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Библиотека – историјат, организација и активности

Н

Научни скуп „Будућност 
Гутенбергове галаксије“ 
Марија Кнежевић

ародна библиотека „Стеван Самарџић“ је у новембру 2015. 
године организовала научни скуп на тему „Будућност Гутен-
бергове галаксије – Књига као средство комуникације међу 
људима и културама“. Скуп је одржан у сали Скупштине 
Општине Пљевља уз присуство знатног броја поштовалаца 
рада ове установе. Поменути пројекат Библиотека је реали-
зовала преко конкурса Министарства културе Црне Горе у 
оквиру програма „Развој културе на сјеверу“. Научни скуп са 
темом из области библиотекарства за сада је јединствена ма-
нифестација тог типа у Црној Гори и има велики значај како 
за Библиотеку, тако и за средину у којој она ради. Први пут 
је у оквиру дјелатности Библиотеке организован научни скуп 
који третира тему најуже везану за њену основну дјелатност.

Пљеваљска публика показала је солидно интересовање 
за тему из области библиотекарства о којој су говориле гошће 
из разних градова у региону. Имала је прилику да чује проф. 
др Гордану Стокић Симончић са Катедре за библиотекарство 
и информатику Универзитета у Београду, затим мр Надину 
Гребовић Лендо из Националне и универзитетске библио-
теке БиХ у Сарајеву, Александру Улетиловић из Народне и 
универзитетске библиотеке Републике Српске у Бањалуци, 
Гордану Љубановић из Националне библиотеке Црне Горе 
„Ђурђе Црнојевић“ на Цетињу и Марију Кнежевић из Наро-
дне библиотеке „Стеван Самарџић“ у Пљевљима. 

На скупу је разматран положај штампане књиге у одно-
су на њену дигиталну варијанту. Истакнути су квалитети и 
недостаци једне и друге, али је стављен акценат и на улогу 
библиотека и библиотекара у савременим условима брзе раз-
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мјене најразличитијих информација. Актуелизовањем тема 
из области библиотекарства у фокус јавности стављају се 
проблеми са којима се библиотеке у свом раду сусрећу и тра-
же се одговарајућа рјешења за њих. Овакви подухвати тичу се 
свих врста библиотека, а самим тим и цјелокупне популације 
средине у којој оне раде, зато су манифестације типа научних 
скупова или округлих столова од изразитог јавног интереса. 
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Информациона и медијска 
писменост (ИМП) 
– Стратегија и едукација

Радионица

У
Ивана Цвијетић

   оквиру пројекта UNESCO Партиципација 2014/2015 „Ин-
формациона и медијска писменост (ИМП) – Стратегија и 
едукација”, који реализује Национална библиотека “Ђурђе 
Црнојевић”, Народна библиотека “Стеван Самарџић” и биб-
лиотека Гимназије “Танасије Пејатовић” организовале су еду-
кативну радионицу за школске библиотекаре и наставнике са 
територије општине Пљевља.

Радионица је одржана 11. новембра у трајању од чети-
ри сата, у просторији библиотекe Гимназије „Танасије Пеја-
товић“. Предавање су одржале библиотекарка НБ “Стеван 
Самарџић“, Ивана Цвијетић и библиотекарка библиотеке 
Гимназије, Љуба Чепић. Уводно излагање имала је Гордана 
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Љубановић, библиотекар савјетник Националне библио-
теке са Цетиња. Библиотекари и наставници из основних и 
средњих школа, као и три ученика завршног разреда средње 
школе из Пљеваља, активно су учествовали у дискусији на 
тему ИМП и износили своја искуства. 

Ово је други у низу локалних програма, који се након 
иницијалне радионице ИМП у библиотеци и школи - еду-
кација едукатора, одржане на Цетињу у априлу 2015. године, 
организују у још осам општина широм Црне Горе. За учесни-
ке ове и сљедећих радионица преведена су и штампана два 
UNESCO-ва приручника које ће наставници и библиотекари 
користити у свом раду. То су Информацијска и медијска пис-
меност : смјернице за политику и стратегију и Информацио-
на и медијска писменост : програм обуке наставника.

У реализацији овог пројекта НБЦГ сарађује са Заводом 
за школство, Министарством културе и Министарством 
за информационо друштво и телекомуникације. Програми 
информационог и медијског описмењавања су акредитова-
ни код Завода за школство и налазе се у каталогу Програма 
стручног усавршавања наставника за школску 2015/2016 под 
именом Информациона и медијска писменост (ИМП) у биб-
лиотеци и школи - едукација едукатора и Информациона и 
медијска писменост - кључ за цјеложивотно учење. 
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Вече посвећено 100-годишњици 
рођења Бранка Ћопића

П

Марија Кнежевић

оводом сто година од рођења Бранка Ћопића Народна 
библиотека „Стеван Самарџић“ уприличила је књижевно 
вече као својеврстан омаж  значајном српском писцу чије је 
дјело читано на цијелом простору некадашње Југославије. О 
дјелу које је изазивало нескривене симпатије многобројне 
публике најразличитијег узраста и о стваралачкој личности 
Бранка Ћопића говорио је проф. др Душко Певуља са 
Филолошког факултета Универзитета у Бањалуци. За 
овакве манифестације бројна, публика је могла да чује 
надахнуто излагање професора из Бањалуке који је дао осврт 
и на критичку рецепцију Ћопићевог дјела, истичући њен 
неблагонаклон, а често и површан суд. 

Својим књижевним дјелима Ћопић је испунио многа 
дјетињства, и многе је младости учинио подношљивијим, јер 
велика је варка и недостатак слуха не примијетити да младост 
и дјетињство осим љепоте имају и рањивост. Ту рањивост 
Бранко Ћопић је пронио кроз цио свој живот, а као тајну, 
и с оне стране живота. Оваквим догађајима обиљежавају се 
и годишњице смрти појединих писаца, јер се на тај начин 
слави непролазност умјетничког дјела, али је свакако љепше 
обиљежити годину рођења писца и подсјетити се на то како 
је оваплотио оно што му је дато самим појављивањем на овом 
свијету. 

Кроз манифестације јубиларног карактера Библиотека 
употпуњава своју дјелатност подстичући инересовање за 
поједине писце и књиге, али и развијајући културу читања 
уопште у свом окружењу.
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Ђина Бајчета: 
Промоција књиге 
Јасеновачки логор   
др Николе Николића 

оводом обиљежавања Међународног дана сјећања на жртве 
холокауста, Народна библиотека „Стеван Самарџић“ при-
редила је књижевно вече 3. марта 2016. године, у сали СО 
Пљевља. Том приликом промовисана је књига др Николе Ни-
колића „Јасеновачки логор“.  

