођено, сопствено“. 102

Уколико тежњу за апсолутним, за цјелином као саврше-
ном хармонијом дијелова, узмемо као парадигму или основну 
мотивацију, како при извршавању слободних и праведних 
владалачких одлука и одговорности у једној друштвеној 
заједници, тако и у умјетничком откривању узвишеног и 
прикривеног смисла универзума, открићемо, читајући редо-
ве овог текста, колико је ово нераздвојно тројство, истина-
добро-лијепо, било присутно у Јеленином поимању друштве-
но-политичког и сазнајно-естетског бића.

Истина је Јеленина дуготрајна и пожртвована борба за 
слободу, за очување територија и културног наслеђа који су 
на тим просторима и у том историјском тренутку били уг-
рожени. Та борба је давала позитивне резултате јер је била 
праведна и заснивала се на високим моралним и хришћан-
ским убјеђењима. И опет, поред све суровости посткосов-
ског времена и високог степена одговорности у сваком тре-
нутку, Јелена је успијевала да се, као и Деспот Стефан, кроз 
своју поезију оствари и у лијепом и узвишеном. И као што то 
увијек бива, уз оно што јесте и што је добро, иде и оно што 
је лијепо. Умјетнички таленат изливен у богомнадахнутим 
стиховима које ови владари остављају својим потомцима, 
треће је надахнуће које се напаја са извора апсолутне љепоте, 
доброте и истине. У пјесми Стефана Лазаревића Слово Љуб-
ве које Недељковићева, не случајно, излаже на крају текста, 
исихастичка је концепција љубави као стваралачке снаге, као 
гносеолошке категорије, аутентични умјетнички израз пра-
вославног Истока, који животу самом даје узвишени смисао. 
Јеленино Отписаније богољубно једно је од првих пјесничких 
остварења настало из пера једне жене, на овим просторима. 
Као дјевојчица, посматрала је Јелена своју знамениту рођа-
ку, пјесникињу Јефимију, која на црвеном атласу златним и 
сребрним концем и свилом везе завјесу за хиландарске двери. 
Свој пјеснички таленат Јелена остварује на магичним остр-
вима Скадарског језера. 
102  Марија, Маја Д. Недељковић, Благоверна Јелена Лазарева Балшић, Хектор 
принт, Београд, 2013, стр. 219. 
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Светогорски и cинајски монаси-исихасти, који су се у 
другој половини 14. вијека због великих немира који су наста-
ли након Маричке битке настанили у задужбинама и црквама 
Моравске Србије и Зете Балшића, наставили су своје мисио-
нарско дјеловање на овим просторима стварањем значајних 
богословских списа, као и обављањем преводилачке и пре-
писивачке дјелатности старогрчких и византијских текстова. 
Ова њихова активност увелико ће допринијети отварању пр-
вих преписивачких школа и скрипторија на овим просторима. 

У првој половини 15. вијека Деспот Стефан Лазаревић 
у манастиру Манасија оснива чувену Ресавску преписивач-
ку школу, јединствену на Балкану. У њему је окупио велики 
број вриједних монаха који су се ту бавили преписивањем, 
исправљањем старијих рукописа и превођењем новијих књи-
жевних дјела. На његов позив су долазили учени калуђери са 
Свете Горе да преводе дјела са грчког језика. Један од главних 

Икона
 Јелене Балшић
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сарадника Ресавске школе био је Константин Философ. Ње-
гово дјело Живот деспота Стефана Лазаревића представља 
врхунац у развитку српских срдњовјековних биографија.

На подручју Скадарског језера, тачније на његовим ос-
трвима познатим као „Горице“, током 14. и у првој половини 
15. вијека, у вријеме владавине Балшића, обављана је интен-
зивна преписивачка дјелатност књига претежно богословске 
садржине. Као значајни центри помињу се Старчева Горица, 
Врањина, Морачник, Бешка. Захваљујући комплексу мана-
стирских задужбина овај живописни крајолик постаје по-
знат као Зетска Света Гора103, која „по својим духовним пло-
довима и богатој задужбинарској градитељској делатности 
представља највишу тачку духовног развоја средњовековне 
Зете“104. Скрипторији су организовани иза зидова манастира 
и дворова Јеленине поносне земље, по којој су већ крстарили 
Турци. То само указује на духовну жилавост и истрајност јед-
ног народа којем је, изгледа, одређено да у тренуцима највеће 
опасности по очување културног и националног идентитета 
остварује значајне и капиталне замахе у очувању истог. Међу 
монасима исихастима у то вријеме на подручју Зете нарочи-
то се истичу старац Макарије, први тиховатељ и преписивач, 
као и Никон Јерусалимац, који ће постати Јеленин духовник 
и писац два најзначајнија рукописа средњовјековне Зете, Го-
ричког зборника и Шестоднева у коме тумачи тајну настанка 
свијета и човјека. Горички зборник, као врло важан рукопис 
средњовјековне књижевности, живо је свједочанство прису-
ства византијског исихазма на територији Зете, која је била 
под великим притиском млетачке политике и римо-католич-
ке цркве. Од Јеленина три писма, међу којима је и Отписаније 
богољубно, и своја три одговора, Никон Јерусалимац ће саста-
вити Горички зборник који, по ауторкином мишљењу, пред-
ставља својеврстан бедем одбране православља. У књижев-
но-естетском и духовном смислу ова преписка се сврстава у 
најзначајнија остварења наше средњовјековне књижевности. 

103 Поред оне, свима познате, Атонске, постоји још неколико Светих Гора. Уг-
лавном је ријеч о жариштима духовности у којима се на једном релативно малом 
простору налази више манастира који у народној свијести уживају велики углед. 
Једно од таквих је и Зетска Света Гора која броји двадесетак манастира расутих на 
обалама и острвљу Скадарског језера.  
104  Марија Маја Д. Недељковић, Благоверна Јелена Лазарева Балшић, Хектор 
принт, Београд, 2013, стр.117.
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Поред ових писама, Никон Јерусалимац је у Горички зборник 
уврстио и преводе неких старих дјела, као и свој рукопис По-
вест о јерусалимским црквама и местима у пустињи који 
је богат поетско-философском лириком. Садржај Горичког 
зборника обухвата књижевни израз двије особе из различи-
тих друштвених средина али са сличним преокупацијама и 
истовјетним естетским доживљајем - једне принцезе и једног 
монаха. Као дјело настало на плодном тлу византијско-сло-
венске цивилизације обилује исихастичком духовношћу, али 
још увијек није проучено у цјелини и „...врло је значајно за те-
ологију, односно философију, историју књижевности, естети-
ку, филологију, историју, историју науке и социологију свих 
словенских православних народа.“ 105 

Дотаћи, наслутити и описати тајну свеколиког бића оду-
вијек су биле намјере великих књижевних остварења, притом 
пробудити читаочеву глад и чежњу за истом, насушну опре-
дијељеност за оно другачије и несвакидашње. Молитвено 
тиховатељско созерцавање управо је начин и пут те спознаје 
на који нам Никон Јерусалимац у Горичком зборнику указује. 
Својеврсно удаљавање106 од свијета да би се исти у тишини, 
изнутра доживио, није заборав и запостављање постојећег 
већ, напротив, један морални подвиг којим се освјетљава 
смисао свијета и човјека. Молитвено тиховање је „ћутање 
гласније од говора, тишина која прераста у дубински вапај 
бића.“107 Ово удаљавање у Јелениним и Никоновим стихови-
ма, које је покушај откривања људске тајне у времену и Есха-
тону, својеврсна је философија живота православних народа, 
до данас присутна. Она се, као исихастичко предање, уткала 
у српски књижевни израз од Саве Немањића, преко стихова 
деспота Стефана Лазаревића, Јелене Балшић, Никона Јеруса-

105  Исто, стр. 124.
106  Удаљавање би у том смислу представљало заправо једно суштинско приближа-
вање ка истим тим стварима, бићима и појавама, од којих се наоко чинило да се дух 
у молитвеном тиховању удаљио с тим што би сада ово приближавање било њихово 
суштинско спознавање и разумијевање оног унутрашњег бића (истине бића), његовог 
правог лица пред тајном Божијег стварања. Ова узвишена спознаја која је созерца-
вање, није могућа уколико интелект, ма колико да су широки његови домети, остане 
на нивоу спознаје спољашњих, видљивих карактеристика свега постојећег. Тако ово 
унутрашње искуство даје, заправо, смисао укупном спољашњем емпиријском ис-
куству, и не удаљава се од стварности, већ је види онаквом каква она јесте.
107  Марија Маја Д. Недељковић, Благоверна Јелена Лазарева Балшић, Хектор 
принт, Београд, 2013, стр.224.
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лимца, Његоша, Николаја Велимировића, Јустина Поповића, 
Лазара Костића, Исидоре Секулић, Момчила Настасијевића, 
Јована Дучића, Десанке Максимовић и многих других. Стал-
но присутна жудња за смислом, вапај за бесконачним, за 
дијалогом, за оним који Јесте, животодавна је, мистична нит, 
уплетена у поезији ових стваралаца као непрестана молитва. 

На бисерном језерском архипелагу засијале су небеске 
звијезде са освештаних олтара, а искре молитви Јелениних 
стихова узнијеле високо ово кршевито парче земље, којој су 
„острва гнезда благих ластавица на којима Иконе цветају.“108 
Земље над којом је стрмоглави птичији лет био одувијек не-
ухватљиви пркос слободе. Узвишени и јединствени стихови, 
настали у дубоком безмолвију, баш онако као што ће неколи-
ко вијекова потом настати и Луча микрокозма, драгоцјено су 
свједочанство зачетка једне јединствене умјетничке и естет-
ске оријентације и позваности стваралачког духа за оно бес-
коначно и бесмртно. Једна таква позваност не може поста-
ти, како животном философијом у срцу појединца, тако ни 
националном философијом једне заједнице која се унапријед 
опредјељује за спољашње и формално, за беспоштедно, хе-
донистичко освајање свијета и материје, освајање спољ-
них простора, при чему она бесконачна ширина човјековог 
унутрашњег бића постаје отуђена, губи се и страда. То је она 
ширина којом је дисао овај мали и узвишени народ, шири-
на из које је владала наша владарка, из које су се везли њени 
стихови и засијала луча новог умјетничког хоризонта. То су 
они бесконачни унутарњи простори које у својим студијама о 
исихазму најсликовитије приказује Владика Амфилохије Ра-
довић описавши их дубљим и ширим од самог космоса.

Драгоцјени рукописи Јелене и Никона Јерусалимца били 
су онај историјски вез који ће се убрзо, баш на тим простори-
ма, претворити у први штампани ћирилични вез на Балкану. 
Појава Ободске штампарије директна је последица развијене 
преписивачке дјелатности која је у то вријеме његована. Јеле-
нин огроман напор у заснивању првих преписивачких школа 
на овим просторима, као и лични предани ангажман у њима, 
дао је реалне основе за касније убрзано културно цвјетање 
кроз појаву прве штампарије. 

108  Исто, стр.263.
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Недељковићева је кроз ову импресивну причу која је 
својеврсно посматрање и описивање живота и дјела једне 
личности у датом времену и, истовремено, рефлексивно пре-
вазилажење временске одређености и разумијевајуће поста-
вљање исте у ванвременске оквире, назначила једну причу о 
вјечитој борби добра и зла, свјетлости и таме, истине и лажи, 
посвједочујући конкретним примјерима кроз слободне и од-
лучне ставове и дјелања актера из књиге неуништиву силу 
истине и њену побједу над мраком. Дубоко увјерење у не-
миновност ове побједе учинило је то да су „Јеленин живот 
и борба били прожети само једним - неуништивим победо-
носним надахнућем, боље рећи (над)победоносним, непо-
мућеним убеђењем да је пораз зла неминован, а узвишена 
Превлачка лекција сведочи управо и само то да на концу: дух 
увек побеђује сабљу, односно да је сила, заправо, немоћна да 
истински сазда и сачува било шта. Убеђена, дакле, да је пораз 
зла неминован Јелена је схватила да сваки чин отпора против 
њега јесте, ма колико краткорочно не давао резултате, део ве-
ликог мозаика победе који се тихо и незаустављиво слаже.“109

Списатељичино разумијевајуће проучавање тог надах-
нућа и само је утемељено у (над)временским убјеђењима и 
вриједностима.

109  Исто, стр. 217.
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„Живот је попут приче, није важно колико је дуг, већ ко-
лико је добар. Оно што је прошло, више не постоји, оно 
што ће бити, још није дошло. Постоји само једна тачка у 
којој се састају и прошло и будуће. У тој тачки је читав 
твој живот. Искористи је.” 

( Габријел Гарсија Маркес, 1927-2014)

абријел Гарсија Маркес рођен је 6. марта 1927. 
године у колумбијском карипском градићу 
Аракатака, окруженом плантажама банана, 
који је писцу касније послужио као прототип 
за стварање митског села Маконда, попришта 
збивања његовог романа „Сто година самоће“. 
Одрастао је са дједом и бабом са мајчине стра-
не, опчињен дједовим причама о грађанском 
рату и масакрима, и сујевјерјем своје бабе. Касније, кроз жи-
вот, Маркес се са носталгијом и њежношћу присјећао време-
на проведеног са њима и истицао их је као изврсне припо-
вједаче. Његови први литерарни подстицаји долазили су из 
области митског, иако су му први објављени радови написани 
у новинарском маниру. Када је Габријелу било осам година, 
дјед му је умро, па је дјечак отишао да живи са својим роди-
тељима, мајком Луисом Сантјаго и оцем Габријелом Елохиом. 
Као дјечак био је стидљив и повучен, а 1940. године добио 
је стипендију за надарену дјецу коју су додјељивали језуити. 
По жељи својих родитеља, мада без личних афинитета, 1946. 
уписао је Правни факултет у Боготи. У том периоду свог жи-
вота упознаје и тринаестогодишњу дјевојчицу Мерседес, која 

Ивана Цвијетић: 
Габријел Гарсија Маркес
 

Открио сам, на своју велику 
радост да је живот, а не 
смрт, тај који нема граница
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му се заклела на вјечну љубав. Та дјевојчица је четрнаест го-
дина касније постала његова супруга. 

Први Маркесови радови били су новинарски, а не лите-
рарни, објављени у колумбијском часопису El Espectador, у 
коме је радио током педесетих година као филмски критичар, 
репортер и дописник из Париза и Рима. Своје прве литерарне 
радове, кратке приче, писао је ноћу у редакцији, када би ос-
тао сам. Почео је да их објављује на наговор својих пријатеља 
и сарадника. Прва је објављена збирка прича Очи плавог пса 
(1950), па Oлуја увелог лишћа (1955), а затим слиједе романи и 
књиге приповиједака Пуковнику нема ко да пише (1961), Са-
храна велике маме (1962), Зао час (1962), Сто година самоће 
(1967), Невероватна и тужна прича о чедној Ерендири и ње-
ној бездушној баби (1972), Патријархова јесен (1975), Хроника 
најављене смрти (1981), Љубав у доба колере (1985), Пусто-
ловина Мигела Литина (1986), Дванаест ходочашћа (1992), 
О љубави и другим демонима (1994), Вест о једној отмици 
(1996), Сећања на моје тужне курве (2004). 

Снажан утицај на формирање Маркеса као писца, осим 
фолклорних и митских прича које су обиљежиле његово дје-
тињство, извршило је стваралаштво Кафке и Фокнера. На 
Универзитету у Боготи пријатељи су га упознали са Кафки-
ним књижевним дјелом, при чему је највећи утицај на мла-
дог Маркеса извршила приповијетка Метаморфоза: „Прва 
реченица ме је готова збацила са кревета. Био сам толико 
изненађен: Када се Грегор Самса једног јутра пробудио из не-
мирних снова, установио је да се у свом кревету претворио у 
огромну бубу. Када сам је прочитао помислио сам како нисам 
знао да је икоме дозвољено да пише такве ствари. Да сам знао 
да је дозвољено одавно бих почео да пишем. Тако сам гото-
во одмах кренуо да пишем кратке приче. То су биле потпуно 
интелектуалне приче зато што сам их писао према свом лите-
рарном искуству и у том тренутку још увек нисам пронашао 
везу између литературе и живота.“110 Маркес је вјеровао да 
је за успјех његових кратких прича заслужна управо њихо-
ва интелектуалност, јер у то вријеме у Колумбији интелек-
туалне приче нису биле заступљене у књижевности, већ су 

110 http://cafedefloreparis.blogspot.com/2014/03/gabova-fantasticna-realnost-intervju-
sa.html
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преовладавале реалистичне приче о животу на селу, проза 
блиска фолклорном реализму. Маркесу је књижевна јавност 
приписивала сличност са приповједном прозом Џејмса Џој-
са, што је Габријела навело да прочита Уликса. О свом првом 
сусрету са Џојсовим дјелом, Маркес је рекао: „Прочитао сам 
књигу у једином шпанском издању које је било доступно. 
Тек након што сам прочитао енглески, као и веома добар 
француски превод, схватио сам колико је шпански превод 
био лош. Ипак сам тада научио нешто што ће ми бити од ко-
ристи за даље писање - технику унутрашњег монолога. Кас-
није сам ову технику пронашао код Вирџиније Вулф и волим 
више како она користи ову технику од Џојса иако сам кас-
није открио да је особа која је измислила унутрашњи монолог 
заправо анонимни писац Лазарило де Тормес .“111 Маркесо-
вом ослобађању од интелектуалног приступа краткој причи, 
допринијели су амерички писци „изгубљене генерације“ као 
и социјални немири који су Маркеса приближили реалном 
сагледавању живота и земље у којој живи. Други догађај који 
је битно утицао на изграђивање Маркесовог стила, познатог 
као магични реализам, био је повратак на Карибе, у родно 
мјесто Аракатаку ради продаје породичне куће у којој је пр-
вих осам година живота провео са бабом и дједом. „Када сам 
стигао тамо у почетку сам био шокиран зато што сам тада 
имао двадесет и две године, а у тој кући нисам био од своје 
осме. Ништа се у суштини није променило, али сам ја осећао 
да не гледам у село, већ да га доживљам као да читам о њему. 
Изгледало је као да је све што сам видео већ било написано, 
и све што је било потребно да урадим јесте да седнем и запи-
шем оно што се већ налазило тамо и шта сам управо читао. 
Све се развило у литературу: куће, људи и успомене. Нисам 
сигуран да ли сам тада већ прочитао Фокнера или не, али 
сада знам да је једино Фокнерова техника могла да ми омо-
гући да напишем оно што видим. Атмосфера, декаденца, вре-
лина у селу, су у грубим цртама биле исте као што сам осећао 
код Фокнера. То је била регија плантажа банана у којој је било 
настањено доста Американаца из компанија воћа који су 
доприносили истој атмосфери коју сам проналазио код писа-
ца са „Југа”. Критичари су говорили о Фокнеровском утицају, 

111  Исто
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али ја то сматрам коинциденцијом. Ја сам само пронашао ма-
теријал који је морао бити обрађен једино на начин на који је 
и Фокнер обрађивао исти материјал.“112 Након повратка из 
Аракатаке Маркес је написао своју прву новелу, Олују увелог 
лишћа (Охараска). Тада је Аракатака литерарно преображена 
у магично село Макондо. Маркес је истовремено схватио да 
жели да буде писац, најбољи писац и да га ништа не може 
зауставити на путу да то и постане. Убрзо потом, током свом 
стваралачког лутања, фокнеровски утицај на Маркеса бива 
замијењен утицајем Хемингвеја и дјела настала у том периоду 
његовог стваралаштва Путнику нема ко да пише, Сахрана ве-
лике маме и Зао час приближавају се журналистичкој књи-
жевности. Село у којем се дешава радња ових дјела нема онај 
готово опипљиви шарм, ону магичну, митску димензију как-
ву има село Макондо у Олуји увелог лишћа и доцније у Сто 
година самоће. Скоро пет година након Злог Часа, Маркес није 
написао ништа, све док „једног дана нисам пронашао прави 
тон - тон који сам на крају искористио за писање Сто годи-
на самоће. Он је био базиран на начину на који је моја бака 
имала обичај да прича своје приче. Говорила је ствари које 
су звучале натприродно и фантастично, али их је изговарала 
потпуно природно. Када сам коначно пронашао тон који мо-
рам да употребим, сео сам и осамнаест месеци радио сваког 
дана.“113 Током рада на Сто година самоће, Маркес и њего-
ва жена преживљавали су тако што су продавали породичне 
ствари. Свих 8000 примјерака романа продато је већ у првој 
седмици, а укупно је до сада продато преко педесет милиона 
овог култног романа, преведеног на више десетина језика. За 
Сто година самоће Маркес је добио Нобелову награду 1982. 
године. У говору на церемонији додјеле награде, говорио је 
о самоћи Латинске Америке: “Нашим пјесницима и просја-
цима, глазбеницима и пророцима, ратницима и пробисвије-
тима, свима нама који смо потекли из те махните стварности 
машта је тако рећи била излишна, зато што смо се суочили 
с дивовским изазовом да штурим и расположивим језичним 
средствима окушамо вјеродостојно предочити свој живот. То 
је, пријатељи, кључ наше самоће.“114

112  Исто
113  Исто
114  Gabriel Garcia Marquez, Sto godina samoće, Školska knjiga, Zagreb, 1995., str. 353.
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Посљедње дјело које је Маркес објавио био је роман 
Сећање на моје тужне курве (2004). Након овог романа који 
је доживио подијељење оцјене критике, Маркесово перо је 
заћутало заувијек. Суочен са тешком болешћу посљедње го-
дине свог живота провео је у свом дому у Мексико Ситију, у 
друштву супруге Мерседес. Преминуо је седамнаестог априла 
2014. године.
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Везани брод
Некада смо заједно
по таласима Дунава плава
играли пијани танго, 
зором се враћали у луку
великог града који спава,
све док се једног дана 
ја нисам ухватио за руку
девојке са зеленим очима
а ти тврде камене обале 
са савског лукобрана...

И сада смо обојица
чврсто везани за обалу
са којом смо склопили брак,
нема више шетњи Дунавом
кад падне први плави мрак,
твоје машине одавно стоје,
сидро лежи дубоко у муљу,
моје се очи месечине боје
и траже звезде у драгуљу.

Пјесме – Мишо Злодолац
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„Horrendum carmen“
Ледени ветар пева
„Horrendum carmen“ зиме
кошаве страшну песму
химну белога пакла
кроз звучну елису бича
што витла хаос снега
и као атомски чекић
разбија језгра леда...

Уз пратњу вучјег хора
оштрих ледених зуба
завија репато коло
звижди, цичи и пишти
око топлих погача
под белим сачем леда,
док вихор ситног перја
мртвих галеба веје...

Или то гиљотина од леда
низ стрмен крова јури
па у заносу лудом
жељна смрзнуте крви
пева „Horrendum carmen“
уз пратњу вучјег хора.
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Запис
Запиши, на плочици леда
истањена,
уздах редак стари
заборављени
и пусти, нека га носи
југовина.

Од топлих сусрета
замагли душа и очи
а пролеће треба поздравити
кроз чисте прозоре
- излога.

Пусти, нека га носи
југовина.

Кестен
Много је кестенова 
пало ове јесени
на тврдо тло
и сваки је од њих тупо одјекнуо.

Само је један кестен
пао нечујно на мој длан
у моје око
и сада га чувам
док не проклија.
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Бронза
Пао је снег, 
не на брег, 
већ на твоје раме црно
раме голо,
раме крхко.

Пао је снег
на твоју бронзану наготу
на твоју црну лепоту
и сада имаш вео
леден и бео
око бедара
црних и нагих.

Миомирис
Прсти ми посташе
кринови
крикови
бели

па их миришем
кришом
и чувам
да не увену

облачим 
рукавице чисте
да сачувам
топлоту
и мирис
твога извора
врела

Биографија

Мишо Злодолац (Миодраг Јанићијевић) рођен је 1922. 
године у Пљевљима, у Моћевцу. Основну и средњу школу 
завршио је у Пљевљима, а Трговачку академију у Сарајеву 
гдје се истиче у ђачкој литерарној дружини „С. Марковић“. 
Рат је прекинуо његов залет, али и на посебан и болан начин 
подстакао његов рад. Окупацију проводи у Пљевљима гдје 
доживљава 1. децембар, односно Пљеваљску битку, која на 
њега оставља неизбрисив траг. Након ослобођења одлази у 
Београд и почиње да ради као новинар. Упоредо пише пје-
сме и приче, од којих су неке објављене у НИН-у, „Побједи“, 
„Младом борцу“, „Задрузи“, „Ослобођењу“, „Мостовима“ и 
др. Аутор је и више путописа и репортажа из разних крајева 
Југославије и иностранства. За живота је објавио једну књигу 
поезије Разговор са Злодолом, 1983. године у издању Књиже-
вног клуба „Далма“. Удружење писаца Крагујевца објавило 
је избор из његове поезије под насловом Трагови постојања. 
Умро је у Београду 1997. године. 
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А СЕ СУТ ГРЕСИ МОЈИ

Примисао тек
О недозвољеном а медном
Назрев сласт као лек
Под греха куполом ледном

Премами мне

Ту где под ограшјем
Огњена купина сазрев
Врлином премашен
Задњи пребива днев

А се сут греси моји
Разрасту се и множе
Црним млеком задоји
Зрно нарасло испод коже

Клекнув
Свијена до испод земне осе
Молитву изрекнув
Растом пркосе

У грешне тону сне

А се сут греси

Пјесме – Милица Краљ
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О ТРЕПЕТНА ДУШО ЗАПИШИ 
РЕД ПО РЕД

Приправи се душо светлосној бујици
Не зачни плод сумње молитви успостави след
Смирена прпеусти се позној ватри
Премериће на тасу грехове изобиља
Онај што руком задржава праву меру
Не теци милосна у неизвесно
Цветовима мисли разблудне

Сажимајући светове чудне
Мирисом обмањујући свесно
Узлет и усхит у обрнутом смеру
Наслути уздржану снагу небесна биља
Са чијих прозирних лати свевидна зена снатри
О трепетна душо запиши ред по ред
Разагнај овоје земног тела у прецрној тмици
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ТРЕПАВИЦОМ СКРИЈ 
СНОХВАТНИ МИГ ПАПИРА

Светлости образ окрени заклоњен да не тужи у мрачној сени
Испод планина трпње испод гомиле греха неуморно стрпљив
Трепавицом скриј снохватни миг папира у првом слову разбира
Светле пресветле твари језерцета небеског плаветни сјај озари
Од лица свете ти душе златом исписав странице папира рушне
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УНУТРАШЊИ ЗАПИС

Јер
ковиље се пред птичјим књуновима просу
сунце згасну: унатрашке ходе зебе и сове
магла испушта ноћне гласе
Јер
сплетеним ружинцветом не додирнув росу
некрштено чедашце незборив зове
и вражак с рошчићима згрушану крв пасе
Јер
пределом промилеле зелентравчице
належе хитра ножица јеленка
са испуштене се снизи везиљине жице

обноћ гредућ узгредна одбегла сенка
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ПОЈАЊЕ БЕЛО

свешчице бележнице
парчићи суре артије
блудећа снова развиднице
песмин слог мелодије

пера окрајци оловчице
мастила задња кап
лебдеће тело снохватице
језиком проструји слап

монашког белог пева
стишаног до изуст-слога
нешум у слову снева
и глас се вину до Бога

то нечуј двери отвара
у искон бићу језика
да худе хајке завара
кореном расковника

појање бело- Љубости 
печал и реч –и звук и рима
 Преславни изуст Милости
Спасом под небесима
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БИОБИБЛИОГРАФИЈА

Милица Краљ, рођена је 12. фебруара 1953. године у селу 
Каменаре код Крушевца (Србија). Студирала je Југословен-
ску књижевност и српски језик на Филозофском факултету 
у Приштини. Објавила је књиге поезије: Двери, Од светлости 
светлост, Људско месо (награда „Марко Миљанов“ 2001.Уд-
ружења књижевника Црне Горе), Небом расла бела црква 
( награда „Повеља Кнез Лазар“ 2004), Засејах лан (награде 
„Повеља Унирекса“ 2006; и „Радован Зоговић“ 2007), Ико-
на Грдана (награда „Видовданска повеља“2009), Лепи Јован, 
Момачка грана (награда часописа „Стварање“ за 2014. годи-
ну). Добитница је награде „Златно галебово перо“ за циклус 
песама „Омчица мрака“, као и годишње новинарске награде 
2013. године. Објавила је и књигу есеја о песницима самоу-
бицама „Мајстори смрти“; приредила антологију српске и 
светске љубавне поезије „Запламти са усана ружа“, „Сневне 
Евине кћери“ (антологија савремене поезије жена у Црној 
Гори), Савремено српско песништво у Црној Гори. У штам-
пи јој је књига есеја о песникињама „Царица Реч“. Заступље-
на је у антологијама, зборницима и панорамама, изборима... 
Песме је објављивала у релевантним књижевним часописи-
ма (Багдала, Нова зора, Летопис Матице српске, Књижевне 
новине, Књижевност, Стварање, Слово, Свевиђе, Крајина, 
Стремљења, Профемина, Светигора, Моравски царостав-
ник, Сент, Дијаспора, Етна...). Пише критичко-есејистичке 
и новинарске текстове које је објављивала у Дану, Побједи, 
Гласу Црногор(а)ца, Српским новинама, Културном додатку 
Политике, Вечерњим новостима, Јединству, Јавности, круше-
вачкој Победи... Заступљена је у књизи „Чудесна моћ жене“ 
Трива Золака. Уредница је књижевне трибине „Микрокозма“ 
Матице српске – Друштво чланова у Црној Гори. Живи у Под-
горици и Каменару.
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Лице
Када пожелим избјећи себе
оно је ту, невјероватно
увијек све оно
што нисам ја,
Лице твоје, ко икона
зрачи.

Свагдашњи, а Странац,
домаћин из туђине,
у свијету неком, ко зна ком, 
Лице твоје одговор носи,
aл’ узалуд.

Говори Оно, 
одговор тражи,
за прогон свој потајно ме криви,
а ја тумарам лавиринтом Будног
гдје ме нема, Оно ту живи.

Огољено, убого,
без маске и реда,
логику сваку осмјехом руши,
а ја сањам, и то је све,
мислим да јесам,
а умирем.

Пјесме – Софија Јеловац
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Умирање цвијећа
Миришу траве
Погнуте од кише
На времена сунца
На трагове
На додире харфи
Којих нема више
Сјећају се траве
Погнуте од кише

Слава Прометеја
Судба је њина
Док са невјерицом
Чекају свог косца
Ко дјетиње очи
Родитељску казну
Ко невина дјевојка
Непознатог просца

У бојама дуге
Њишу се тијела
Оживјела слика Творцa
Миришу покисле
На земаљске домове
Мајку и сина
Кћерку и оца

Само сунца додир 
Све је што им треба 
На земљици хладној
Само зрачак свјетлости
На путу до снова 
И домова празних
Од земље до неба.
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Даљина
Чувам тај поглед у Ништа,
што сјенoм одмара капке
и отима дах.
Милује прољећем и буди давно 
уснула свитања, и купи прах
са вјечито младог лица даљине.

Отвара слику модрог неба 
и кућице на води,
на води боје индига.
У којој су утихнули гласови,
у којој је сунце процвјетало 
у пупољку нара
за будуће немире.
Можда и ове наше.

Стојим у углу
из кога се види живот
који некад бјеше,
чујем музику априла
из осунчаних прозора
и далеки пој ласте која плеше
на сребрној жици
што нас спаја.

И тако бих, вјечност цијелу,
у загрљају нијеме планине,
бисерима из олука сивих
умивала руке 
што љубе даљине.

У плавој тишини
трепери живот,
мислима је далека
овладала сјета, 
препуштам се иронији
голог апсурда
што дише на крилима
немогућег лета.



148

02

148

Будни сан
Као јесењи лист тонем
у први децембарски дан,
рукама хватам немогуће,
у коме си оставио траг,
и док прапорци квасе лице,
а у зјеницама сјећање роси,
бијели поглед рађа сан,
сањан када је вјетар благ
миловао ти пожуду у коси.

Сада знам да сам далеко
загрљају присутног живота,
нећу се опирати стихији
и тражити истини лијек,
јер истина је да сањам
под стражом уснулог мјесеца,
и одолијевам будном,
док откуцава последњи вијек.

Сада се могу Бесконачном дати,
а да не учиним ни-шта,
јер сада је кад ништа није,
лицем у лице, живот и смрт
играју валцер.
Вече је осмијех обукло,
у оку трепери као прије
и опет, на заласку ријеке,
уснуло сјећање грије.
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У пролазу
О, како си крхка, слободо!
Има ли ишта свјетлије
од убогости лица твог.
Обасја ме у пролазу.

Око тебе све вјечно,
и земља, и ваздух, и камен,
а ти смртна
царујеш у царству бесмртног.