Учешће у овој изу-
зетно посјећеној промо-
цији узели су проф. др 
Надежда Винавер (писац 
поговора књиге), новинар 
Дарио Мировић и дирек-
тор издавачке куће ННК 
,,Интернационал“, Миро-

слав Дамјановић. Књига „Јасеновачки логор“ први пут је обја-
вљена 1948. године, након чега је доживјела два измијењена и 
прилично ублажена издања због политике братства и једин-
ства. Убрзо бива повучена из продаје и уништена, тако да у 
цијелој Југославији остаје само неколико примјерака. На ос-
нову једног сачуваног примјерка  издавачко предузеће ННК 
,,Интернационал“ објавило је аутентичну верзију књиге из 
1948. године. 

 Оно што је проф. др Надежду Винавер у највећој мјери 
мотивисало да буде један од иницијатора да се изда ова тако 
важна књига јесте, како је и сама истакла, жеља да се страш-
на неправда исправи, да се докаже да Срби ниjeсу геноцидан 
народ и да се пред цијелим свијетом објелодани голгота овог 
напаћеног народа. Колико је занемаривано и маргинализова-
но питање Јасеновца, по њеном мишљењу,  говори и податак 

П
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како је велики број историчара, публициста, новинара, људи 
од пера, читалаца литературе о Јасеновцу, тражио одговор 
на питање зашто партизани, који су водили битке и осваја-
ли насељена мјеста недалеко од Јасеновца, нијесу никада ни 
покушали да ослободе и униште логор, да прекрате мучење 
несрећних заточеника. Други свјетски рат у пуном јеку, јасе-
новачка фабрика смрти на врхунцу, њемачка полиција ефи-
касно кажњава Србе по Србији, ратно рјешење се не назире, а 
Јосип Броз пише у децембарском броју ,,Пролетера“ да су Хр-
вати најиндивидуалнији народ у Југославији, да су предратне 
намјере Срба  да ,,србизују Хрвате и Словенце“. Ово је овјера 
његовог става за разложно постојање логора Јасеновац. За 
Јосипа Броза и будуће руководиоце није постојао Јасеновац, 
због њих ће бити забетониране крашке јаме препуне срп-
ских сељака, безимене, скоро невидљиве, без икаквог знака 
поштовања.  Тако у ,,Војној енциклопедији“ из 1961. године, 
која броји неколико хиљада страница на којима су описани 
и најситнији детаљи у вези са ратовима у Југославији, нема 
помена о Јасеновцу. Трагедија јасеновачких заточеника је ви-
шеструка: најприје што су се налазили у најстрашнијем лого-
ру и мучени на монструозне начине, непојмљиве за људски 
ум. Неизмјерна трагичност је што су их изневјерили они који 
су им могли помоћи. Трећи вид трагедије јесте у забрани на 
сјећање на скоро милион жртава, забране од стране власти да 
их историја помиње, да их вајари вајају, да их сликари сликају, 
да их пјесници опјевају. А Срби? Срби да заћуте, да занијеме.

Књига др Николе Николића о Јасеновцу илустрација 
је усташтва, у великој мјери католичког васпитања и дјело-
вања, илустрација мирења највећег броја Хрвата са њихо-
вим злочинима. Управо стога професорка Винавер сматра да 
треба да будемо захвални оним племенитим Хрватима који 
су имали храбрости да спасавају српску дјецу. Зато је писац 
ове књиге,  др Никола Николић, Хрват по националности, и 
сам заточеник логора и очевидац бројних страхота, једна хе-
ројска фигура. Ако неко буде правио енциклопедију мучења 
и убијања људи у њој ће важно мјесто заузети Николићеве 
систематичне слике. Он је набројао петнаест врста убијања 
у логору, али све оне су имале више подгрупа, мноштво ва-
ријанти, као и истакнуте специјалисте: чекићаре, маљаше, 
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кољаче, сјекираше, брадваше, стрељаче. Ове страшне приче 
дешавале су се у крилу хришћанства: то је био вјерски рат за 
који смо сматрали да је последњи такве врсте у хришћанској 
Европи. Ипак, започето истребљење Срба имаће свој наста-
вак крајем двадесетог вијека на овој истој територији. 

   У поговору ове потресне књиге Надежда Винавер више 
пута поставља питање: „Јасеновац није прошлост! Зашто?“, 
желећи да истакне да ово ,,зашто“ стоји и даље над јамама, 
над минираним костурницама, по планинским беспућима, 
усамљеним и неосвештаним гробљима. Јасеновац, егземплар-
ни феномен ирационалне мржње, није никада проглашен 
јавним задатком државе, која је требало да испита, провјери, 
теоријски објасни како се може наставити заједнички живот 
у државној заједници, послије онолико проливене крви. То је 
свакако био велики задатак за историју, социологију, психо-
логију и психопатологију, за пропитивање вјерске издржљи-
вости,  сматра професорка Надежда Винавер и закључује -  
Да је то учињено – да ли би се појавила 1991. година?

Новинар  Дарио Мировић идејни је покретач подухвата 
да се књига изда у аутентичној верзији из 1948. године. У току 
свог излагања истакао је веома битне податке који су мање 
познати јавности, а до којих је дошао дугодишњим истражи-
вањем.

У свом излагању осврнуо се свакако и на биографију 
писца књиге.  Др Никола Николић  је био љекар, Хрват, за-
робљеник у Јасеновачком логору од средине 1942. до фебру-
ара 1943. године. Робијао је у затвору за вријеме власти Аус-
тро-Угарске као припадник покрета Млада Босна, у царској 
Русији у заробљеничком логору, у Павелићевој Независној 
Хрватској интерниран у Крапину, затваран у Загребу, а у но-
вој Југославији у Сарајеву и логору за преваспитање на Голом 
отоку. Тешко је чак и размишњати о свијету у којем је такав 
човјек толико робијао, сматра Мировић. Стога је и књига 
,,Јасеновачки логор“  аутентично свједочанство преживјелог 
логораша. Садржи описе појединачних и масовних страдања 
заточеника Јасеновачког логора, око 100 фотографија, црте-
жа и мапа, и представља снажно свједочанство о трагичној 
судбини свих народа, а посебно српског народа у Другом 
свјетском рату. 
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Мировић нам је описао и саму концепцију логора, ње-
гову структуру, као и извршитеље и налогодавце бројних 
злочина. За спољашњи свијет, Јасеновац је представљен као 
радни логор. Усташка пропаганда је покушавала да предста-
ви концентрационе логоре као мјесто корисног рада. Логор 
се састојао од пет логора: Брочице, Крапје, Циглана, Козара 
и Стара Градишка. Команданти логора су били Љубо Милош, 
Ивица Матковић и фратар Томислав Мајсторовић. Велики 
дио римокатоличког клера у Хрватској учествовао је у при-
премању и вршењу злочина.  Многи од ових злочинаца ника-
да нијесу одговарали за своја дјела. Крајем маја 1945. године 
Јасеновачки логор ослободили су сами затвореници. 