Пожељех ти руку
пружити,
али ти ме мимоиђе...

Биљешка о аутору

Софија Јеловац је рођена 26.01.1977. го-
дине у Пљевљима. Основну школу и гимна-
зију завршила је у Пљевљима, а дипломира-
ла на Филозофском факултету у Никшићу 
на Одсијеку за филозофију и социологију. 
Поезију пише од гимназијских дана, а одне-
давно и објављује у листовима и часописима. Њена поезија је 
инспирисана философијом егзистенције, па је и главни мо-
тив у пјесмама човјек и његова „баченост“ у свијет. Поезија је 
израз те затечености и покушај да се докучи оно другачије и 
вјечно. Осим поезија пише и критичко-есејистичке текстове.



Narodna Biblioteka 
Stevan Samaryi}
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Видео-игра као живот или обратно

а свој посебан начин Слободан Владушић је романом Ми, из-
брисани, са поднасловом Видео-игра, скренуо пажњу читалаца 
на интригантне теме, на проблематичан систем вриједности, 
наступајући као аутор из амбијента у којем се ни трачак ис-
тине не може видјети из нечијих очију. Из простора који на 
први поглед није обећавао ништа занимљиво, осим специфи-
чности у поднаслову, ослободила се неочекивана али значајна 
количина истинитог и лијепог. Два паралелна свијета плету 
своју мрежу око читаоца смјењујући се док се не постигне 
осјећај да више и није битно у којем се од њих човјек тренутно 
налази – у виртуелном или у стварном. Параметри и једне и 
друге стварности преливају се из једне у другу, „оглодане су“, 
обје. Органско присуство овог израза ремети хладни флуид 
виртуелног свијета у којем се сабласно смјењују неонски рету-
ши у боји цимета, бундеве, бивоље коже... 

Виртуелни свијет не познаје разлике када су у питању 
ликови и ентеријер, све је безбједно под хладним лунарним 
осветљењем неонки које не допушта продор реалног време-
на, па ни онога што вријеме собом носи. Никаква огреботина, 
неправилност ни наказност не појављују се у овом свијету гдје 
није могуће видјети траг времена које неопажено, фантом-
ски цури из наших on line живота. Да интернет мрежа није 
само крадљивац времена под неонским флуидом са далеком 
асоцијацијом на стварни свијет, већ и извор нецензурисаних 
информација, доказ је постојање, ако не стуба срама, оно бар 

Марија Кнежевић:
Слободан Владушић 
„Ми избрисани“

Н
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неке танке слутње о могућој истини. На једном виртуелном 
зиду наћи ће се окачене приче које ће узнемирити главног 
јунака и дати живот виртуелном свијету за онолико колико 
је прави свијет изгубио своје животне дамаре јер је успавао 
своју савјест. Већина виновника покрила се ћутањем прода-
тим „зарад мира у кући“ или неке сличне глупости. Много 
прећутаних прича и пригушених крикова уродило је једном 
– трагичном. Узнемиреност ће нарасти до унезвијерености 
и мјесто човјека покренуће звијер. Отуд дијаболичан крај и 
литерарно стваран једини призор без пандана у виртуелном 
свијету, призор уништења, крви и накнадне правде која кро-
пи душе које су заувијек изгубљене. О овом је роману речено 
доста тога на рачун његове сајбер мистике која, наравно, има 
своју драж, али је пренаглашена њена улога у дјелу које свака-
ко није на нивоу Поових остварења, али је довољно далеко од 
Агате Кристи - довољно поетског, не превише предвидљивог. 
Да би се уочили квалитети овог романа треба доста тога да не 
видимо што попут малвера напада наш софтвер и атакује на 
нашу пажњу. Вриједност овог романа је у хуманој и страш-
ној причи без хепиенда коју треба пронаћи између шароли-
ког садржаја игноришући у потпуности понуђене садржаје у 
фуснотама као вид скретања пажње на бизарне појаве и мар-
гиналне теме. 
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Перманентно духовно ходочашће

„Умјетност би, дакле, требало да нам пружи последњи поглед 
у смисао побуне.“

Албер Ками 

а човјек није одлучио да изађе из шестог дана, да падне у 
вријеме и у историју, питање је да ли би се појавила и ос-
вијешћена туга за савршенством, туга која нас позива да по-
ново освојимо свијет.

Да га освојимо, али не материјално, нити територијал-
но, већ као личности у којима је универзум, личности које 
опасују свијет и које, по ријечима Јована Брије, „превазилазе 
еволуцију и рекапитулирају космос“. Овај слободни искорак 
ка савршенству, ка прапочетку и истини кроз умјетнички 
израз и стваралачку имагинацију тема је ове изузетне књи-
ге. Духовна независност умјетности, коју јој обезбјеђује сама 
истина која се у њој отјелотворује, управо је чинилац који јој 
омогућава да надиђе својства искључиво културног произво-
да и да, по ријечима списатељице, „изађе из културе“. У том 
смислу „уметност не имплицира култура, већ духовна верти-
кала, загледаност стваралачког духа у један наслућени потен-
цијал изнад културе и цивилизације“.

Софија Јеловац:
Јана М. Алексић 
„Жудња за лепотом 
и савршенством“

Д
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Трагајући за поријеклом, као и значајем који умјетност и 
књижевност играју у животу човјека, Алексићка у овој књизи 
веома сажето обједињује један широк дијапазон књижевно-
умјетничких и философско-естетичких учења, чији би зајед-
нички садржитељ била тежња ка истини и оном што јесте, а 
што се на мистичан начин пројављује, како кроз стваралачки 
акт, тако и кроз духовност и неовостраност самог умјетнич-
ког дјела. Тако би свакој врсти умјетничког изражавања, било 
да је у питању књижевност, сликарство, музика , позориште, 
филм, а која би у својој основи имала ту тежњу за цјеловито-
шћу, за истинским преображајем свијета који је у ропству и 
који вапи за својом изгубљеном суштином, била призната ова 
мисионарска, посредничка улога помиритеља између Ство-
ритеља и створеног. 

И као што Андреј Тарковски, сјајни руски режисер, на-
помиње да је филмом „враћено изгубљено време“, тако Питер 
Брук под просвећеним театром подразумијева театар „у коме 
је невидљиво учињено видљивим“, а позорницу као мјесто 
„на коме се невидљиво може појавити“, а „што има чврсто 
упориште у нашим мислима“. Теза да се суштина и смисао, 
како ствари појединачно, тако и цјелокупног постојања, кроз 
онтолошку самосталност и аутентичност умјетничког дјела 
заиста може осјетити и наслутити и са ове стране егзистен-
ције, кореспондира и са Хајдегеровим учењем о откривеној 
истини умјетничког дјела која, као суштинска истина, ис-
тина бића, пребива у лијепом. Тако би истина или љепота 
била, заправо, откривеност, пробој савршеног у несавршено, 
свјетлости у таму, вјечности у вријеме. Шта су ципеле саме по 
себи, на примјер, не можемо открити описивањем неког пара 
ципела које се заиста налазе пред нама, извјештајем о про-
цесу њиховог прављења или објашњавањем њихове стварне 
примјене, већ посматрањем чувене Ван Гогове слике. У ње-
ној близини, по Хајдегеровом мишљењу, постајемо другачији 
него што се обично трудимо да будемо и то нам говори да се 
„биће творевине једне творевине појавило тек захваљујући 
делу и у делу“. На оно што ципеле заиста јесу упућује ова сли-
ка и ту откривеност истине може да уочи онај реципијент, 
или посматрач, који се и сам осјећа затеченим и баченим у 



155

02
„Прочитајте и ви“ са веб сајта Библиотеке

155

овај свијет. Тако се истинска спознаја може постићи тек у 
умјетничком дјелу, које указује на суштину ствари и деша-
вања које се у реалности не могу спознати онаквима какве 
су по себи. Сврховитост њиховог постојања освијетљена је 
у дјелу, и као што је потребна уобразиља и генијалност која 
ће отјелотворити ову идејну сврховитост језиком или у мате-
рији, тако је потребна и нарочита суптилност и осјетљивост 
реципијента која ће ову сврху уочити као љепоту. Жудња за 
љепотом и савршенством и његова је насушна потреба, баш 
као и надахнутог ствараоца, те стога ни само дјело не би има-
ло своју бићевност без ове слободне комуникације умјетника 
и посматрача. О веома битној креативној улози реципијента 
у стваралачком процесу говори француски философ Сартр 
када говори о литерарном стварању као дијалектичком про-
цесу, те стога сматра да „на пољу књижевности читалац и пи-
сац заједно сносе одговорност за овај свет“. 

Колико важну улогу, за ауторку књиге, игра књижевно-
умјетничко дјело у овој потрази за смислом, показује највиши 
статус који му додјељује на духовној вертикали стваралаш-
тва. Истаћи теургијски смисао књижевности, за Алексићку 
представља дубље разумијевање драме постојања и слобо-
де. О овој страшној драми својим неисцрпним дјелом говори 
Достојевски, који је, „прозорљивим и луцидним литерарним 
исказима успео да слабашним пламеном- који носе његови 
врли, од овог света бољи јунаци- осветли густу таму егзис-
тенције и људске палости, и разоткрије зло као онтолошку 
категорију, не би ли искупио у мраку изгубљеног човека и ос-
лободио га за смисао. Дело Достојевског својом уметничком 
истином , као и стилско језичком лепотом литерарног прика-
зивања и објаве човекових страдања, уз помоћ имагинације 
доведених до крајњих консеквенци, постаје пето Јеванђеље, 
лепа вест о овоземаљским странпутицама, али и поукама и 
чудима Богочовека. Демаскирање човекове пале природе, па 
и по цену антрополошког песимизма, зарад познавања Бога у 
човеку и стремљења ка њему, један је од улога књижевности 
и свеколике уметности модерног доба“.
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„Све време је о њему размишљала на тај начин. Не ради се 
о томе да није била свесна његове смрти – та мисао је није на-
пуштала ни за тренутак. Али упркос томе, она му се у себи 
стално обраћала, као да је он још увек она особа којој је њено 
постојање важније него било којој другој. Као да је он још увек 
она особа у чијим ће очима она да заблиста. Особа пред којом 
је износила своје ставове, информације, изненађења. Та нави-
ка је била толико укорењена у њој, одвијала се толико ауто-
матски, да ни чињеница његове смрти није утицала на њу.“

 

риче канадске нобеловке Алис Манро базиране су на односи-
ма међу људима, посматрано кроз призму свакодневног жи-
вота. „Бјекство“ је књига од осам изузетних прича о женама, 
њиховим љубавима и бесконачним видовима издаја и изне-
нађења које увијек прате љубавне и породичне односе про-
тагонисткиње. Манро пише о женама свих животних доби и 
социјалних статуса и њиховом односу са пријатељима, поро-
дицом и љубавницима. Јунакиње свих приповиједака носе у 
себи неодољиву жељу за бјекством, за неким новим почеци-
ма. Самоћа је управо фактор који их покреће на одлазак, не 
само лична усамљеност, већ и самоћа узрокавана друштве-
ним стегама и конвенцијама које спутавају жену у њеној 
потрази за самоостварењем. Протагонисткиње, различитих 
интелектуалних и менталних профила и социјалних статуса 
вођене су потребом и жељом за бјекством и откривањем но-
вих територија, али прешавши одређени животни пут, оне се 
враћају на почетак, на мјесто одакле су кренуле, са горким 
сазнањем да је бјекство немогуће. 

Ивана Цвијетић:
Алис Манро „Бекство“

П
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Карла, јунакиња уводне приче, прво бјекство предузима 
као осамнаестогодишњакиња, напустивши родитељску кућу 
да би се удала за човјека који није био по жељи њене породи-
це. Друго бјекство је из брака у коме се осјећа запостављено 
од стране мужа који највише пажње поклања коњима које уз-
гајају. Али њена ментална повезаност са мужем је и даље је 
неодољива и снажна. Путујући кроз Канаду она има потребу 
да своје импресије подијели са њим. Напустивши започето 
путовање, она се враћа кући, мужу, јер „видјела га је као архи-
текту њиховог будућег живота, а себе као његову заточеницу, 
која му се искрено и апсолутно потчињава“.

„Бекство“ је и мрачна књига у којој је смрт присутна го-
тово у свакој причи. Понекад је тама скоро опипљива. Кон-
траст мрачне ноћи и малог бијелог јарета које се изненада 
појављује, има функцију разоткривања односа младог брач-
ног пара. Неки други писац вјероватно би епизоду са јаретом 
које нестаје па се затим мистериозно појављује у ноћи када 
се и Карла враћа мужу, искористио као симбол жртвовања 
истине, да би брак могао да се настави. Међутим, Манро све 
могућности тумачења онога што симболизује бијело јаре, 
оставља отворена, препуштајући читаоцу да сам донесе свој 
властити закључак. Џулијет је протагонисткиња три приче. 
Прво је сусрећемо као самосвјесну младу жену, која бјекством 
од рутине живота наставнице отпочиње ново поглавље жи-
вота као љубавница човјека доста старијег од ње, затим као 
младу мајку која посјећује своје родитеље и коначно, као сре-
довјечну жену, напуштену од ћерке. Њена снага личности, не-
зависност и рационалност којима се читалац диви, управо су 
узроци отуђења њеног дјетета, које заувијек напушта мајку и 
дотадашњи живот у потрази за спиритуалним стварима.

Тон припивиједања је свеж и једноставан. Манро нам 
на лако схватљив начин предочава прошлост њених про-
тагониста, укључујући многе догађаје из прошлости којих 
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се јунаци касније присјећају, али са измијењеном визуром. 
Повремено списатељица преузима перспективу свезнајућег 
приповједача, као у случају када предочава резигнирану ми-
сао своје јунакиње Џулијет о ћерки која ју је много година 
раније напустила: „И даље се надала да ће јој стићи која реч 
од Пенелопе, али не више тако жарко. Надала се попут људи 
који знају да је по њих боље да се надају незаслуженом благо-
слову, спонтаном излечењу, или тако нечем.“  

Манро на вјешт начин гради заплете у мушко - женским 
односима, у којима увијек постоји нешто неизречено и (не)
очекивано. Она понекад своје јунакиње поставља у апсурдне 
ситуације, као Робин у причи Варке. Млада медицинска се-
стра, љубитељка позоришта и Шекспира коначно упознаје 
мушкарца, странца, имигранта из Црне Горе који јој значи 
више него било који други мушкарац, али игром судбине 
појављује се његов брат близанац непријатељски расположен 
према Робин, а она разочарано одлази, не разоткривши забу-
ну. Тек четрдесет година касније, Робин стицајем околности 
открива истину.

Приповједачки таленат Алис Манро њене ликове чини 
толико увјерљивим и виталним, да се читаоцу намеће утисак 
да су они дио нашег животног окружења. 
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Литерарни конкурс „Свитање“

Радови награђени 2014. године

Матија Вранеш (старији узраст)

Ћелија срца

Отворено сам вриштао поглед даљине који је био исијаван из 
магловитих очију. Ето, успело се још једно јутро на врх решетака 
прошлости и будућности. Осјећао сам прашину на својим прстима 
и језу промаје која је цичала мојим леђима. Отворио сам очи и на 
зиду видио 387 рецки које су чекале да им се дода ко зна још колико 
да би био готов четврти ред нечег чему изгледа нема краја. Схватио 
сам то као опомену, и као необјашњиву кривицу коју ево пришивају 
на моја леђа годину дана и за коју немају друге аргументе сем мог 
„унезвјереног погледа“, дуго непотшишане браде и „неурачунљивог 
понашања“.

Најлакше је окривити другог човјека, зашто? Па ето, случајно, 
зато што се ту нашао и зато што једини доказ који није против њега 
представља његова ријеч. Кажу људи од закона да је човјеку најлак-
ша и најбоља казна одузимање слободе, али не знају да је то горе 
у случају када тај човјек није крив. То се, кажу, зову рупе у закону, 
пропусти и нешто слично томе. Ја то зовем експлоатисање туђег 
живота, мљевење у машини нерава и беспућа, стварајући продукте 
ништавила и лажне слободе.

Тачније, овдје унутра и није тако лоше, то вам дође као центар 
за убијање досаде непосредним учинком свог присуства. Док сам 
унутра, немам чега да се бојим, јесте да „нас“ има разних, али „тр-
пимо се“. Мене мучи други страх – страх кад изађем. Шта ће бити 
тада? Да ли ћу бити заробљен у очима других људи који ће бити 
оборени кад год им се укаже прилика да ме виде, или са друге стра-
не да упућују у мене гласове: 

То је онај...
А јесте, јесте...
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Лако ми прође дан, јер се посветим оним фигурицама у ради-
оници које тешем полако, да буду глатке, као што су моји тесали 
мој дух, карактер да буде беспрекоран, али то сада ништа не значи. 
Најгоре ми падају ноћи, кад се вратим у ћелију. Тад наступа тишина, 
она мркла тишина која ме стеже у грлу спуштајући се тихо и скоро 
неосјетно до груди. Покушавам да празно гледам у плафон, у зид 
на коме знам свако удубљење и сваки истругани камен, свако име, 
годину, број дана који је представљао наду неких патника. Дуге су 
ноћи, предуге, и тако представљају ишчекивање, или боље речено, 
расплет замршених мисли и филмова који ми се безброј пута про-
врте пред очима.

Чујем глас своје мајке: „Сине, буди опрезан и поштен. Учини 
колико и гдје можеш јер ће ти Бог то двоструко вратити, исто као и 
кад не учиниш. Не очекуј од свакога да те поштује, јер људи су по-
гани, више очекуј да ће те пљувати и газити него што ће ти упутити 
пријатељски савјет или дугу ријеч милосрђа. Чувај се, не мијењај 
се ни за шта, јер мајка зна шта ти прича...“, и заиста је знала, али ја 
нисам знао шта да радим, јер сам и помагао и скривао, а за узврат 
гутао шамаре и ћутао. Сада ме та ћутња прогони, као и ово туђе 
бреме што носим у коме има нечега мојег, нечега што ми се вратило, 
само не знам тачно чега...

Крв је та која се не може склонити ни опрати. Крв пече, боли, 
туђа, проливена туђом руком, прекривена мојим погледом. Злочин 
је ћутање, горе од убода или пробијања метком. Ја сам ћутао, зато 
сам, ваљда, овдје сад. Покушао сам да вратим то јадно беживотно 
тијело, испребијано и рашчеречено од силовања. Покушао сам, јер 
у тим скамењеним очима чуо сам вапај који је тражио да се оне опет 
помјере и виде звијезде, безброј њих, а не да им се поглед заврши на 
једној јединој и последњој. Из тих очију чуо сам крик моје Љубинке: 
„Миро, недостајеш, врати ме, помози ми...“, али није било помоћи 
ни мени ни њој. Не могу то да заборавим. Љубинка ме увијек за-
боли и као бумеранг ми се враћа, јер нисам могао да јој помогнем, 
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као ни овој јадној дјевојци. Нико није био као она, нико! Ниједна 
јој није била равна, нити ће икада бити. Дошао сам касно, ех да сам 
дошао бар мало раније, видио бих тог гада који сад, сигурно, негдје 
стоји као сјенка и чека нову прилику да се утопи у мрак и оскрнави 
неку нову жртву.

Увијек закасним, тако је било и кад сам Љубинки највише тре-
бао. Доктор ми је рекао: 

Закаснили сте, жао ми је, али нисмо успјели да је спасимо, изгу-
била је исувише крви.

А дијете?
Мртворођенче.
Је ли шта говорила докторе?
Јесте, чини ми се да је дозивала кроз агонију, Вас да дођете, или 

тако нешто.
Боли ме што нисам успио да јој дам пољубац, боли ме то што 

нисам могао да је спасим, боли ме што сам је издао а рекао сам да 
ћу бити ту.

То ми се сада и вратило, носим крст и пролазим Гоглоту своје 
савјести и туђе умоболности, сваке ноћи. Надам се да, кад изађем, 
неће бити касно за мене, нови живот или самоћу. Иако сам живот 
изгубио, вријеме не постоји, а самоће ће бити свугдје, јер све што 
вриједи нестало је с временом које боли, и које стоји урезано у мојој 
подсвијести као ова 388. рецка која опомиње. Али, више ништа није 
битно, сада ми је свеједно...

Матија Вранеш је рођен 1995. године у Пљевљима гдје је завр-
шио основну и средњу школу. Свира гитару и био је члaн тамбураш-
ког оркестра ОКЦ-а, са којим је учествовао на многим фестивали-
ма. Члан је књижевно-умјетничког клуба „Далма“, као и „Драмског 
експерименталног студија“ из Пљеваља. Добио је награду „Сви-
тање“ за млађи узраст 2011. године на истоименом конкурсу, а 2014. 
године исту награду добио је за причу „Ћелија срца“ са којом је кон-
курисао као представник старијег узраста. Објавио је 2012. године 
своју прву збирку пјесама „Крвоток жеља“.
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Марко Пејатовић (старији узраст)

Ријеч

Некако ми је лакше у срцу кад чујем да говориш,
као немир буђења, твоје усне задрхте
при свакој ријечи
која лијечи.

После свих брига, ја сам, опет, дијете,
са тугом пјесника, али безусловно сретан,
јер, замишљен, слушам хармонију твоје ријечи
која лијечи.

Није пјесма само пар строфа, тек да су ту,
већ читав један космос отргнут од живота,
твоја туга и љепота, утјеха ријечи
која лијечи.

Границе љубави? Нема их, јер је љубав простор свега
Ја само чекам кад ћемо границу живота прећи,
ја се појих болом из сопствене ријечи, а сад вапим за оном
која лијечи.

Помало изгубљен у свијету немара,
уморен од поезије, тражећи пут ка неисцрпној срећи,
уморен и од људске ријечи, ја слушам твоју
која лијечи.



163

02
Додатак / Литерарни конкурс „Свитање“

163 Л
и

те
р

ар
н

и
 к

он
ку

р
с 

„С
ви

та
њ

е“
 /

 Р
ад

ов
и

 н
аг

р
ађ

ен
и

 2
01

4.
 г

од
и

н
е

Марко Пејатовић је рођен 1993. године у Пљевљима гдје је завр-
шио основну и средњу школу. 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, са још тројицом у својој екипи, на Свјетској Олим-
пијади у Сингапуру. Студент је Грађевинског факултета у Подгори-
ци. Награду „Свитање“ добио је 2011. године за пјесму „Јуче сам чуо 
твоју ријеч“, а 2014. године за пјесму „Ријеч“. Добитник је и других 
награда на локалним и међународним такмичењима. 
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Ноћас ја видим мрак,
ноћас ја чујем тишину.
Ноћас ја имам све,
а опет осјећам празнину.

Ноћас затварам очи
а опет тебе гледам,
суза ми лице роси, 
ноћ ми мира не да...

Ноћас сам сасвим сама
а тако је пуно људи.
Ноћас тражим тебе,
свјесна сам сасвим
а опет лудим...

Ноћас лутам,
а не идем никуд,
смета ми свјетлост,
плаши ме тама.

Ноћас сам скитница,
ноћас сам дама.

Ноћас тражим Сунце,
ноћас ме облак носи,
ноћас ме Мјесец грије,
а носим звијезду у коси.

Ноћас тебе тражим,
тако ми мало треба,
твоје ми очи шапћу:
„Све сам што теби треба“...

Ноћас сам мало дијете,
осмијех твој ме води
у загрљај твој да пловим,
а шетам по води...

Ноћ је чудна ова,
ноћ те чува за мене,
ноћас ми фалиш јако
ноћас ми душа вене.

Ноћ ме ка теби зове,
јурим на ивици крова,
и жеље око мене лете
ноћ је чудна ова.

Ноћас сањам,
а јасно је да сам на јави,
ноћас дрхтим, а пливам у лави.

Ноћас опет мислим на нас,
ноћас осјећам да си ми близу
ноћ је посебна, нова.
Ноћ...Још једна у низу.

Кристина Шаранчић (млађи узраст)

Ноћас
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Кристина Шаранчић је рођена у Пљевљима 2001. године. Има 
три сестре и брата. Ученица je 8. разреда Основне школе „Ристан 
Павловић“. Тренира кошарку, а слободно вријеме посвећује писању. 
Добитница je награде „Свитање“ за пјесму „Ноћас“, а на литерарном 
конкурсу са темом „Да ли је човјек немоћан пред природом“ освоји-
ла je прво мјесто. Кроз писање изражава себе, кога и шта воли, шта 
жели, чега се плаши, за шта се бори, а награде које je добила потврда 
су да je на правом путу. 

Кристина Шаранчић 
и Матија Вранеш 

добитници награде 
„Свитање“
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In memoriam

рагољуб Драго Бојовић, истакнути културни 
радник и дугогодишњи управник Библиоте-
ке у Пљевљима био је несвакидашња ствара-
лачка фигура, посленик са посебним мјестом 
у послијератној културној историји града на 
Брезници. Није претјерана тврдња да је Биб-
лиотека у Пљевљима постала истински храм 
културе и библиотечка установа у савреме-
ном смислу те ријечи, са јасним мјестом у овој дјелатности у 
СФРЈ, управо у вријеме када је он њоме руководио. Као уп-
равник Библиотеке у Пљевљима са необично израженим ор-
ганизаторским даром, али и као носилац формалних функ-
ција у струковним удружењима СФРЈ и Црне Горе, Драго је 
био спреман и способан да преузме сва позитивна искуства 
и савремене трендове дјелатности везане за модернизацију 
библиотечких послова, позиционирајући пљеваљску библио-
теку на мапи значајних установа овог типа. Осим уско струч-
них активности (попуњавање књижног фонда, формирање 
одјељења, заснивање стручног каталога), његов стваралачки 
ентузијазам нарочито се изразио кроз организацију и при-
ређивање бројних књижевних приредби - вечери, трибина, 
сусрета писаца. Ефекти тог и таквог рада осјећају се и дан 
данас, јер је Драго увелико допринио да се у Пљевљима фор-
мира бројна и култивисана књижевна публика, која је имала 
прилику да чује најзначајнија књижевна имена ондашње Југо-
славије. Драгу се с правом може одати признање за увођење и 
презентацију велике југословенске књижевности у једну малу 
варош каква су била Пљевља, а самим тим и за представљање 

In memoriam
Драгољуб Драго Бојовић  
(1931-2013) 

Д
Драгољуб Драго Бојовић 
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и културну афирмацију локалне средине. Његову необичну 
харизму и академско држање памте генерације ученика, који 
су прва интересовања за књигу стекли у Библиотеци, а потом 
постали познати дјелатници у различитим професијама. 

Интересовање за културна дешавања и културу уопште 
код Драга Бојовића било је свестрано, тако да је он, осим 
главног ангажмана који је испуњавао као управник у Биб-
лиотеци, био и дугогодишњи предсједник Међурепубличког 
одбора у оквиру Међурепубличке културно-просвјетне зајед-
нице, предсједник и секретар Издавачког савјета и секретар 
Редакције часописа „Мостови“, секретар и главни организа-
тор у Књижевном клубу „Далма“ и један од оснивача и ор-
ганизатора угледне књижевне манифестације Југословенски 
дани хумора и сатире „Вуко Безаревић“. Управо овдје Драго 
је показао и свој изванредни а дуго потискивани књижевни 
таленат – његово убојито сатирично перо било је на нивоу 
најбољих југословенских сатиричара тога времена. Свакако, 
не може бити заборављена ни његова активност као члана 
редакције најпознатијег и најугледнијег југословенског ху-
мористичко-сатиричног листа „Јеж“, који је управо у вријеме 
када је Драго био члан његове редакције доживио својеврсну 
ренесансу. У окриљу „Јежа“ једно вријеме уређивао је сати-
рични подлистак „Типар“, чиме је на још један начин промо-
висао свој завичај и његове ствароаце. 

Драго Бојовић се бавио и новинарским радом, сарађи-
вао је у многим листовима и часописима, а дуги низ година 
био је и члан редакције и сарадник „Пљеваљских новина“, у 
вријеме када је ово гласило било хроника пљеваљског краја. 
Добитник је бројних признања и награда, међу којима сва-
како посебно мјесто заузимају стручна признања попут на-
града „Нико С. Мартиновић“ и „Миладин Перовић“, али и 
„Ордена рада“ и „Плакете Међурепубличке заједнице“, као и 
многих других. 

Милан Кнежевић
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Дародавци

Радоман Гогић (Пљевља)
Ђорђије Остојић (Пљевља)
Драган Палдрмић (Пљевља)
Видоје Деспотовић (Пљевља)
Миленка Цица Чоловић (Пљевља)
Исмет Шљука (Пљевља)
Радисав Џуверовић (Пљевља)
Зоран Раонић (Пљевља)
Радован Вујадиновић (Пљевља)
Данко Радовановић (Пљевља)
Милета Цупара (Пљевља)
Божидар Јеловац (Пљевља)
Радомир Терзић (Пљевља)
Љиљана Вукашиновић (Пљевља)
Ениса Џанковић (Пљевља)
Дана Зиндовић (Пљевља)
Јелена Зеленовић (Пљевља)
Хусеин Чутурић (Пљевља)
Живојин Дедеић (Пљевља)
Милика Војиновић (Пљевља)
Љиља и Душко Лазаревић (Пљевља)
Лидија Грбовић (Пљевља)
Радомир Лале Чавић (Пљевља)

Радинка Стојковић (Београд)
Славко Настић (Сарајево)
Бранко Боровић (Београд)
Милица Краљ (Подгорица)
Невенка Перовић (Београд)
Сретен Ћузовић (Крагујевац)
Александра Стаменковић 
(Крагујевац)
Наташа Дубак (Београд)
Драгутин Вукотић (Подгорица)
Нико и Стеван Голубовић (Београд)
Ратко Станимировић (Београд)
Секретаријат за друштвене 
дјелатности (Пљевља)
Централна народна библиотека 
„Ђурђе Црнојевић“ (Цетиње)
Црногорска академија наука и 
умјетности (Подгорица)
Институт за књижевност и 
уметност (Београд)
Издавачки центар Матице српске 
(Никшић)

Дародавци / 2014.

Књижни фонд Библиотеке током 2014. године увећан је значајним 
бројем књига и других публикација које су путем поклона добијене  од 
појединаца и установа. Објављивањем њихових имена желимо и на овај 
начин да им се захвалимо.
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Биографија мр Ђорђија М. Остојића

ВРЕЛО ДУХА И НЕСМИРАЈА

Ђорђије М. Остојић рођен је у дурмиторском селу Врела 15. марта 1934. 
године, као пето дијете оца Михаила и мајке Мијољке, рођене Церовић. Ос-
новно четвороразредно образовање стекао је у родним Врелима 1945. године. 
Исте године уписује нижу гимназију у Пљевљима, а полуматуру завршава на 
Жабљаку. Учитељску школу похађао је у Никшићу и са успјехом је завршио 
1953. По завршетку учитељске школе распоређен је као учитељ у селу Малин-
ско у Ускоцима, гдје је учитељевао једну годину, одакле одлази на одслужење 
војног рока у школу резервних официра у Битољу. Након одслуженог војног 
рока, постављен је за учитеља у Врелима, гдје остаје до 1959. године, када се 
уписује на Вишу педагошку школу у Нишу, група за историју. Током студија 
примао је плату и текао му је радни стаж као награда за успјешан просвјет-
ни рад. По завршетку Више педагошке школе постављен је за наставника у 
ОШ „Вук Кнежевић“ у Његовуђи. Сљедеће године добија премјештај у ОШ 
„Душан Обрадовић“ на Жабљаку, а потом је премјештен у Општину Жабљак 
за самосталног референта за просвјету, културу и физичку културу. Године 
1964. прелази у Пљевља гдје ради као секретар Међурепубличке заједнице 
за културно-просвјетну дјелатност. Током рада у ОШ „Бушко Буха“ ванред-
но за три и по године завршава Природно-математички факултет, одсјек за 
географију. Из ОШ “Бушко Буха“ прелази у Гимназију „Танасије Пејатовић“ 
гдје ради четири године. Службу наставља у Међуопштинском заводу за об-
разовање и васпитање у Пљевљима, као савјетник за историју и географију. 
Са дужности директора Завода одлази у пензију 1995. године. Приказима 
и рецензијама, стручним и научним радовима из области историје, геогра-
фије, етнологије и антропологије, сарађује у више часописа: „Просвјетном 
раду“, „Просвјетном прегледу“, „Васпитању и образовању“, „Школи данас“, 
„Нашој школи“, „Природи“ из Загреба, „Географици“ из Љубљане, „Живот-
ној средини“, „Настави и васпитању“, „Брезничким записима“, „Географском 
годишњаку“ и другим. Објавио је преко двјеста педесет радова.