Југославија је 1964. године формирала комисију за истра-
гу о злочинима у логору Јасеновац. Члан комисије  био је др 
Србољуб Живановић. На основу тих истраживања у логору 
Јасеновац је ликвидирано 730 000 Срба, 23 000 Јевреја, 80 000 
Рома и 110 000 дјеце испод 14 година. НДХ  је била једина др-
жава на свијету која је имала логор за дјецу.

Директор ННК ,,Интернационал“, Мирослав Дамјано-
вић, истакао је да је за издавање ове књиге била потребна 
велика храброст, с обзиром на политичке прилике и врије-
ме у коме живимо. Власници издавачких  кућа су  сматрали 
да ,,сада није вријеме“. Књига је имала тежак пут и трагич-
ну судбину свог аутора. Дамјановић је, такође, нагласио да је 
књига издата 1948. године не случајно уништена и склоњена 
од читалачке јавности, а све у циљу да се сакрије истина о 
монструозном, масовном и систематском уништавању једног 
народа  под покровитељством НДХ и фашистичке Њемачке. 
Одлуку да он буде издавач донио је када је књигу прочитао 
схвативши да  злочини не смију остати заташкани ни по коју 
цијену. Препоручио је да књигу вриједи имати, прочитати и 
сачувати за наше потомке као свједочанство једног страшног 
злочина. 

Слиједећи грчку мисао: ,,Ако се злочини забораве, они ће 
опет доћи“, ова књига је посвједочила да истина увијек нађе 
пут и дође до оних којима је до ње стало. Да се сазна истина, 
да се не заборави и да се никада више не понови.                                                                                 
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Станојка Љиљанић

ародна библиотека „Стеван Самарџић“ – Пљевља током 2015. 
године имплементирала je пројекат „Стручно усавршавање 
библиотекара за рад у Платформи COBISS3“, из Програма 
заштите и очувања културних добара за 2014. годину, који 
финансира Министарство културе Црне Горе.

Курс COBISS3 / Напредни, који обухвата каталогизацију 
серијских публикација, саставних дијелова, некњижне грађе и 
библиографију истраживача, одржан је од 19. до 23. октобра 
2015. године  у просторијама центра Виртуелне библиотеке 
Србије у Народној библиотеци Србије у Београду. Предава-
чи су били Љиљана Станковић, Миле Стијеповић, Љиљана 
Драгићевић, Стефанија Маћка, Маша Милорадовић и Јасми-
на Трифунац из Народне библиотеке Србије, Универзитет-
ске библиотеке и Библиотеке Матице српске. Осим Станојке 
Љиљанић и Марије Кнежевић из НБ „Стеван Самарџић“, од 
библиотекара из Црне Горе обуку су похађале и колегинице из 
Градске библиотеке и читаонице Котор, Јасмина Бајо и Јеле-
на Вукасовић. Резултат ове обуке је добијање лиценци за рад 
у поменутом програму који је омогућава да се у електронску 
базу сваке појединачне библиотеке, а самим тим и у узајам-
ну базу, унесу детаљни подаци о разноврсној грађи којом оне 
располажу. До сада су се у базу уносили само подаци о мо-
нографским публикацијама.

Библиотекари на  
усавршавању

Н
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Софија Јеловац:
Данка 
Митрановић

анка Митрановић, просвјетни 
и научни радник, професор би-
ологије. За заслуге у просвјети 
добила је орден Св. Саве IV и V 
степена.  Преводилац с францу-
ског, њемачког и чешког језика. 
Као туристички путник остави-
ла је више занимљивих записа из 
времена свог школовања, служ-
бовања и путовања. Рођена је у 
Пљевљима 1889. године од оца 
Јова (Јован Митрановић- учитељ, 
познат као Јово Пљевљак). Основну школу и гимназију завр-
шила је у Скопљу и Солуну, гдје јој је отац службовао. Након 
положене велике матуре интересовање за природне науке од-
води је на  Београдски универзитет, гдје се као редован сту-
дент уписује на биолошкој групи наука. Иако је у Београду 
као одличан студент започела рад на ботаници  у Ботанич-
ком заводу, на предлог Конзуларног одјељења 1911. године,  
прихвата постављење за наставницу Више женске школе у 
Пљевљима, која је била под управом Гимназије. Тако се Дан-
ка, као једна од првих Пљевљанки факултетски образованих, 
након десет година од оснивања Гимназије  враћа у своје род-
но мјесто. Како у Вишој дјевојачкој школи није било довољно 
стручног особља, осим биологије предавала је повремено и 
друге предмете. 

Занимање за флору и фауну показала је још током првих 
година свог службовања у Пљевљима када са ђацима обилази 
околину Пљеваља и прикупља више врста биљака. Сав тај ма-

Д
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теријал Данка сређује у хербар, уз помоћ стручног баштова-
на обрађује и поклања Ботаничком заводу у Београду. Тако и 
настаје њен први стручни рад под насловом „Неколико пода-
така о флори околине Пљеваља“, објављен по први пут 1912. 
године у „Наставнику“, часопису који је излазио у Београду. 

Наступајући Балкански и Први свјетски рат увелико су 
омели Данкин тек започети научно-истраживачки рад, тако 
да она бива чак изгнана у Чешку. Међуратно вријеме провела 
је као професор биологије у Смедеревској, као и Другој жен-
ској гимназији у Београду. Након другог свјетског рата ради у 
гимназији за ратом ометене ученике, у Инвалидској и Првој 
мушкој гимназији у Београду. 

Свој научни рад на пољу биолошких истраживања Дан-
ка наставља након пензионисања у Еколошком заводу САН. 
Ту објављује „Библиографију губара у Србији од 1865-1945“ и 
своје главно дјело „Панчићев живот“, који је објавила Српска 
академија наука и уметности као посебну књигу 1964. године, 
поводом прославе 150-годишњице Панчићевог  рођења.
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Софија Јеловац:
Дeспа Косорић
етнолог, музејски савјетник