БИО-БИБЛИОГРАФИЈА 
мр ЂОРЂИЈА М. ОСТОЈИЋА
Станојка Љиљанић
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Запаженим прилозима учествовао је на бројним семинарима, на-
учним скуповима, промоцијама и сличним манифестацијама. Биран је 
у бројне секције, комисије и одборе. Предсједник је Удружења ратника 
1912-1918. Био је предсједник СИЗ-а за културу Пљеваља и један је од 
иницијатора покретања часописа „Брезнички записи“. Организовао је 
на Жабљаку и у Врелима научни скуп поводом сто двадесет година од 
рођења Јована Цвијића. Подигао је споменик Јовану Цвијићу у Врели-
ма - постојбини Цвијићевих предака. Са Удружењем ратника подигао 
је у Пљевљима спомен-обиљежје учитељици и комитском војводи Је-
лени Шаулић Бојовић. Учествовао је и у подизању спомен-обиљежја 
Божидару Жугићу. Међу бројним признањима издвајају се „ОКТОИХ“, 
као највеће признање у области образовања, и Плакета „Јован Цвијић“. 
Резервни је мајор и живи у Пљевљима.

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА 
ЂОРЂИЈА М. ОСТОЈИЋА

Библиографија радова Ђорђија М. Остојића представља попис 
Остојићевих радова (књиге и чланке). Ова библиографија садржи 
укупно 266 библиографских јединица. Грађа је подијељена у више пог-
лавља и то:

I ПОСЕБНА ИЗДАЊА
II ПРИРЕЂЕНА ИЗДАЊА, РЕЦЕНЗЕНТ
III ПРИЛОЗИ У ЛИСТОВИМА, ЧАСОПИСИМА И ЗБОРНИЦИМА
IV ЛИТЕРАТУРА О ЂОРЂИЈУ М. ОСТОЈИЋУ

У првом поглављу ове библиографије пописано је 19 Остојићевих 
књига које се углавном односе на завичај и Дурмитор. 

Приређена издања представљају попис 12 библиографских једини-
ца у којим се Ђорђије М. Остојић јавља као приређивач или рецензент.

Најобимније поглавље је Прилози у листовима и часописима , 
укупно 202, која садржи прилоге Ђ. Остојића објављене у научним и 
стручним часописима и другим периодичним публикацијама које су 
излазиле широм бивше Југославије.
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Поглавље Литература о Ђорђију М. Остојићу садржи 33 библиографске 
јединице и представља попис прилога аутора који су писали о Остојићевом 
свеукупном раду.

У циљу бржег и једноставнијег проналажења библиографских јединица, 
библиографију прате и два регистра : Именски регистар (садржи сва имена 
која се налазе у Библиографији) и Регистар листова, часописа и зборника 
радова и посебних издања који представља попис наслова у којима су обја-
вљени радови Ђорђија М. Остојића и прилози о њему. 

I ПОСЕБНА ИЗДАЊА

1983.

1. ТУРИСТИЧКЕ функције националног парка Дурмитор / Ђорђије Остојић. -
Београд : Српско географско друштво, 1983 ([Б. м. : б. и.]). - 180 стр. ; 24 цм 
(Посебна издања Српског географског друштва, св. 56 = Editions speciales la Societe Serbie 
de geographie ; fasc. 56)Тираж 1000.- Библиографија: стр. 184-167. – Summary / translated 
by Dušanka Hadži-Jovančić.– Напомена о писцу: стр. 180. - (Брош.).

1996.

2. ДРОБЊАК : народни живот и обичаји / Ђорђије M.Остојић. – Пљевља : 
Чигоја  штампа, 1996 ( Београд : Чигоја штампа). – 440 стр. : илустр. ; 24 цм
Тираж 500.- Напомене уз текст. - Литература: стр. 433-436. - (Брош.).

1998.

3. ОСТОЈИЋИ у историји, легенди и предању : (огранак братства Јакшића) / Ђорђије 
М. Остојић. - Београд : Катун, 1998 ([Б. м.] : Саво Остојић). – 342 стр. : илустр.; 24 цм 
(Библиотека Монографије)
Предговор / аутор : стр. 5-7. – Белешка о писцу: стр. 338. – Литература: стр. 337. - (Брош.).

1999.

4. С ПИРЛИТОРА преко Дурмитора : народне лирске минијатуре . Књ. 1 / Ђорђије М. 
Остојић. - Пљевља : Пљеваљска књижара, 1999 (Пљевља : Веселин Р. Остојић). – 327 стр. 
; 24 цм
Тираж 500.– Предговор / Драгоје Кнежевић стр. : 7-13. – Уводне напомене / аутор : стр. 
13-20. – Биљешка о писцу: стр. [329]. - (Брош.).

5. С ПИРЛИТОРА преко Дурмитора. Књ. 2 / Ђорђије М. Остојић. – Пљевља : 
Пљеваљска књижара, 1999 (Б. м. : Веселин Р. Остојић). - 304 стр. ; 24 цм
Тираж 500.- Предговор / Драгоје Кнежевић: стр. 7-13. – Уводне напомене: стр. 14-18. – 
О писцу: стр. [305]. - (Брош.).
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2000.
6. ДРОБЊАК : племенски живот и традиција / Ђорђије М. Остојић. - Београд : 

Чигоја штампа, 2000 (Београд : Чигоја штампа). – 387 стр. : слика аутора; 24 цм. – (Биб-
лиотека Народни живот)
Тираж 500. - Предговор / аутор: стр. 5-6. - Извод из рецензије / Милорад Јокнић ...[и др.] 
: 377-382. – Биљешка о писцу: стр. [383]. - (Брош.).

2002.

7. МОНОГРАФИЈА села Врела под Дурмитором / Ђорђије М. Остојић. - Пљевља : 
Пљеваљска књижара, 2002 (Подгорица : Графо Црна Гора). – 259 стр. : илустр. ; 24 цм
Тираж 500. – Библиографија : стр. [361]. - (Брош.).

2003.

8. ТОПОНИМИЈА Дробњака / Ђорђије М. Остојић. - Београд : Драганић, 2003 
(Београд : Јанус). - 410 стр. ; 24 цм
Тираж 500.- Из рецензије / Милорад Јокнић: стр. [413].- На кор. ауторова слика и биљеш-
ка о њему. – Библиографија: стр.[411]. - (Брош.).

2004.

9. МОНОГРАФИЈА Основне школе у Врелима под Дурмитором / Ђорђије М. Остојић. 
– Његовуђа : Основна школа „Вук Кнежевић“, 2004 (Београд : Јанус). - 422 стр. : илустр. 
; 23 цм
Тираж 500.– Биљешка о аутору: стр. 422. – Библиографија: стр.419-420. - (Брош.).

2006.

10. ТРАДИЦИОНАЛНА дробњачка свадба / Ђорђије М. Остојић. – Пљевља : 
Пљеваљска књижара, 2006 (Пљевља : Јанус). - 290 стр. : илустр. ; 23 цм
Тираж 500.– Биљешка о аутору: стр. 287. - (Брош.).

2007.

11.  МОНОГРАФИЈА језерских школа: (Основна школа „Душан Обрадовић“ Жабљак) 
/ Ђорђије М. Остојић. - Жабљак : Основна школа „Душан Обрадовић“ Жабљак, 2007 
(Београд : „Јован Антић“). - 630 стр. : илустр ; 23 цм
Тираж 500.- Биљешка о аутору: стр. [635]. – Библиографија: стр. [632]. - (Брош.)

2008.

12. СТАРИ дробњачки катуни / Ђорђије М. Остојић. - Жабљак : Фондација Вукове 
задужбине, 2008 ( Београд : „Јован Антић“). – 335 стр. ; 23 цм
Слика аутора. - Тираж 500. – Биљешка о аутору : стр. 325. – Библиографија: стр. 330-331. 
- (Брош.).

13. ТУЖБАЛИЦЕ из моје околине / Ђорђије М. Остојић. – Пљевља : „Вук Кнежевић“ 
Његовуђа, 2008 (Београд: „Јован Антић“). - 446 стр. ; 21 цм
Предговор / аутор : стр. 5-7. – Увод: стр. 9-27. - (Брош.).
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2009.

14. С ПИРЛИТОРА преко Дурмитора. Књ. 3 / Ђорђије М. Остојић. – Пљевља : 
Пљеваљска књижара, 1999 ([Б. м.] : Веселин Р. Остојић). – 343 стр. ; 24 цм
Предговор / аутор: стр. 5-6. – Биљешка о писцу: стр. 344. - (Брош.).

2010.

15. ПОРИЈЕКЛО назива дробњачких села и заселака / Ђорђије М. Остојић. - Шавник : 
Општина Шавник, 2010 (Београд : „Јован Антић“). - 351 стр. : илустр. ; 23 цм
Слика аутора.– Тираж 501.– Биљешка о аутору: стр.350-351. - Библиографија: стр. 359. - 
(Брош.).

2011.

16. ИЗ дробњачке говорне прошлости / Ђорђије М. Остојић. – Пљевља : Национални 
парк „Дурмитор“, 2011 (Београд : „Јован Антић“). – 437 стр. ; 23 цм
Тираж 500. - (Брош.).

2013.

17. ХИДРОНИМИЈА Дробњака / Ђорђије М. Остојић. - Жабљак : Основна школа 
„Душан Обрадовић“ , 2013 ([Б. м.] : Штампарија Јован). – 314 стр. : илустр.; 23 цм
Тираж 501. – Предговор: стр. 5-9. – Поговор: стр. 309-310. – Биљешка о аутору: стр. 313-
314. – Литература: стр. 311. - (Брош.).

2014.

18. МИКРОТОПОНОМИ од села до села под Дурмитором / Ђорђије М. Остојић. – 
Пљевља : Основна школа „Душан Обрадовић“, 2014 (Пријепоље : Графокартон). – 219 
стр. ; 24 цм
Тираж 500. – Предговор: стр. 7-8. - (Брош.).

19. НИКОЛА Бојовић : језерско шарански војвода / Ђорђије М. Остојић. – Пљевља : 
[Б. и.], 2014 (Б. м. : б. и.). – 87 стр. ; 21 цм
Предговор / аутор: стр. 5-7. – Увод / аутор: стр. 9-11. – (Брош.).

II ПРИРЕЂЕНА ИЗДАЊА, РЕЦЕНЗЕНТ

1994.

20. НАРОДНЕ здравице из старог Дробњака и Потарја / [приредио] Ђорђије Остојић. – 
Пљевља : Пљеваљске новине, 1994 (Бијело Поље : Либертас). – 152 стр. ; 20 цм
Тираж 500. - (Брош.).

1996.
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21. НАРОДНЕ здравице из Дробњака и Потарја / [приредио] Ђорђије Остојић. - 2. изд. 
– Пљевља : Пљеваљске новине, 1996 (Котор : Школска радионица завода за глуву дјецу). 
– 340 стр. ; 20 цм
Тираж 400. - (Брош.).

1998.

22. ДРОБЊАК у легенди предању и анегдоти [приредио] / Ђорђије М. Остојић. 
-Пљевља [tj.] Подгорица, 1998 ([Подгорица] : ASIK). – 473 стр. ; 20 цм
Tiraž 500. - (Брош.).

2002.

23. БОШКОВИЋ, Петко Ђ.
 За понос и памћење / Петко Ђ. Бошковић ; рецензент Ђорђије М. Остојић.– Бије-

ло Поље : Друштво за проучавање поријекла становништва Бијелог Поље ; Пријепоље: 
Графокартон, 2002( Пријепоље : Графокартон). - 232 стр. : илустр.; 20 цм
Тираж 500. – Предговор / Милан Љ. Булатовић: стр. 7-11. – Биљешке уз текст. – Извод из 
рецензије / Ђорђије М. Остојић : стр. 282. - Библиографија уз свако поглавље. - (Брош.).

2004.

24. ВУКОВИЋ, Војислав 
 Школа у Дробњаку : 1870-1941 / Војислав Вуковић; приредили Ђорђије М. Ос-

тојић, Милија Ћеранић. – Шавник : Општина Шавник, 2004 (Београд : Графос). – 397, 
[4] стр. : фотографије; 25 цм
Тираж 500. – Предговор / Ђорђије М. Остојић: стр. 7-9. – Библиографија: стр. 396-397. 
- (Брош.).

2005.

25. НАЗДРАВЉАЧ кроз Дробњак / [приредио] Ђорђије М. Остојић. - Пљевља : 
Пљеваљска књижара, 2005 (Пљевља : Јанус). - 460 стр. ; 23 цм
Тираж 500. - Биљешка о аутору: стр. 459. - Библиографија: стр. 460. - (Брош.).

2007.

26.  КРСТАЈИЋ, Батрић М. 
 Просидба / Батрић М. Крстајић ; рецензент Ђ. Остојић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 

(Бијело Поље : Пегаз). –114 стр.; 20 цм
Тираж 500. - Предговор / Бранислав М. Крстајић: 7-12. - Мање познате ријечи: стр. 91-96. – 
Извод из рецензија Ђорђије М. Остојић : стр. 97-99. - Биљешке о писцу: стр. 113. - (Брош.).

2008.

27. КРСТАЈИЋ, Батрић М. 
 Здравице дурмиторског краја / Батрић М. Крстајић ; писац рецензије Ђорђије М. 

Остојић. – 2. измијењено и допуњено изд. – Жабљак : Књижевни клуб, 2008 (Подгорица 
: Побједа). – 266 стр. : фотогр.; 24 цм
Слика аутора. – Тираж 1000. – Мање познате ријечи: стр. 251-256. – Извод из рецензије 
: стр. 257-259. - Биљешка о аутору: стр. 260. - (Брош.).
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28. КРСТАЈИЋ, Батрић М.
 Народни обичаји за Божић и крсну славу / Батрић М. Крстајић ; писац рецензије 

Ђ. Остојић – Жабљак : Књижевни клуб, 2008 (Подгорица : Штампар Макарије). – 282 
стр. : илустр. ; 21 цм. - (Библиотека Извор / Књижевни клуб, Жабљак)
Слика аутора. – Тираж 1000. – Извод из рецензије / Ђорђије М. Остојић: стр. 272-274. – 
Биљешка о писцу: стр. 276. – Библиографија стр. 275. - (Брош.).

29. ОСТОЈИЋ, Миро У.
 Братство Остојића (Никољци) у Потарју од помена до 2007 / Миро У. Остојић ; 

писац рецензије Ђорђије М. Остојић – Подгорица : „Остојић“, 2008 (Подгорица : „Ос-
тојић“). – 201 стр. [1] пресавијен лист са родословом „Остојића“ : илустр.; 24 цм. -
(Библиотека Родослови /„Остојић“, Подгорица.)
Тираж 500. – Рецензија књиге „Братство Остојића (Никољци) у Потарју од помена до 
2007. год.“ / Ђорђије М. Остојић: стр. 13-14. - Библиографија: стр. 200-201. - (Брош.).

2010.

30. БОШКОВИЋ, Петко Ђ.
 Тајанства књига : (прикази и осврти) / Петко Ђ. Бошковић ; редакциони одбор / 

Драгомир Кићановић, Ђорђије Остојић, Милован Јеврић.– Никшић : Филозофски фа-
култет, Институт за географију ; Бијело Поље : Центар за дјелатности културе „Војислав 
Булатовић Струњо“, 2010 (Бијело Поље : Пегаз). – 172 стр.: сл. аутора; 21 цм
Тираж 500. – Предговор / Рајко Медојевић: стр. 7-9. – Увод / аутор : стр. 11-12. –Прилози: 
стр. 145-160. – Честитке академику Зорану Лакићу: стр. 161. – Биљешка о аутору: стр. 
163.- (Брош.)

31. ПИВА и пивљани: монографија. 5, 1, Школство / Божидар Тадић ...[и др.] ; 
[рецензија Ђорђије М. Остојић... и др.]. – Подгорица : Удружење Пивљана у Подгорици ; 
Плужине : Општина Плужине, 2010 (Цетиње : Обод). – 444 стр. : илустр. ; 24 цм
Тираж 1000. – Извод из рецензије / Ђ. О. [и др.] : стр. 440-441. – Библиографија уз свако 
поглавље. (Брош.).        
  

III ПРИЛОЗИ У ЛИСТОВИМА, ЧАСОПИСИМА И ЗБОРНИЦИМА

1956.

32. ШКОЛА у Врелима има велику помоћ од новог школског одбора / Ђорђије 
Остојић.
У: Просвјетни рад. – Год. 4, бр. 1 (1. 01. 1956), стр. 7.

1964.

33. БУГАРСКИ ансамбл под Дурмитором / Ђорђије Остојић.
У: Побједа (Титоград). – Год. 21, бр. 2292 (26.03.1964), стр. 6.

 
34. МИЛИОН динара за Библиотеку у Жабљаку / Ђорђије Остојић.

У: Просвјетни рад (Цетиње). – Год.10[11], бр. 11 (11.01.1964), стр. 7.
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35. 86 смучара на такмичењу у Жабљаку / Ђорђије Остојић.
У: Побједа (Титоград). – Год. 21, бр. 2289 (15.03.1964), стр. 12.

36. НИКШИЋКО позориште у Жабљаку / Ђ.О.
У: Побједа (Титоград). – Год. 21, бр. 2307 (21.05.1964), стр. 6.

37. НОВА школска зграда у Тепачком пољу / Ђ.Остојић.
У: Побједа (Титоград). – Год. 21, бр. 2290 (06.04.1964.), стр. 7.

38. У ЖАБЉАКУ почеле припреме за осми конгрес СКЈ. / Ђ.О.
У: Побједа (Титоград). – Год. 21, бр. 2299 (19.04.1964.), стр. 2.

39. ШКОЛСТВО у Жабљачкој комуни, основни циљ –довршење школских зграда / 
Ђ. Остојић.
У: Побједа (Титоград). – Год. 21, бр. 2296 (01.04.1964), стр. 8.

40. ПЕДАГОШКИ и економски критеријуми при утврђивању мреже основних школа 
/ Ђ. Остојић.
У. Просвјетни рад (Титоград). – Год. 10[11], бр. 10 (15.05.1964), стр. 9-12.

41. НЕДОВОЉНА улагања у културно-просвјетне дјелатности у Жабљаку / Ђ.О. 
У: Побједа (Титоград). – Год. 21, бр. 2292 (26.03.1964), стр. 8.

42. ПРОБЛЕМИ кадра у неразвијеним општинама / Ђ.О.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Год. 11, бр. 15-17 (15.10.1964), стр. 15-17.

43. ПРОФЕСИОНАЛНА оријентација у неразвијеним комунама / Ђ.О.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Год. 10[11], бр. 15-17 (15.10.1964), стр. 3.

44. СЕМИНАР за стране језике у Жабљаку / Ђ. Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). - Год.10[11], бр. 2-3 (01.02.1964), стр. 13.

45. УСВОЈЕН Статут општине Жабљак / Ђ.О.
У: Побједа (Титоград). – Год. 21. бр. 2308 (24.05.1964), стр. 6.

46. УСМЈЕРЕНОСТ Међурепубличке заједнице за културно-просвјетну дјелатност за 
рад на селу / Ђ.О.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Год. 10[11], бр. 18/19 (01.12.1964), стр. 6.

47. УСПЈЕХ ученика ушколама жабљачке комуне / Ђ. Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Год. 10[11], бр. 4-12 (01.03.1964), стр. 5.

48. ЗБОРОВИ бирача у Жабљачкој општини разматрали друштвени план и буџет за 
ову годину / Ђ.О. 
У: Побједа (Титоград). - Год. 21, бр. 2294 (02.04.1964), стр. 3.

49. ШТА се жељело постићи одлуком о категоризацији школа на подручју општине 
Жабљак / Ђ.Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Год. 10[11], бр. 5/6 (1964), стр. 6.
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1965.

50. ДОПУНСКА настава и напредовање ученика у досадашњем искуству / Ђ.Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). - Год. 11[12], бр. 3-10 (01.02.1965), стр. 4-5.

51. ОЖИВЉАВАЊЕ аматеризма и развијање културно-забавног живота / Ђ.О.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Год. 11[12], бр. 8 (15.04.1965), стр. 6.

52. ОРИЈЕНТАЦИЈА на сталну културну манифестацију на Сутјесци / Ђ.О.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Год. 11[12], бр. 3-10 (01.02.1965), стр. 8-9.

53. ПРЕКО 90 година рада школе у Врелима / Ђ.Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Год. 11[12], бр. 15-17 (15.05.1965), стр. 8.

54. ПРОСЛАВА дјечије недјеље у Врелима / Ђ.Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Год. 11[12], бр. 9 (01.11.1965), стр. 6.

1967.

55. ВУКОВА награда Међурепубличкој заједници /Пљевља / Ђ. М. Остојић. 
У: Просвјетни рад (Титоград). – Год. 14, бр. 9/10 (01-15.1967) , стр. 6.

56. НЕКА одступања од закона о основној школи / Ђ.О.
У: Просвјетни лист : орган Министарства просвјете Федералне Републике Босне и Хер-
цеговине (Сарајево). – Год 14, бр. 290-297 (15.06.1967), стр. 300.

57. СТРУКТУРА часа и појава формализма у настави историје / Ђ. Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). - Год. 14, бр. 4/5 (15.02.-01.03, 1967), стр.6-7.

58. УСМЈЕРЕНОСТ Међурепубличке културне заједнице за рад на селу. У току мјесеца 
књиге / Ђорђије М. Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Год. 14, бр. 19 (01.12.1967), стр. 7. 

1968.

59. ПЉЕВАЉСКИ референдум за школство / Ђорђије Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). - Год. 17, бр. 4/5 (15.02 - 01.03.1968), стр.2.

60. ТЕШКОЋЕ пљеваљских школа / Ђ. Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Год 17, бр. 14 (15.09.1968), стр. 2.

61. ЧАСОВИ географије у природи – оживотворени вид наставе / Ђ.О.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Год 17, бр. 17-18 (01-15.11.1968), стр. 6-7.

1977.

62. ВАСПИТНА вриједност теренског рада у настави географије у основној школи/ 
Ђ. Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Бр. 7 (01.04.1977), стр. 8.



180

02

63. МОДЕРНИЗАЦИЈА наставе мијења структуру часа географије / Ђорђије Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Бр. 16 (15.10.1977), стр. 8.

1978.

64. КОЛИКО помањкање теренског рада чини географску наставу беживотном / 
Ђорђије Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Бр. 14 (14.03.1978), стр. 8.

65. ФУНКЦИЈИОНАЛНОСТ географске карте у настави у основној школи / Ђ. 
Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Бр. 7 (01.04.1978), стр. 8.

1981.

66. КАКО организовати ђачке екскурзије / Ђорђије М. Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). - Бр. 15-16 (1981), стр. 6.

1983.

67. ЕЛЕМЕНТ филм у настави географије / Ђ.М. Остојић.
У: Унапређење наставе географије у Југославији: зборник радова VI југословенског сим-
позијум, октобар 1983 / [уредници Стеван Станковић, Вујадин Рудић]. - Београд : Срп-
ско географско друштво, 1983, стр. 152-153.

68. ЕФЕКТИ туризма на Жабљаку / Ђ.О.
У: Гласник Српског географског друштва(Београд). – Год. 63, бр. 1-2 (1983) стр. 171-172.

69. ПРОБЛЕМИ загађености и мјере заштите ваздуха у Пљевљима / Ђорђије Остојић.
У: Човек и животна средина (Београд). – Год. 8, бр. 5 (1983), стр. 33-40.

70. ТУРИСТИЧКА географија Југославије / Ђ.О.
У: Просвјетни рад (Титоград). – Бр. 12 (1.09.1983), стр. 11.
У Издању „Просвјетног прегледа“ изашла је „Туристичка географија Југославије“од Сте-
вана М. Станковића. – Приказ.

71. СТЕВАН М. Станковић :„Туристичка географија Југославије“/ Ђорђије Остојић.
У: Школа данас (Мостар). - Год. 20 , бр. 3-4 (1983), стр. 284-286.
Приказ књиге Стевана М. Станковића „Туристичка географија Југославије“.

72. СТЕВАН М. Станковић „Туристичка географија Југославије“/ Ђорђије Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). - Бр. 11 (1983), стр. 5.
Приказ књиге Стевана М. Станковића „Туристичка географија Југославије“.

73. СТЕВАН Станковић: „Језера света“ / Ђорђије М. Остојић.
У:Гласник српског географског друштва (Београд). - Бр. 45 (1983), стр. 181-182.
Приказ књиге Стевана М. Станковића „ Језера света“.

74. УНАПРЕЂЕЊЕ наставе географије у Југославији / Ђ.О.
У: Просвјетни рад (Титоград). - Бр. 17 (01.11.1983), стр. 6.
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1984.

75. ЖАБЉАК – мала монографија / Ђорђије Остојић.
У: Земља и људи: популарно научни зборник / уредник Стеван Вујадиновић. – 
 Београд : Српско географско друштво, 1984, стр. 176-181. 

76. НАЦИОНАЛНИ парк Дурмитор / Ђ.О.
У: Природа-часопис Хрватског природнословног друштва (Загреб). - Год. 73, бр. 4 (1984), 
стр. 102-104.

77. ПЛАНИРАЊЕ годишњих одмора и осталих видова туристичке рекреације у удру
женом раду / Ђорђије Остојић.
У: Човек и животна средина(Београд). - Год. 9, бр. 1-3 (1984), стр. 56-57.

78. ЈЕЗЕРА свијета / Ђорђије Остојић.
У: Географски гласник (Загреб). - Бр. 45 (1984), стр. 187-193.
Приказ књиге Стевана М. Станковића „ Језера света“.

79. ГЕОГРАФСКО-ТУРИЗМОЛОШКА студија о Националном парку Биоградска гора 
/ Ђорђије Остојић.
У: Мостови (Пљевља). - Год. 16, бр. 78-79 (1984), стр. 74-77.
Приказ књиге Петка Бошковића“Национални парк Биоградска гора“

80. ЉУБИСАВ Раонић / Ђорђије М. Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). - Бр. 20 (1984), стр. 16.
Некролог.

1985.

81. ВЕЛИКИ мост на ријеци Тари код села Будечевице / Ђорђије Остојић.
У: Природа : часопис хрватског природнословног друштва (Загреб). - Год. 74, бр. 9/10 
(1985), стр. 106-107.

82. ЖИВОТ је зато да се корисно утроши / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). - Год. 4, бр. 4/5 (1985), стр. 9-11.

83. ЗАГАЂИВАЊЕ вода и проблеми заштите у Пљеваљској котлини / Ђ.М. Остојић..
У: Човек и животна средина (Београд).– Год. 10, бр. 1 (1985), стр. 49-57.

84. ЈЕЗЕРА свијета / Ђорђије Остојић.
У: Природа-часопис природнословног друштва друштва (Загреб). – Бр. 5 (1985), стр. 122-
124. 
Приказ књиге Стевана М. Станковића „ Језера света“.

85. КЊИГА за савремену библиотеку, географија / Ђ. Остојић.
У: Школа данас, Мостар. – Бр. 1-2 (1985), стр. 56-57.

86. КЊИГА неоспорне вриједности намијењена удруженом рад / Ђ.М. Остојић
У: Човјек и животна средина, Београд. – Бр. 1-2 ( 1985), стр. 104-105.
*Приказ књиге Миливоја Тодоровића „Могућа решења у систему човек друштво-жи-
вотнасредина“.
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87. МОГУЋА рјешења у систему човјек друштво-животна средина / Ђорђије Остојић.
У: Мостови (Пљевља). – Год. 7, бр. 86-87 (1985), стр. 132-135.

88. НЕОБИЧНЕ појаве подземног развођа Црног језера / Ђ.О.
У: Соа небеска(Жабљак). - Год. 3, бр. 4/5 (1985),стр. 16.

89. О ношњи старих Језераца и обичајима везаним за ношњу и одијевање /Ђ.О.
У: Соа небеска ( Жабљак). – Год. 3, бр. 4/5 (1985), стр. 10.

90. СЕЛО Врела станиште предака Јована Цвијића/ коауторство Петко Бошковић и 
Ђорђије Остојић
У: „Јован Цвијић и Дурмитор“: зборник радова са научног скупа, 12. 10. 1985, Жабљак / 
уредник зборника Стеван М. Станковић . – Београд : Српско географско друштво, 1985, 
стр. 25-42.

91. ХИДРОГРАФИЈА копна / Ђорђије Остојић.
У: Школа данас, Мостар. – Бр. 1-2 (1985), стр. 65-69.
Приказ књиге Миливоја Тодоровића „Могућа рјешења у систему човек-друштво-животна 
средина“

1986.

92. ВАЛОРИЗАЦИЈА споменика Титовоужичког краја / Ђорђије Остојић.
У: Мостови (Пљевља). – Год. 18, бр. 89-90 (1986), стр. 61-62.
Приказ књиге Јованке Вујовић „Туристичка валоризација споменика општине Титово 
Ужице“.

93. КАРТОГРАФИЈА и картографска писменост / Ђ.Остојић.
У: Школа данас (Мостар). – Бр. 1/2 (1986), стр.9.

94. КРОВОВИ по мјери поднебља / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 5, бр. 6 (1986), стр. 8.

95. ЛЕГЕНДА о Вражјем језеру / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 5, бр. 6 (1986), стр. 11.

96. ЛЕГЕНДА о браћи војводе Момчила / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год 5, бр. 6 (1986), стр. 16.

97. ЛЕГЕНДА о Јабучилу / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 5, бр. 6 (1986),стр. 20.

98. ЛЕГЕНДА о Рибљем језеру / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). - Год. 5, бр. 6 (1986), стр. 6.

99. МАРКО у ујчевини – легенда о Марку Краљевићу / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год 5, бр. 6 (1986), стр. 8.



183

02
Библиографије

Б
и

бл
и

ог
р

аф
и

ја
 /

 Ђ
О

Р
Ђ

И
ЈЕ

 М
. О

С
ТО

ЈИ
Ћ

100. ПЉЕВЉА, мала монографија / Ђорђије Остојић.
У: Земља и људи : популарни научни зборник / Вујадиновић Стеван. -Београд : Српско 
географско друштво,1986, св. 36. стр. 139.

101. ПРИРОДНА средина утицала је на обликовање кућа / Ђ.Остојић.
У: Соа небеска(Жабљак). – Год. 5, бр. 6 (1986), стр. 6-7.

102. ТРАГОМ старих воденица на Језерима / Ђ.Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год 5, бр. 6 (1986), стр.10.

103. ТРАДИЦИОНАЛНА сеоска кућа и привредне зграде старих Језераца / Ђ. О.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год 5, бр. 6 (1986), стр. 5.

1987.

104. БРАНКО Милићевић, професор / Ђорђије М. Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). - Год. 3/4, бр. 18 (1987), стр. 12. 
Некролог.

105. КУСТУРНА главица / Ђорђије Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 5, бр. 7/8 (1987), стр. 10.

106. ЛЕГЕНДА о Ранисави / Ђорђије Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). - Год. 5, бр. 7/8 (1987), стр. 10.

107. О Пашиној води-легенда / Ђорђије Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 5, бр. 7/8 (1987), стр. 8.

108. О Пријеспи / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 5, бр. 7/8 (1987), стр. 8.

109. ПРИВРЕДНЕ зграде и домаћинсва старих Језераца / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год 5, бр. 7/8 (1987), стр. 10.

1988.

110. ДРАГУТИН-Драго Вујачић : 1931-1988 / Ђ. Остојић.
У: Васпитање и образовање (Подгорица). – Год. 14, бр. 5/6 (1988) стр. 143-145.
Некролог.

111. ЂЕРДАН их издијелио / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 6, бр. 9/10 (1988),стр. 12.

112. О постанку имена Дробњак : легенда / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год 6, бр. 9/10 (1988), стр. 12

113. ПЉЕВАЉСКИ рудници угља / Ђорђије М.Остојић.
У: Гласник српског географског друштва (Београд). – Год. 68., бр. 1 (1988), стр.112-113.
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114. РИЗНИЦА лексичког богатства у воденици / Ђ.О.
У: Соа небеска(Жабљак). – Год 6, бр. 9/10 (1988), стр. 6.

1989.

115. ЗВЈЕРЕТИНО поље: поријекло топонима / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 7, бр. 11/12 (1989), стр. 5.

116. ИЗ топонимије дурмиторског краја / Ђорђије М.Остојић.
У: Гласник српског географског друштва (Београд). - Год. 69, бр. 2 (1989) , стр. 63-72.

117. ПОКУЋАНСТВО и унутрашње опремање станишта / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год 7, бр. 11/12 (1989), стр. 6-9.

118. ПОРИЈЕКЛО топонима Скаковац / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год 7, бр. 11/12 (1989), стр. 13.

119. РАМОВО ждријело: легенда / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год 7, бр. 11/12 (1989), стр. 5.

120. ТУРИЗАМ сјеверне Црне Горе / Ђорђије Остојић
У : Гласник Српског географског друштва (Београд). – Год. 69, бр. 1-2 (1989), стр. 164-
166.
Приказ књиге Слободана Касалице„Сјеверна Црна Гора : туристичко-географска сту-
дија“, Никшић, Универзитетска ријеч, 1989.