еспа Косорић је рођена у Горажду 
1928. године, у породици са бога-
том свештеничком традицијом, 
а умрла у Пљевљима 6. јуна 2015. 
године. На Филозофском факул-
тету у Београду завршила је етно-
логију, након чега се запошљава у 
Завичајном музеју Пљевља, гдје 
као директор ради скоро четири 
деценије. Значајан дио каријере 
провела је као једино стручно 
лице на музејским пословима. 
Посједовала је стручно звање музејског савјетника, а за кре-
ативан рад добила је „Повељу савеза друштава музејских 
радника Југославије“. Схватајући музејску дјелатност као 
својеврсну мисију, а музеје као најпоузданије свједоке време-
на, Деспа је дуготрајно и марљиво градила темеље музеју у 
Пљевљима. Тако је временом Музеј постао установа у којој 
се систематски  прикупљао, сређивао, штитио, обрађивао, 
проучавао и излагао музејски материјал који је освјетља-
вао културно-историјске прилике у прошлости пљеваљског 
краја.  Тако су Пљевља, по ријечима Бранка Бановића, етно-
лога и музејског документаристе, „добила музеј комплекс-
ног типа са фондом који прати живот човјека на простору 
Пљеваља готово у континуитету, од далеке праисторије, од-
носно средњег и горњег палеолита, све до наших дана“. Музеј 
у Пљевљима, захваљујући пожртвованом и стручном раду 
Деспе Косорић и њених сарадника, постао је установа чији је 
рад организован кроз археолошко, етнолошко и историјско 
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одјељење. У неколико деценија опсервирани су локалитети 
из готово свих епоха људске цивилизације, почев од неолита, 
бронзаног и гвозденог доба, преко античког периода, средњег 
и новог вијека, до савременог доба. Данас у Пљевљима имамо 
један од хронолошки најбогатијих музејских фондова у реги-
ону.

Радове везане за етнолошко-етнографске особине пље-
ваљског краја Деспа је објављивала у бројним листовима и 
часописима бивше Југославије. Њени радови су заступљени у 
„Етнографском гласнику“ и „Етнолошком прегледу“, часопи-
сима који су излазили у Београду. Тема њених бројних радова 
биле су географско-физичке карактеристике, историјски раз-
витак насеља, привређивање, хидрографске прилике, народ-
ни живот и обичаји. 

Ријеч о Деспином научном раду дао је др Мирко Ненадић 
у књизи „Тамо гдје душа остаје“. 
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Разговор са 
МИРКОМ ПЕЈОВИЋЕМ
Разговор водила: Софија Јеловац

Човјек је увијек више од онога што се о њему зна 

Професор др Мирко Пејо-
вић, психијатар и психотерапе-
ут, рођен је 5.10.1940. у Глисници 
(Пљевља). Гимназију је завршио 
1959. године, а дипломирао 1964. 
на Медицинском факултету у 
Скопљу. На Медицинском фа-
култету у Београду завршио је 
специјализацију из неуропсихија-
трије, магистрирао и доктори-
рао. Усавршавао се у САД и Ве-
ликој Британији. Био је управник 
Психијатријског центра „Авала“, директор Института за 
психијатрију КЦС, редовни професор Медицинског факул-
тета у Београду од 1977. на Катедри за психијатрију, руко-
водилац наставе из психијатрије, ментор 20 магистарских 
радова и 10 доктората наука. Професор Пејовић се бави ис-
траживањем и лијечењем персоналних, породичних и брачних 
поремећаја, проучава брачну и породичну психопатологију. 
Испитивао је односе философије и психијатрије, и религије и 
психијатрије. Написао је преко 130 стручних и научних ра-
дова и аутор је двије књиге: „Породица и психопатологија“ и 
„Музика и депресија“. Данас се бави психотерапеутским ра-
дом. Примјењује интегративну и породичну психотерапију. 
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•	 С обзиром да се из самог назива психијатрије  (грчки 
psyche - душа, iatrea - лијечење) може уочити да ова 
наука упућује на лијечење душевног живота човјека, 
можемо ли се у том смислу сложити са констатацијом 
њемачког психијатра Крафта Ебинга да је пси-
хијатрија заправо спајање медицине и философије? 

Сам термин психијатрија који је створен пре неколико 
векова са данашњег научног становишта науке је про-
тивречан. До пре неколико деценија у стручним круго-
вима користио се појам неуропсихијатрија с циљем да 
се укаже да су душевна обољења – ментални поремећаји 
најчеше последица органског – можданог порекла. Али 
зашто је термин психијатрија противречан? Прво што се 
спомиње феномен душе. Савремена медицинска наука и 
психијатрија не анализирају нити описују феномен душе. 
У тумачењу појма душе компетентнијe су филзофија и те-
ологија. За филозофију душа је нематеријално ја које посе-
дује свесно искуство, контролише пориве, жудњу и акције 
и одржава идентитет од рођења (или пре) до смрти (или 
после). С теолошке стране душа је божије стваралаштво. 
Из оба става види се да се феномен душе налази у спек-
тру метафизичког умовања. Наука таква размишљања не 
може доказати, али ни оспорити. Зато претпостављам да 
ће у будућности доћи до промена термина психијатрије.  
Што се тиче става Крафта Ебинга сматрам да ће тешко 
доћи до спајања медицине и филозофије, али ће доме-
ти филозофских разматрања увек бити важни за хума-
низацију психијатарије. Најбоље о односу психијатрије 
и филозфије говорио је Карл Јасперс, познати филозоф 
егзистенцијалистичке оријентације. Он је најкопметент-
нији филозоф о мишљењу односа психијатрије и фило-
зофије с обзиром да је завршио медицину, а од 1909-1915 
радио је на психијтријској клиници у Хајделбергу. Он 
каже „у психопатологији се не може показати како тре-
ба да се спроведе филозофско разматрање“. У психопа-
тологији не влада једноврсно научно сазнање. Потребно 
је разликовати облике знања, различите методе, смисао 
важности тврдње и критеријум провере, а све то захте-
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ва филозофску логику. Човеково биће у својој судбини је 
медијум метафизичког тумачења. Он омогућује да се осе-
ти егзистенција и прочита шифровано писмо трансцен-
денције. Наука је ограничена на предметно, филозофија 
се одвија у предметним замислима. Психoпатологија 
је чиста само уколико је наука, а наука је општеважеће 
принудно сазнање. Човек је увек више од онога што зна 
и што може сазнати о себи, више од онога што било ко 
други зна о њему.

•	 Колико је  сарадња са сродним дисциплинама и уста-
новама важна за психотерапеутску дјелатност? 

Савремена психијатрија у светским размерама је науч-
на дисциплина и само се тако и остварује. Свуда у све-
ту психиајтрија се изучава и делује у склопу медицинске 
науке. Тачно је да се ментално здравље не може одвојити 
од физичког – соматског, као и социјалних услова, јер је 
човек биопсихосоцијално биће. Друштвени односи про-
тивречности и кризе утичу на спектар менталног здра-
вља. Међутим, није све тако једноставно. Људи се раз-
личито адпатирају на аномичну друштвену стварност. 
Сарадња с другим дисциплинама за психијатрију је и те 
како важна, као што су психологија, филозофија, антро-
пологија, етнологија, теологија. Многе психотерапијске 
технике које се примењују у клиничкој пракси заносно-
ване су на филозофским концептима. Нпр. егзистенција-
листичка психотерапија добрим делом узима принципе 
из филозофије егзистенције и од дела филозофа: Јаспер-
са, Хајдегера, Кјеркегора, Сартра. Когнитивна психоте-
рапија се заснива на филозофији Лока, Мила и др.