1990.

121. ВИСОКИ циљеви оковани немаштином / Ђ.Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). - Бр. 2 (15.01.1990), стр. 3-4.
У Титограду је 04. јануара уручена награда „Октоих“ Ђорђију М. Остојићу за 1989. год.

122. ЗАШТИТА природе и унапређивање животне средине у наставним програмима 
основне школе са библиографијом радова / Ђорђије Остојић.
У: Васпитање и образовање (Титоград). – Бр. 5-6 (1990), стр. 69-79.

123. ЗАШТИТА и унапређивање животне средине кроз наставне планове и програме 
/ Ђорђије Остојић.
У: Просвјетни рад (Титоград). - Бр. 20 (15.12.1990), стр. 7.

124. ИЗ етнологије Старог Дробњака : записи о народној ношњи у дробњачком крају/ 
Ђорђије Остојић.
У: Брезнички записи (Пљевља). – Бр. 2 (1990), стр. 17-25.

125. ИЗ прошлости школства и културе пљеваљског краја / Ђoрђије М.Остојић.
У: Брезнички записи (Пљевља). - Бр. 2 (1990), стр. 25-46.
Припремљени текстови за штампу списа Љубомира Дурковића-Јакшића.

126. ТРАГОМ старих пљеваљских воденица / Ђорђије Остојић.
 У: Брезнички записи (Пљевља). – Бр. 1 (1990), стр. 54-66.
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127. ТРАДИЦИОНАЛНА јела и пиће старих Дробњака / Ђорђије М.Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). - Год. 8, бр. 13/14 (1990), стр. 5-8.

1991.

128. САХРАЊИВАЊЕ и погребни обичаји у пљеваљском крају / Ђ. Остојић.
У: Брезнички записи (Пљевља). - Бр. 2/3 (1991), стр. 199-208.

129. ЖЕНИДБА, удадба и свадбе у Дробњаку / Ђорђије Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 9, бр. 15 (1991), стр. 9-12.

130. ЊЕГОВУЂА : топоними Дурмитора : Његовуђа / Ђ. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 9, бр. 15 (1991), стр. 9.

131. КУМИНА буква: топонимиДурмитора / Ђ. Остојић.
У: Соа небеска(Жабљак). - Год. 9, бр. 15 (1991), стр. 4.

132. ПЕТРОВИЦА : топоними Дурмитора / Ђ.М. Остојић.
У : Соа небеска(Жабљак). - Год. 9, бр. 15(1991), стр. 4.

133. ЧАРКОВО поље : топонимиДурмитора / Ђ. М. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 9, бр. 15 (1995), стр. 4. 

1992.

134. БАЈОВО војводство : из топонимије Дурмитора / Ђ. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 10, бр. 16/17(1992), стр. 4.

135. БОЖИЋНИ празницу у Старом Дробњаку / Ђорђије Остојић.
У: Расковник: часопис за књижевност и културу (Београд). – Год. 18, бр. 69/70 (1992), 
стр. 49-61.

136. ИЗ прошлости школства и културе пљеваљског краја / [Ђ. Остојић] припремио 
казивања др. Љубомира Дурковића-Јакшића: “Просвјетна дјелатност манастира Свете 
Тројице код Пљеваља/ 1823-1912“, други дио.
У: Брезнички записи (Пљевља). – Бр. 3 (1992), стр. 47-74.

137. ИЗ прошлости Дурмиторског краја : саобраћајне везе са Дурмитором / Ђ.Остојић
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 10, бр. 16/17 (1992), стр. 7. 

138. МЕЂУЖВАЉЕ : из топонимије Дурмитора / Ђ. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 10, бр. 16/17 (1992),стр. 14.

139. МИЉАН Потпара, наставник / Ђорђије Остојић.
У: Просвјетни рад (Подгорица). - Бр. 3-4 (01-15.02.1992), стр. 12.
Некролог.

140. ОБЛИЦИ васпитног рада и планирање садржаја из области заштите животне 
средине на часовима одјељенских заједница у основној школи / Ђорђије М. Остојић
У: Васпитање и образовање (Подгорица). - Бр. 1(1992), стр. 53-60.



186

02

141. ПОГРЕБНИ обичаји и сахрањивање у Дробњаку / Ђ. М. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 10, бр. 16/17 (1992), стр. 6.

142. ПОГЛЕДНИ крш : из топонимије Дурмитора / Ђорђије Остојић.
У: Соа небеска(Жабљак). - Год. 10, бр. 16/17 (1992), стр. 14.

143. РЕЗУЛТАТИ за главобољу / Ђ. Остојић
У: Просвјетни рад (Подгорица). – Бр. 7-8 (01- 15. 04.1992), стр. 5.

144. ТАРСКО-ПИВСКИ високи плато / Ђ. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 10, бр. 16/17 (1992), стр. 4.

145. ТРГИЉ : из топонимије Дурмитора / Ђ. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 10, бр. 16/17 (1992), стр. 14.

1993.

146. БАНДУЛИНА цицвара : легенде / Ђ. Остојић.
У : Соа небеска(Жабљак). – Год. 11, бр. 18 (1993), стр. 10.

147. БИЈЕЛА: из топонимије Дробњака / Ђ. Остојић. – 
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 11, бр. 18 (1993), стр 10.

148. БОЖИЋНА здравица / Ђорђије Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 11, бр. 18 (1993), стр. 9.

149. БОЖИЋНИ празници у старом Дробњаку / Ђ. Остојић.
У : Соа небеска(Жабљак). - Год. 11, бр. 18 (1993), стр. 8-10.

150. ЂЕВИЧ камен / Ђ. Остојић 
У: Соа небеска (Жабљак). - Год. 11, бр. 18 (1993), стр. 10.

151. ЗДРАВИЦА полазнику на Божић / Ђ. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год 11, бр. 18 (1993), стр. 9.

152. КОМАРНИЦА: из топонимије Дробњака / Ђорђије М. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 11, бр. 18 (1993), стр. 10.

153. КОСЈЕРИЋИ : из топонимије Дробљака / Ђорђије Остојић.
У. Соа небеска (Жабљак). – Год. 11, бр. 18(1993), стр. 10.

154. ЛОВ и риболов око Дурмитора / Ђ. Остојић.
У : Соа небеска(Жабљак). - Год. 11, бр. 18 (1993), стр. 10.

155. ПОШЋЕЊЕ: из топонимије Дробњака / Ђ.М. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год 11, бр. 18 (1993), стр. 10.

156. ПРАВЉЕЊЕ снијежница / Ђ. Остојић. 
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 11, бр. 18 (1993), стр. 10.
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157. ПРИДВОРИЦА : из топонимије Дробњака / Ђ. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год 11, бр. 18 (1993), стр. 10.

158. ПРИМЈЕНА и употреба аудио-визуелних средстава у настави географије, са 
библиографијом радова / Ђорђије Остојић.
У: Васпитање и образовање (Подгорица). – Бр. 5-6 (1993), стр. 44-54.

159. САХРАЊИВАЊЕ и погребни обичаји у Пљеваљском крају / Ђ. Остојић.
У: Брезнички записи (Пљевља). – Бр. 3 (1993), стр. 199-209

1994.

160. КОВЧИЦА : из топонимије Дурмитора / Ђорђије Остојић.
У: Соа небеска(Жабљак). - Год. 12, бр. 19 (1994), стр. 7.

161. МЉЕТИЧАК : из топонимије Дробњака / Ђорђије Остојић.
У: Соа небеска(Жабљак). – Год. 12, бр. 19 (1994), стр. 7.

162. НАТРА за ткање и домаћа радиноствезана за производњу од вуне / Ђ.О.
У: Брезнички записи (Пљевља). – Бр. 4/5 (1994), стр. 61-66.

163. ПРОВАЛИЈА : из топонимије Дробњака / Ђорђије Остојић. 
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 12 , бр. 19 (1994), стр. 7.

164. СЕЛО Тепца: из топонимије Дробњака / Ђорђије Остојић. 
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 12, бр. 19 (1994), стр. 7.

165. ЧИПЧИЈЕ: из топонимије Дробњака / Ђорђије Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 12, бр. 19 (1994), стр. 7

166. ШУМАНОВАЦ : из топонимије Дробњака/ Ђорђије Остојић.
У: Соа небеска(Жабљак). - Год. 12, бр. 19 (1994), стр. 7.

1995.

167. КРСНО име у Потарју и обичаји везани за његово спровођење / Ђ. Остојић.
У: Брезнички записи (Пљевља). – Год. 8, бр. 6 (1995), стр. 65-72.

168. ПРИРОДА Дурмитора у народном стваралаштву и легенди / Ђорђије Остојић.
У: Соа небеска(Жабљак). – Год. 13, бр. 20 (1995), стр. 8.

169. ПУТЕВИМА Југославије / Ђ.О.
 У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 13, бр. 20 (1995), стр. 4. 

1996.

170. ЗБИВАЊА око погибије Смаил-аге Ченгића 23. септембра 1840. године на 
Мљетичку / Ђорђије М. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). - Год. 14, бр. 21 (1996), стр. 10-11.
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171. МОЛИТВЕНА чаша / Ђ.М. Остојић.
У: Соа небеска ( Жабљак). – Год 14, бр. 21 (1996), стр.12.

172. ПРОДАЈА Дробњака гатачком муселиму Смаил-аги Ченгићу и боравак агин на 
Косорићима / Ђ.М. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год 14, бр. 21 (1996), стр. 11.

1997.

173. ЕТНОГРАФСКА историја Дробњака у истраживањима Светозара Томића / 
Ђорђије М. Остојић
У: На извору Вукова језика : зборник радова са [2] научног скупа који је одржан на Жа-
бљаку 21. и 22. јула1997. године / [уредници Томислав Жугић, Зоран Лакић]. -Жабљак : 
Општина Жабљак, 1997, стр. 291-306.

174. ЈЕ ли рђаво раји са мном кнеже / Ђорђије М. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). - Год. 15, бр. 22 (1997), стр. 16.

175. КАКВО ће вријеме бити: из народног вјеровања / Ђ.О.
У: Соа небеска (Жабљак). - Год. 15, бр. 22 (1997), стр. 14.

176. НАДМУДРИВАЊЕ Смаил-аге и Шуја / Ђорђије М. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 15, бр. 22 (1997), стр. 16.

177. НЕЋЕШ, Ђечевићу овдје ручати / Ђорђије М. Остојић.
У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 15, бр. 22 (1997), стр. 16.

178. НЕМОЈ Бане, да се лукавимо / Ђорђије М. Остојић.
У: Соа небеска(Жабљак). - Год. 15, бр. 22 (1997), стр. 16.

1998.

179. ДУРМИТОРЦИ одликовани у Балканским ратовима 1912-1918. и Првом 
свјетском рату 1914-1918. године / Ђорђије Остојић.
У : Соа небеска (Жабљак). – Год. 16, бр. 23 (1998), стр. 13-15.

180. ТРЕБЈЕШАНИН, Светозар : Од Дурмитора до Острога / приредио Ђ.М. Остојић.
У: Соа небеска(Жабљак). - Год. 16 , бр. 23 (1998), стр.8.

2000.

181. УМРЛИ у логорима Нађмеђеру и Болгогасону 1916-1918. године / Ђ. Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 10, бр. 15-16 (2000), стр. 122-128.

2003.

182. ИСТОРИЈА цркве у Тепцима / Ђорђије Остојић.
У: Свевиђе (Беране). – Год. 2, бр.12 (2003), стр. 63.
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183. ДРОБЊАЦИ у Карађорђевом устанку 1904. године / Ђ. Остојић. 
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 13, бр. 21 (2003), стр. 65-68.

2004.

184. ТРАГЕДИЈА породице Радована Остојића у Ашау 1942. године / Ђ. Остојић.
У: Добровољачки гласник, (Београд). - Год. 14, бр. 24 (2004), стр. 103-105.

185. ПОГИБИЈА српске војске на Врелима 1915. године, у књизи „Братство Остојића у 
легенди, анегдоти и историји“/ Ђ.Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 14, бр. 24 (2004), стр. 106.

2005.

186. ДРОБЊАЦИ и Карађорђев устанак / Ђорђије Остојић.
У : Брезнички записи (Пљевља). – Бр. 16 (2005), стр. 61-67.

187. КОМИТСКИ одред и обрачун на Врелима са Швабом 1918. године, у књизи 
„Братство Остојића у легенди, анегдоти и историји“/ Ђ.Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 15, бр. 25 (2005), стр. 116.

188. РАЗВИТАК језерских школа / Ђорђије Остојић.
У: На извору Вукова језика : 3. научни скуп 2000. / [организациони одбор Анка 
Жугић...и др.]. – Жабљак : Скупштина Општине, 2005, стр. 239-249.

189. САМООДБРАНА народа на Врелима 1918. године / Ђорђије М.Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 15, бр. 26 (2005), стр. 117-122.

2006.

190. ЈЕЛЕНА Шаулић-Бојовић, комита, комитски војвода и учитељица.
У: На извору Вукова језика : 5. научни скуп / [организациони одбор Анка Жугић... и 
др. ; уредник Бранислав Остојић]. – Жабљак : Скупштина Општине, 2006, стр. 330-331.

2007.

191. ВИТЕШТВО поручника Божидара Жугића / Ђорђије Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 17, бр. 30 (2007), стр.155-160.

192. ДРОБЊАЧКИ протопоп Милутин Церовић / Остојић Ђ.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 17, бр. 29/30 (2007), стр. 112.

193. ЕТНОЛОШКИ центар „Врела“/ Ђ. Остојић.
У: брошура НВО „Опстанак Пљевља“, 2007, стр. 4.

194. ПРОТА Милутин Церовић / Ђ. Остојић.
У: Свевиђе (Беране). – Год. 5, бр. 33 (2007), стр. 67.

195. СПОМЕН обиљежје Живојину Мишићу / Ђорђије М.Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 17, бр. 30 (2007), стр. 112.
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196. СПОМЕНИК на Јабуци код Пљеваља подигнут изгинулим у борбама 1875, 
1912-1918. године / Ђорђије М. Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 17, бр. 30 (2007), стр. 113.

197. ХЕРОИНА устанка у Тополици / Ђорђије Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 17, бр. 29/30 (2007), стр. 114.

2008.

198. ИДЕОЛОШКИ заборав или немар: (пет синова Вукашина и Марије Жугић 
трагично погинуло прије него што су формирали породицу) / Ђорђије Остојић.
У: Пљеваљске новине (Пљевља). – Бр. 1225 (15.04.2008), стр.19.

199. МУЧЕНИЧКА смрт комитског јатака Јова Џаковића / Ђорђије Остојић.
У: Добровољачки гласник(Београд). - Год. 18, бр. 32 (2008), стр. 104-108.

200. СТЕВАН Поповић, Тепачки поп / Ђ. Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 18, бр. 31 (2008), стр.125-127.

201. СПОМЕНИК деветорици објешених Шљиванчана од стране Туракау Оџаку код 
Пљеваља 1836. године / Ђорђије Остојић. 
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 18, бр. 31 (2008), стр. 132-133.

202. ТЕПЦА : постојбина војводе Живојина Мишића / Ђ. Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 18, бр. 31 (2008), стр. 123-125.

203. ЦРКВА у Доњој Буковици код Шавника / Ђорђије Остојић.
У: Свевиђе (Беране). - Год. 6, бр. 47 (2008), стр. 35-36.

2009.

204. ВОЈВОДА Бошко Бојовић / Ђорђије Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 19, бр. 34 (2009), стр. 105-110.

205. ВОЈВОДА Трипко Џаковић / Ђорђије Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). - Год. 19, бр. 33 (2009), стр. 178-184.

206. ДУРМИТОРСКА бригада у Балканским ратовима / Ђорђије Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). - Год. 19, бр. 34 (2009), стр. 160-162.

207. ЗАНИМЉИВОСТИ о боравку Јована Цвијића на Жабљаку / Ђ. Остојић.
У: Годишњак Института за географију Филозофског факултета у Никшићу и Географ-
ског друштва Црне Горе (Никшић). - Бр. 5 (2009), стр. 195-198.

208. ЈОВАН Цвијић на Дурмитору / Ђорђије Остојић.
У: Пљеваљске новине (Пљевља). - Бр. 1247 (15.08.2009), стр. 7.

209. МИЈАТОВ гроб на црквишту у Бобову / Ђорђије Остојић.
У: Пљеваљске новине (Пљевља). - Бр. 1255 (01.06.2009), стр. 7.
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210. НАЗИВИ села, заселака и крајева у Дробњаку / Ђ. Остојић.
У: Годишњак Института за географију Филозофског факултета у Никшићу и Географ-
ског друштва Црне Горе (Никшић). – Бр. 5 (2009), стр. 169-177.

211. ТРАГЕДИЈА породице Милосава Томића / Остојић Ђ.
У: Пљеваљске новине (Пљевља). - Бр. 1258 (01.09.2009), стр. 17.

212. ЦРНОГОРСКИ добровољцинасељени у Банату послије Првог свјетског рата / Ђ.О.
У: Добровољачки гласник(Београд). – Год. 19, бр. 33 (2009), стр. 227-228.

2010.

213. БРАТСТВЕНИЧКИ документ за поштовање / Остојић Ђ.
У: Пљеваљске новине (Пљевља). - Бр. 1289 (12. 2010), стр. 14.

214. БРАЋА Костић утемељивачи језерских школа / Остојић Ђорђије.
У: На извору Вукова језика : зборник радова са VI научног скупа, Жабљак, 30-31. јул 
2009. – Жабљак : Фондација Вукове задужбине, 2010, стр. 373-378.

215. ВИЈЕНАЦ родољубљу / Ђ. Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 28, бр. 35 (2010), стр. 154-155.

216. ДОБРОВОЉАЦ из Монтане, комитски војвода Бошко Бојовић / Ђ. Остојић.
У: Добровољачки гланик (Београд). – Год. 28, бр. 34 (2010), стр. 114.

217. ДРОБЊАЧКА бригада у Балканским ратовима / Ђорђије Остојић.
У: Добровиљачки гласник (Београд). – Год. 28, бр. 34 (2010), стр. 112-113.

218. ЗАПИС о људском гесту / Ђ.О.
У: Пљеваљске новине (Пљевља). - Бр. 1297 (01.2010) стр. 11.

219. НАЗИВИ села, заселака и крајева у Дробњаку / Ђорђије Остојић.
У: Годишњак института за географију и Филозофског факултета у Никшићу и Гео-
графског друштва Црне Горе (Никшић). – Бр. 5 (2010), стр. 154-157.

220. ОБРАЧУН Краља Николе са Исаилом Томићем / Ђ. Остојић.
У: Пљеваљске новине (Пљевља). – Бр. 1267 (15.01.210), стр. 11.

221. УСТАНАК у Дробњаку 1805. године / Ђ. Остојић 
У: Добровољачки гласник (Београд). - Год. 28, бр. 36 (2010), стр.125.

2011.

222. БАН Новица Церовић / Ђорђије Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 29, бр. 37/38 (2011), стр. 9.

223. БРИГА о споменицима на Јабуци / Ђорђије М. Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 29, бр. 37/38 (2011), стр.10.



192

02

224. ЗАПУШТЕНИ споменици на Јабуци / Ђ. Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 29, бр. 37 (2011), стр. 161-164.

225. „КЊИГА о Пуниши Рачићу“ / Ђорђије М. Остојић.
У: Пљеваљске новине (Пљевља). - Бр. 1303 (15.07.2011), стр. 9.

2012.

226. БОРБА Ускока са Турцима / Ђорђије Остојић.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 30, бр. 39/40 (2012), стр. 117-121.

227. НЕПОКОЛЕБЉИВИ војвода Маринко Леовац / Ђ. Остојић.
У Добровољачки гласник (Београд). – Год. 30, бр. 40 (2012), стр. 112-116.

228. УЧЕШЋЕ црногорских добровољаца из Америке 1912-1915 и потапање брода 
„Бриндизи“ / Остојић Ђ.
У: Добровољачки гласник (Београд). – Год. 30, бр. 39 (2012), стр. 123-126.

2013.
229. ДРОБЊАК и погибија Смаил аге Ченгића 1840. године на Мљетичку / Ђ. О.

У: Добровољачки гласник (Београд). – Год 31, бр. 41-42 (2013), стр. 76-80.
 
230.  ЈЕЗИЧКО богатсво / Ђорђије М. Остојић.

У: Пљеваљске новине (Пљевља). – Бр. 1351 (5.07. 2013), стр. 9.

231. О вјетру, киши и снијегу / Ђорђије Остојић.
У: Пљеваљске новине (Пљевља). – Бр. 1347 (15.05, 2013), стр. 10.

232. ОБРАЧУН краља Николе са Дробњацима / Ђ.О.
У: Пљеваљске новине (Пљевља). – Бр. 1354 (1.09.2013), стр. 21.

233. СТАРИ Жабљак по Обрену-Олу Караџићу (рубрика „Нова издања“) / Ђ. Остојић.
У: Пљеваљске новине (Пљевља). – Бр. 1357 (15.10. 2013), бр. 1357, стр. 12.

IV ЛИТЕРАТУРА О ЂОРЂИЈИ ОСТОЈИЋУ

1982.

234. ТОДОРОВИЋ, Миливоје
„Туристичке функције Националног парка Дурмитор“ / Миливоје Тодоровић.

У: Човјек и животна средина (Београд). - Год. 7, бр. 5/6 (1982), стр. 125-128.
Магистарски рад Ђорђија Остојића. - Приказ књиге Ђорђија Остојића „Туристичке 
функције националног парка Дурмитор“, Београд, Српско географско друштво, 1983.
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1983.

235. СТАНКОВИЋ, Стеван М.
„Туристичке функције Националног парка Дурмитор“ / Стеван М. Станковић.

У : Гласник Српског географског друштва (Београд). – Год. 63, св.1-2 (1983), стр. 112-
114.
Приказ књиге Ђорђија Остојића „Туристичке функције националног парка Дурми-
тор“, Београд, Српско географско друштво, 1983.

236. СТАНКОВИЋ, Стеван М.
„Туристичке функције националног парка Дурмитор“ / Стеван М. Станковић.

У: Природа, Загреб, 1983, 9/10.
Приказ књиге Ђорђија Остојића „Туристичке функције националног парка Дурми-
тор“, Београд, Српско географско друштво, 1983.

237. БОШКОВИЋ, Петко 
Унапређење Националног парка Дурмитор / Бошковић Петко.

У: Просвјетни рад (Подгорица). - Бр. 18 (15.11.1983), стр. 9.
Приказ књиге Ђорђија Остојића „Туристичке функције националног парка Дурми-
тор“, Београд, Српско географско друштво, 1983.

1984.

238. СТАНКОВИЋ, Стеван М.„
Национални парк Дурмитор / Станковић М. Стеван.

У: Глобус (Београд). – Год. 15, бр. 15/16 (1984), стр. 76-79.
Приказ књиге Ђорђија Остојића „Туристичке функције националног парка Дурми-
тор“, Београд, Српско географско друштво, 1983.

239. КАСАЛИЦА Слободан
Значајан прилог проучавању Националног парка Дурмитор / С. Касалица.

У: Мостови (Пљевља). – Год 16, бр. 78/79 (1984), стр. 71-73.
Приказ књиге Ђорђија Остојића „Туристичке функције националног парка Дурми-
тор“, Београд, Српско географско друштво, 1983.

240. СТАНКОВИЋ Стеван М.
Туристичке функције националног парка Дурмитор / Стеван М.Станковић.

У: Гласник Српског географског друштва (Београд). – Год. 64, бр. 1-2 (1984), стр. 133-
115.
Приказ књиге Ђорђија Остојића „Туристичке функције националног парка Дурми-
тор“, Београд, Српско географско друштво, 1983.

1985.

241. СТАНКОВИЋ Стеван М.
Туристичке функције националног парка Дурмитор / Стеван М. Станковић.

У: Туризмологија (Београд). – Год. 13, бр. 16 (1985), стр. 89-93.
Приказ књиге Ђорђија Остојића „Туристичке функције националног парка Дурми-
тор“, Београд, Српско географско друштво, 1983.
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1995.

242. ЈОКНИЋ, Милорад
Народне здравице / Милорад Јокнић.

У: Побједа (Подгорица). – Год. 52, бр. 10530 (21.01.1995), стр. 13.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Народне здравице из старог Дробњака и По-
тарја“, Пљевља, „Пљеваљске новине“, 1994.

243. ЈОКНИЋ, Милорад
Народне здравице, књ. 2. / Милорад Јокнић.

У: Пљеваљске новине (Пљевља). – Год. 35, бр. 15 (01.06.1995), стр. 3.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Народне здравице из старог Дробњака и По-
тарја“, Пљевља, „Пљеваљске новине“, 1994.

1996.

244. БАЈАГИЋ, Предраг
Нова књига о Дробњаку / Предраг Бајагић.

У: Побједа (Подгорица). - Год. 53, бр. 11002 (02.06.1996), стр. 12.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Народне здравице из старог Дробњака и По-
тарја“, Пљевља, Пљеваљске новине, 1996.

245. БОШКОВИЋ, Петко
Народни живот и обичаји Дробњака / П. Бошковић.

У: Бјелопољске новине (Бијело Поље).– Бр. 3821(1996), стр. 16.
Приказ књиге Ђорђија Остојића „Дробњак, народни живот и обичаји“, Пљевља, Чи-
гоја штампа, 1996.

246. БОШКОВИЋ, Петко
Народни живот и обичаји / Петко Бошковић.

У: Соа небеска (Жабљак). – Год. 14, бр. 21 (1996), стр. 14.
Приказ књиге Ђорђија Остојића „Дробњак, народни живот и обичаји“, Пљевља, Чи-
гоја штампа, 1996.

247. ЈОКНИЋ, Милорад 
„Дробњак“, (народни живот и обичаји) / М. Јокнић.

У: Пљеваљске новине (Пљевља). – Год. 36, бр. 945(02.04.1996), стр.. 5.
Приказ књиге Ђорђија Остојића „Дробњак, народни живот и обичаји“, Пљевља, Чи-
гоја штампа, 1996.

1997.

248. АРАНИТОВИЋ, Добрило
Бисери народног бесједништва / Добрило Аранитовић.

У: Брезнички записи (Пљевља). – Бр. 7-8 (1997), стр. 151-152.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Народне здравице из старог Дробњака и По-
тарја“, 
Пљевља, „Пљеваљске новине“, 1994.

249. БОШКОВИЋ, Петко
Дробњак на животним раскршћима / Петко Бошковић. 
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У: Брезнички записи (Пљевља). - Бр. 7-8 (1997), стр. 153-154.
Приказ књиге Ђорђија Остојића „Дробњак, народни живот и обичаји“, Пљевља, Чи-
гоја штампа, 1996.

250. КОПРИВИЦА, Бранко
Студија о Дробњаку / Б. Копривица.

У: Никшићке новине (Никшић). - Год. 30[31], бр. 1223 (27.11.1996), стр. 5.
Приказ књиге Ђорђија Остојића „Дробњак, народни живот и обичаји“, Пљевља, Чи-
гоја штампа, 1996.

1998.

251. ГУБЕРИНИЋ, Радомир П.
Историјски споменик прецима / Радомир Губеринић

У: Пљеваљске новине (Пљевља). - Год. 37, бр. 1001 (01.08.1998), стр. 5
Приказ књиге Ђорђија Остојића „Остојићу у историји, легенди, народном предању“, 
Београд, Катун,1998.

252. ЈОКНИЋ, Милорад 
Слике народног живота / Милорад Јокнић

У: Пљеваљске новине (Подгорица). - Год. 37, бр. 1003 (30.12.1998), стр. 9.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Дробњак у легенди, предању и анегдоти“, 
Пљевља, АСИК, 1998.

1999.

253. ЈОКНИЋ, Милорад
Богатство у лирским минијатурама / Јокнић Милорад

У: Пљеваљске новине (Пљеваља). – Год 38, бр. 1015 (02.07.1999), стр. 7.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „С Пирлитора преко Дурмитора, књ. 2“, Пљевља, 
Пљеваљска књижара, 1999 .

254. ЈОКНИЋ, Милорад
Слике народног живота / Милорад Јокнић.

У: Просвјетни рад (Подгорица). - Год. 50, бр. 19/20 (1999), стр. 26.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Дробњак у легенди, предању и анегдоти“, Подго-
рица, АСКИ, 1998.

2000.

255. ЈАНКОВИЋ, Стојан
Дробњачки љетопис / Јанковић Стојан.

У: Борба (Београд). – Год. 79, (15.06. 2000), стр. 22.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Дробњак : племенски живот и традиција“, Бео-
град, Чигоја штампа, 2000.

2001.

256. ТОДОРОВИЋ, Мишо
Живот и традиција / Мишо Тодоровић.
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У: Борба (Београд). – Год. 80, (28.06. 2001), стр. 26-27.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Дробњак : племенски живот и традиција“, Бео-
град, Чигоја штампа, 2000.

2002.

257. ЈОКНИЋ, Милорад
Монографија села Врела / Милорад Јокнић.

У: Пљеваљске новине (Пљевља). - Год. 42, бр. 1097 (15.12.2002), стр. 9.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Монографија села Врела под Дурмитором“, 
Пљевља, Пљеваљска књижара, 2002.

2003.

258. ЈОКНИЋ, Милорад
Ризница обичаја и народног живота / Милорад Јокнић.

У: Просвјетни рад (Подгорица). – Год. 54, бр. 17/18 (2003), стр. 19.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Монографија села Врела под Дурмитором“, 
Пљевља, Пљеваљска књижара, 2002.

2004.

259. ДОШЉАК, Драшко
Сачувано усмено предање и вјековно именовање генерације / Драшко Дошљак.

У: Побједа (Подгорица). – Год. 60 , бр. 13722 (08.06.2004), стр. 17.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Топонимија Дробњака“, Београд, „Драганић“, 
2003.

260. ЈОКНИЋ, Милорад
Свједочанства о људим и догађајима / Милорад Јокнић

У: Просвјетни рад (Подгорица). – Год. 55, бр. 19/20 (2004), стр. 23.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Топонимија Дробњака“, Београд, „Драганић“, 2003.

2005.

261. ЈОКНИЋ, Милорад
Цјеловита слика / Милорад Јокнић

У: Просвјетни рад (Подгорица). – Год. 56, бр. 9/10 (2005), стр. 22.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Монографија Основне школе у Врелима под Ду-
рмитиром“, Његовуђа,Основна школа „Вук Кнежевић“, 2004.

2008.

262. КНЕЖЕВИЋ, Милорад
Цјеловит времеплов школства / Милорад Кнежевић

У: Просвјетни рад (Подгорица). – Год. 59, бр. 7-8 (17.05.2008.), стр. 27.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Монографија села језерских школа“, Жабљак, 
Основна школа „Душан Обрадовић“ 2007.
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263. САНДИЋ, Десимир
Етика и историја дурмиторског краја / Десимир Сандић.

У: Просвјетни рад (Подгорица). – Год. 59, бр. 15-16 (14.11.2008), стр. 15.
Портрет мр Ђорђија М. Остојића, публицисте и културног радника.

2011.

264. МИЛИЧИЋ, Дејан
„Бисерје говора и живота“ / Дејан Миличић.

У: Пљеваљске новине (Пљевља). – Бр. 1303 (2011), стр. 8.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Из Дробњачке говорне прошлости“, Пљевља, На-
ционални парк „Дурмитор“, 2011.

2012.
265. КНЕЖЕВИЋ, Милорад

 “Историографија на извору“ / Милорад Кнежевић.
У: Просвјетни рад (Подгорица). – Бр. 7/8 (2012), стр. 7.
Приказ књиге Ђорђија М. Остојића „Поријекло назива дробњачких села и заселака“, 
Шавник,Општина Шавник, 2010. 

2014.

266. ЈОКНИЋ, Милорад 
Свједок народне прошлости / Милорад Јокнић.

У: Просвјетни рад. – Бр. 20-21 (децембар 2013. -јануар 2014), стр. 35.
Приказ књигеЂорђија Остојића „Хидронимија Дробњака“, Жабљак , Основна школа 
„Душан Обрадовић“ 2013.
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Аранитовић, Добрило 248. 
Бајагић, Предраг 244.
Бојовић, Бошко 204, 216.
Бојовић, Никола 19.
Бошковић, Петко Ђ, 23, 30, 79, 237, 245, 246, 249. 
Вуковић, Војислав 24.
Вујадиновић, Стеван 75. 
Вујачић Драгутин 110. 
Вујовић, Јованка 92.
Губеринић, Радомир П. 251. 
Дошљак, Драшко 259.
Жугић, Анка 188, 190. 
Жугић, Божидар 191.
Жугић, Вукашин 198. 
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Жугић, Томислав 173.
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Јанковић, Стојан 255.
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Остојић, Радован 184. 
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