•	 У својој веома  плодној кријери бавили сте се истра-
живањем и лијечењем како персоналних, тако и поро-
дичних и брачних поремећаја. О  томе говори и ваша 
књига „Породица и психопатологија“.  Да  ли се број 
и интезитет тих поремећаја  увећао у задњих десетак 
година, с обзиром на радикалне промјене које смо као 
друштво доживјели?
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Према свим релевантним истраживањима, како ин-
тернационалним тако и домаћим, региструје се пораст 
најразноврснијих менталних поремећаја. Према по-
следњој медицинској класификацији болести и поре-
мећаја региструје се дест група менталних поремећаја 
и више од 300 ентитета. СЗО (Светска здравствена ор-
ганизација) указује да ће у овом веку доћи до пораста 
различитих облика депресија, болести зависности и мен-
талних обољења у старијој популацији. Брине све већи 
пораст развојних поремећаја – преваленца аутистич-
ног поремећаја у последњих 10 година готово да се ут-
ростручила, а наука нема објашњења због чега је то тако.  
И даље се сматра да је породица основна ћелија друштва, 
али је питање у каквом ће облику остати у будућности. У 
последњих сто година породица је претрпела многе про-
мене, нестала је породична задруга и класична патрија-
хална заједница; данашања породица је већином нукле-
арна (језгровна – двогенерацијска); родитељи и њихова 
деца. Данашња породица се суочава с више облика кри-
за, емоционалних и менталних поремећаја. Породица се 
променила у својој структури, психодинамици и интра-
породичним релацијама. Увек треба имати на уму муд-
ру мисао да ништа није теже у животу него васпитавати 
децу и водити државу. Сматрам да је родитељство велики 
дар и вештина, и да се може унапредити кроз различите 
програме родитељства. Треба увек размислити да ли је 
Тертулијан у праву када је казао да су душу створили ро-
дитељи.

•	 Може ли се рећи да је прошло вријеме етикетирања 
психијатрије? Да ли се њена основна улога демисти-
фиковала, и да ли се људи данас слободније обраћају 
психијатрима?   

Допринос Ф. Базаље на хуманизацији психијатрије је 
изузетно значајан. Важно је да се пацијент или болес-
ник лечи што ближе његовој средини; данас се највећи 
број пацијената третира ван болница и нарочито је ва-
жно за све болеснике да после лечења буду што боље 
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прихваћени у својој породици или локалној заједници. 
У нашој средини, а и у Европском простору, сматрам да 
је психијатрија демистификована. Пацијенти се све сло-
бодније јављају психијатрима и психотерапеутима, мада 
постоје случајеви да је психијатријски болесник стигма-
тизиран, на чему се пуно ради у превентивном смислу да 
се такве предрасуде сузбију. Психијатријски поремећаји 
и обољења настали су из различитих разлога -  емоцио-
налних, биолошких, психолошких, чак и морфолошких 
тако да та обољења нису последица греха или кривице, 
јер се и најморланијем човеку може десити појава неке 
кризе или менталног поремећаја.

•	 Свједоци смо снажног развоја савремене дијагностич-
ке технологије, као и психофармакологије, чија је 
примјена у лијечењу душевних болесника из темеља 
измијенила приступ менталним поремећајима. Значи 
ли то да ће психијатрији и њеној основној дјелатности  
убудуће све више одређивати судбину физика, биоло-
гија и хемија?                                                           

Изучавање људске психопатологије је врло сложено. Још 
је творац психоанализе С. Фројд рекао да ће у будућности 
проучавање људске психологије и психопатологије бити 
засновано на неурохемијским и неурофизиолошким раз-
мишљањима. И заиста, савремена наука дала је значајан 
допринос у проучавању развоја емотивног и афективног 
живота, памћења, нагона, интелектуалних потенцијала 
и агресивности. Претпостављaм да ће доћи време када 
ће интензитет психопатолошких поремећаја моћи да 
се и биохемијски утврди. Међутим, сматрам да ће увек 
бити важно да се проучи где је пацијент рођен, ко су му 
били родитељи, какав генетски потенцијал носи, у којој 
је заједници живео, које предрасуде или митове носи или 
коју веру уважава и примењује.

•	 Када говорите о личности као феномену својственом 
само људском бићу, подразумијевате ли да ту иденти-
тетску непоновљивост, изузетност, чине само сложена  
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биопсихолошка и физиолошка укрштања, као и спољ-
ни утицаји,  или да темеље идентитетске особености 
треба тражити у дубљим  духовним основама? 

Феномен личности, како с психолошке, тако и с филозоф-
ске стране је креација римског духа и филозофије. Стари 
Грци су више говорили о карактеру. То је набоље описао 
Теофраст – он говори о тридест врста карактера. Опи-
сујући поједине карактере он им даје универзално зна-
чење, без обзира на национално порекло појединца, на ње-
гов пол, добну узраст или професију. Његово дело имало 
је значајан утицај на римске писце: Теренција, Цицерона, 
Хорација и Сенеку. Његове психолошке процене карак-
тера су издржале суд времена и данас имају специфичну 
вредност. Сматра се да је карактер човека његова судбина.  
Личност – персона етимолошки маска; одређивање и 
дефиниција личности је сложен процес и различит је 
с научне и теолошке стране. С научне стране добру де-
финицију је дао Олпорт који сматра да је личност ди-
намична организација оних психофизичких система 
унутар индивидуе који одређује њено карактеристично 
понашање и њено карактеристично мишљење. У доме-
ну теологије где се човек одређује као homo religiosus 
личност се другачије тумачи. За Карсавина личност се 
повезује с Богом, а не с човеком; за хришћанство лич-
ност није нешто материјално и људско већ божанско 
и самобожанско. С овим тумачењем личности слаже 
се и угледни православни богослов и филозоф Лоски. 
Спектар метафизичке филозофије је бескрајан. Наука и 
научна истраживања имају своја ограничења јер се увек 
тражи верификација у доказима. Остаје отворено пи-
тање да ли је метафизичко умовање дар Бога или људске 
креативности. Можда је набоље за људски род и будуће 
генерације да издиференцирају значај метафизичког и 
научног и свак нек се развија у сагласју са својим прин-
ципима.

•	 Може ли етика да буде предмет проучавања психо-
логије, и да ли можда психологија оповргава могућ-
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ност постојања саме етике као такве, а регулисање 
међуљудских односа види само кроз феномен награде 
и казне, закона, забране, принуде..?   

Етика је одувек имала изузетну важнст за развој сваког 
друшта, породице и личности. Она може бити предмет 
и научног проучавања јер постоји психологија мора-
ла. Етика је универзална и инхерентна човеку од када 
је он постао хомосапиенс. Друга је ствар колико је ко 
примењује и колико ко делује у сагласности с етичким 
принципима. Мислим да се човек не може свести само 
на принципе људских односа кроз феномене награде и 
казне, или забране и принуде. За човека је врло битан и 
развој емпатије, саосећања, однос давања без награде, 
жртвовања за веће вредности - љубав, родитељство или 
људски род.

•	 Колико је, по вашем мишљењу, битна сама игра у 
процесу развијања личности, и да ли игра, њено 
елементарно биће (оно што јесте по себи) нестаје са 
свјетске сцене захваљујући све новијим технолошким 
открићима? 

За човека и његову личност игра је била и остала би-
тан фактор у његовом развоју и постојању. Детету нај-
више одговара примена љубави и разумевања уз игру, 
с којом доживљава радост живота. Наравно да ће се 
у будућности мењати форме игара и у праву је Ј. Хој-
зинга који каже да игра ствара ред и правила у живо-
ту, али треба имати на уму и могућности манипулације 
играма оних који би хтели да покажу моћ власти над 
човеком. У савременом свету има пуно игара преко 
средстава масовних комуникација, које каткада могу 
бити ризичне ако пређу у неку врсту зависности.  
И одрасли човек може и треба да се игра не само ради 
опстанка већ и ради разоноде. У сваком од нас постоји 
дете и чини се да гајење детета у себи даје радост животу. 
Наравно да видео игрице чине да појединац буде сам са 
собом и да се социјална димензије игара све више мења.                                                      
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•	 Када разматрамо однос психологије и умјетности, 
колико је  психологија као наука у стању да продре у 
некохерентност, несистематичност и тајну умјетнич-
ког стварања које треба уклопити у „разумне“, логич-
ке норме једне научне дисциплине?

Психологија може да сазна психодиманику личности 
уметника, али стваралачки чин и домете уметничког ге-
нија врло је тешко докучити. Приписује се Фројду да је  
казао да је дете отац човеков, али је у том узрасту тешко 
открити будућег уметника или креативног генија. Психо-
логија уметника је врло сложена јер су они суочени с ин-
тензивном емоционалношћу и код њих је тешко хармо-
низовати логику срца и логику разума. Песници у својим 
креацијама иду до краја својих моћи и Јунгово раз-
мишљање је изазовно јер сматра да је тајна стваралачког 
чина у трансцендентном остваривању. Шекспир пише да 
су душевно оболели и заљубељни песник увек саздани од 
маште. Предпоставља се да су од неког облика психозе 
боловали славни сликари Херонимо Бош, Алберт Дирер, 
Ван Гог, Василије Кандински. Спомиње се у литератури 
да су поједини писци боловали од психозе као што су: 
Хелдерлин, Стринберг, Рембо, Е. А. По, Езра Паунд, Т. 
Елиот, Вирџинија Вулф, Силвија Плат, Блејк, Хемингвеј. 
Изванредно промишља Кафка када каже: „У случају да 
ускоро умрем или да постанем потпуно неспособан за 
живот могу да кажем да сам сâм себе растргао“. С друге 
стране треба имати увек на уму и мишљење Достојевског 
који каже: „моја је болест здравија од вашег здравља“.

•	 С обзиром  да се музикотерапија може похвалити 
дугом традицијом у историји медицине, о чему говори 
и ваша књига „Музика и депресија“, колико  музика 
данас, у савременом друштву, може да задржи своје 
мјесто у терапијском репертоару љекара?

Још увек се музика, иако има велике могућности, недо-
вољно примењује у процесима третмана и психотерапије 
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пацијената. Музика има универзално значење и моћ. Она 
долази и пре говора и језика. С музиком се лакше отва-
рају тајне душе и несвесног, као и емоционалног. Приме-
ном музикотерапије многим пацијентима може да се по-
каже пут разрешења њихових емоционалних проблема и 
конфликата. Неко је рекао да је музика крвоток васионе.

Sofija Jelovac
Interview with Mirko Pejovic

Summary :

 There’s nothing harder in life than to  educate  children and  
lead the country. It will always be important to examine carefully 
where the patient was born, who his parents were, what was carried 
by  his  genetic potential, in which community  he lived, which 
were his prejudices and myths or which religion he respected and 
practised. Psychiatric disorders and diseases can  result  from 
different reasons - emotional, biological, psychological, even 
morphological so that these illnesses are not the result of sin and 
guilt, because the most moral man can experience  the occurrence 
of a crisis or mental disorders. The man can not be reduced only 
to the principles of human relations through the phenomena of 
reward and punishment, or prohibitions and constraint. For him 
it is very important  to develop  compassion, the act   of giving 
without  rewards, sacrificing for greater value, parenthood or 
humanity. Pshychology  can learn psychodynamics of each 
personality, and even the personality of the artist, but creative act 
and the  reach of genius is very difficult to  comprehend.
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Софија Јеловац
Разговр с Мирком Пейовичем
 

Резюме:

Нет ничего труднее в жизни чем васпытивать детей и ру-
ководить государством. Так всегда будет важно учитывать где 
пациент родился, кто его родители, какой генетический по-
тенциал носит в себе, в каком обществе жил, какие предрас-
судки или мифы несёт или какую веру признаёт или прини-
мает. Психические расстройства или заболевания возникают 
в результате различных причин – эмоциональных, биологи-
ческих, психологических, и даже морфологических; так что 
заболевания не являются результатом греха или вины, так 
что и самый современный человек может попасть в кризис 
или психическое расстройство. Человека нельзя свести то-
лько на принципы человеческих отношений через феномены 
награды и наказания или запрещения и принуждения. Для 
него очень важно и развитие сопереживвания, сочувствия, 
отношение отдавания без вознаграждения, жертвы за выс-
шие ценности – любовь, родительство или человеческий род. 
Психология может узнать психодинамику каждой личности 
и даже личности художника, но творческий акт и сферы ху-
дожественного гения очень тудно следить.
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Бајковити маштар у башти сљезове боје

лово о стогодишњици1 рођења Бранка Ћо-
пића (1915 -1984), великог српског и нека-
да југословенског писца, започећемо под-
сјећањем на једну епизоду из немирних 
година његовог живота када је као стваралац 
био оспораван и омаловажаван. 

На састанку Основне организације Са-
веза комуниста Удружења књижевника Србије, одржаном 13. 
децембра 1955. године у Београду, Бранко Ћопић је поднио 
уводно излагање под насловом „Неколико ријечи о сатири“, 
које је закључио ријечима: [...]  „наше вријеме [његово тада-
шње, као и наше данашње!] пружа врло много материјала за 
сатиру“. Савременог читаоца треба подсјетити да је овај са-
станак заправо био еуфемистички назив за суданију тада већ 
уваженом и читаном писцу, у којој су тужиоци и судије биле 
Ћопићеве колеге писци (већином и пријатељи!). Младен Оља-
ча је, након неколико уопштених уводних похвала о Ћопиће-
вом дјелу, оштрином самоувјереног идеолошког праведника, 
изнио више оптужби на рачун прокаженог аутора „Јеретичке 
приче“ и „Друга Сократа“: [...]  „наједанпут један такав дар, 
ако уђе у неке друге пределе, а то је доста непријатно, није 
добар писац, постаје писац који не види, који не уме да види, 
који криво види, који лаже, који не види оно што треба да 
види, који не види критички“. Колико ли је противрјечности, 
нелогичности и нетачности стало у ових неколико ријечи?! 

1	 Предавање	одржано	22.	децембра	2015.	године	у	Пљевљима,	у	организацији	Наро-
дне	библиотеке	„Стеван	Самарџић“,	поводом	стогодишњице	рођења	Бранка	Ћопића.

Проф. др Душко Певуља: 

Поводом 
100-годишњице рођења 
Бранка Ћопића

С

Проф. др Душко Певуља
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Колико је вријеме дало за право Ћопићу, обесмисливши 
тврдње његових опадача?! Наведене Ољачине ријечи инди-
кативне су зато што откривају инверзивни принцип једног 
идеологизованог времена које је прописивало тип ствараоца, 
а затим одређивало оквире и законитости његовог умјетнич-
ког свијета. За Ћопића, кога је као писца одликовао посебан 
посматрачки дар, оштар и непоткупљив, Ољача тврди да „не 
види“, да „криво види“, штавише, „да лаже“. А онда се, кроз 
свега неколико ријечи, овај Ћопићев критичар до краја раз-
открива: видјети за њега не значи видјети оно што јесте (оно о 
чему је у својим инкриминисаним причама казивао Ћопић!), 
већ оно што је дозовољено да се види, по партијском диктату 
коме се ваљало беспоговорно покоравати.

 Са поменутог састанка, коме су још присуствовали  До-
брица Ћосић, Милорад Панић, Зденко Штамбук, Вера Дели-
башић и Михаило Лалић, посебно је драгоцјен и овај детаљ. 
Иако одмјеренији од Ољаче, Михаило Лалић је, такође,  у сво-
ме осврту на „Ћопићев случај“ притврђивао непогрјешивост 
званичне доктрине. Привидно не нападајући Ћопића, и он је 
иступио правовјернички резолутно: „Али ја ипак морам рећи 
да је Бранко Ћопић у својој сатири о „Сократу“ несвесно ск-
лизнуо на позиције гроловштине, које није осетио, јер да их је 
осетио он то не би потписо“. На Лалићеву констатацију Ћо-
пић је кратко одговорио: „Опет бих је штампао“.2

Овакав одговор утемељен је на опредијељености да се 
служи захтјевним начелима умјетничког стварања. Та рије-
шеност - која је у времену о коме је ријеч подразумијевала и 
велику грађанску храброст - доводиће Бранка Ћопића у нове 
сукобе са официјелном идеологијом, који ће у његово биће 
угнијездити страх који га неће напустити све до трагичног 
скончања. Велико књижевно дјело биће довољно чврст за-
клон да сачува Ћопићеву физичку егзистенцију. Неће, међу-
тим, бити довољно снажно да одржи пишчев често наруша-
вани душевни мир. Пољуљаних унутрашњих ослонаца, он се, 
посљедњих година живота, повјерава своме дневнику: „Чим 
наступи нека тешкоћа ја одлазим у минус. Обрадује ме често 

2	 	 Извод	 из	 записника	 са	 поменутог	 партијског	 састанка	 и	 интегрална	 верзија	
Ћопићевог	текста	„Неколико	ријечи	о	сатири“	прештампани	су	у	књизи	Ведрине 
и сете Бранка Ћопића	 (зборник	изабраних	текстова),	приредио	Михајло	Пантић,	
Библиотека	града	Београда,	Београд,	2015.	године,	стр.	145-160.
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једна ситница која је повољно ријешена. Колебам се често у 
току дана: минус-плус-равно. Постајем врло забораван и то 
ме плаши [...] Расијан сам, пажња ми врлуда. Често сам пун 
страхова, кад се сјетим какви ме проблеми и задаци чекају: 
путовање, сузе вољених бића, итд. Врло сам несналажљив и 
то ме посебно испуњава страхом што други једноставно рје-
шавају. То је за мене предмет бриге данима и данима. Негдје 
око дијафрагме рађа се и скупља страх, чим се нађем пред не-
ком тешкоћом. Вјечито тражим неког заштитника да ми по-
могне у животу [...] Не могу се ослободити црних мисли које 
ужасно мрзим. Свјестан сам да оне не воде ничему [...] Вечито 
сам окренут себи, а у себи не налазим сигурности [...] Угрожен 
сам у овоме свету са више страна, бојим се. Хоћу да се кријем 
код куће. Ситнице ме онерасположавају. Немам храбрости да 
се појавим на отвореној сцени. Кријем се у болест, а здрав 
сам.“3

Неопходно је образложити оправданост оваквог увода 
због тога што ћемо овдје превасходно говорити о Башти сље-
зове боје, гласовитој приповједачкој збирци Бранка Ћопића, 
која је први пут објављена 1970. године. Имају ли напријед 
назначена порицања дубље везе са неким слојем ове књиге, 
оном њеном димензијом која се једва препознавала у ранијим 
Ћопићевим причама посвећеним истоветној тематици? При-
мјетивши ту везу, одговор на ово питање  изнио је Добрица 
Ћосић у своме тексту објављеном поводом годишњице смрти 
Бранка Ћопића: „[...] из те егзистенцијалне језе, из просве-
тљења његових депресивних тмина, саздала се последња, ис-
тинита и замишљена, болна и горка једна од најбољих њего-
вих и наших књига - Башта сљезове боје [...] Неколико прича 
из „Дана црвеног сљеза“ и оних последњих, остаје убедљив и 
потресан доказ како се смрачило у Бранковој башти и како 
њом свиткају још само сећања на најдража бића, а веје испо-
линска туга и бол за минулим детињством и младошћу, за 
сновима и белим облачком у плавим небесима.“4

Пролог Баште сљезове боје, обликован као писмо књи-
жевнику Зији Диздаревићу, убијеном у логору Јасеновац 

3 Ведрине и сете Бранка Ћопића,	Бањалука	2015.	године,	стр.	38-39.
4	 ДобрицаЋосић:	„Једна	је	и	његова	смрт“,	Бранку	Ћопићу,	Београд,	1985.	године,	
стр.	39-40.
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1942. године, такође снажно потврђује наглашену условље-
ност. Исповиједајући се мртвом пријатељу Ћопић, поред до-
брих стараца и занесених дјечака, помиње и црне коње, црне 
коњанике, ноћне и дневне вампире, са којих на крају ове епис-
толе скида метафоричку одору, експлицитно их називајући 
мрским убицама са људским лицем. Најзад, њихово при-
суство у овоме свијету писац најприје доживљава као власти-
ту егзистенцијалну зебњу, а затим и као нескривени страх: 
„Осјећам [...] како се умножавају и роте у овом стијешњеном 
свијету, слутим их по хладној јези, која им је претходница, и 
још мало, чини се, па ће закуцати на врата“. Иако ове ријечи 
носе извјесну дозу умјетничке неодређености, сасвим је из-
вјесно да је ријеч о Ћопићевим вратима, јер на почетку овог 
кратког текста он сасвим одрећено каже: „[...] има неко доба 
како ме, за мојим радним столом, освоји црна слутња: видим 
неку ноћ, прохладну, са звијездама од леда, кроз коју ме одво-
де незнано куд“.5

Треба нагласити да текст о коме је ријеч садржи и нека 
драгоцјена (ауто)поетичка схватања Бранка Ћопића. Он каже 
„гњурам се у дим рата“ и тако на сликовито увјерљив начин 
објашњава властити начин понирања у стварност. Образла-
жући статус стварносног у свом књижевном дјелу, Ћопић  
каже „да се у овом послу [списатељском] не може измишља-
ти“.  Литерарни свијет, у који је уткан живот, писац назива 
златном бајком о људима: „Њено су ми сјеме посијали у срце 
још у дјетињству и оно без престанка ниче, цвјета и обнавља 
се. Пржиле су га многе страхоте кроз које сам пролазио, али 
коријен је остајао, животворан и неуништив, и под сунце по-
ново истурао своју нејачку зелену клицу, свој барјак“. Када 
Ћопић помиње златну паучину и сребрну маглу прича Зије 
Диздаревића, онда се мора примијетити да ове двије необ-
ичне синтагме означавају онај вриједносни додатак који је 
иманентан и његовим најбољим причама. То је онај квали-
тет који се опире теоријским и критичким уопштавањима 
те пријечи интерпретативну дискурзивност претварајући је 
у јединствен читалачки доживљај. Ову особеност Милован 
Данојлић, такође велики мајстор списатељског посла, нази-

5	 	Бранко	Ћопић:	Башта	сљезове	боје,	приредио	Ранко	Поповић,	Бањалука,	2015,	
стр.	5-6.
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ва овејаном поетском мудрошћу, напоменувши да је Ћопић 
посматрач и сликар „чије је познавање материје заправо су-
вишак знања о стварима“6.

У обимном и разноврсном Ћопићевом опусу Башта 
сљезове боје заузима сасвим посебно мјесто. Ћопић се у овој 
књизи још једном вратио своме стожерном тематско-мотив-
ском комплексу: завичају и дјетињству. Повремено ће то чи-
нити и доцније, али са знатно мањим умјетничким заносом. 
Своје слово на додјели новоустановљене награде „Милан Ра-
кић“, чији је прводобитник 1939. године био управо Бранко 
Ћопић, Сима Пандуровић је започео сљедећим ријечима: „То 
налазите увек код писаца од нерва и талента. Они говоре о 
ономе што им је најближе и најприсније. То су први утисци из 
младости; а младост, то је завичај. Тако се почиње. Примери 
су Лаза Лазаревић, Глишић, Бора Станковић, Кочић, Ћипи-
ко. Код других: Доде, Горки, Хамсун, Дикенс.“7 Придруживши 
га врхунским мајсторима приповједачима знаменити српски 
пјесник је проницљиво препознао дар тада младог писца. Он, 
дакако, није могао знати да ће „утисци из младости“ и „зави-
чај“ остати Ћопићеве опсесивне теме. Умјетничка слика зави-
чаја се у сваком новом литерарном заокружењу моделовала 
онолико колико се стваралачки преображавао сам писац, али 
никад не губећи интензитет умјетничке убједљивости. Ми-
лован Данојлић тачно примјећује да први дио Баште сљезове 
боје потврђује ту инвенцију посебне врсте: „Зашао је још један 
корак дубље, прикривајући све јачу, све болнију чежњивост. 
Зато бих [...] желео да се мало подробније позабавим Ћопиће-
вом лирском причом, том бескрајно топлом и неуништивом 
визијом детињства, где је, с друге стране, садржано и све оно 
чиме се Ћопић, као реалистички посматрач људи и догађаја 
одликује.“

Башта сљезове боје, према више важних обиљежја, пред-
ставља једну од кључних књига  Бранка Ћопића. Она се може 
сматрати кичмом Ћопићевог приповједачког дјела, репрезен-
том и највишим домашајем његове умјетничке ријечи. Када 
се то тврди не губи се из вида цјелина приповједачког дјела 

6	 Милован	Данојлић:	„Најбољи	Ћопић“,	у:	Сабрана	дела	Бранка	Ћопића,	књига	
14,	Београд,	1975.	године,	стр.	380
7	 Сима	Пандуровић:	„Млади	писац	и	приповедач	Босне“,	у:	Ведрине	и	сете	Бран-
ка	Ћопића,	наведени	зборник	радова,	стр.	50.
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овога писца, које садржи више приповједачких вијенаца, који 
су наративно, стилски, језички блиски циклусима „Јутра пла-
вог сљеза“ и „Дани црвеног сљеза“. Професор бањалучког 
Филолошког факултета Ранко Поповић приредио је поводом 
Ћопићеве стогодишњице Башту сљезове боје тако што је ње-
ном основном тексту придодао још тридесет седам сродних 
приповједака, насталих прије и послије њеног првог објављи-
вања. Тако се Башта сљезове боје, са чврстим разлозима, го-
тово удуплана, указује као средишња и можда најрепрезента-
тивнија Ћопићева књига, у којој је писац најаутентичнији и 
онда када није најбољи.

Према ужем приповједачком одређењу, Башта сљезо-
ве боје је израсла на мајсторској симбиози доживљајног ја и 
приповједачког ја, уобичајеним перспективама за књиге по-
пут ове Ћопићеве. Између ове двије инстанце, које удаљава 
вишедеценијски временски распон, нема тензије и размимо-
илажења казивачких планова. Приповједне слојеве, помоћу 
којих организује своје приповијетке, писац досљедно веже 
за једну од расположивих перспектива, засводњавајући их 
прије него што причање склизне у распричавање (низање 
сувишних појединости). Свијет виђен дјетињим очима ис-
пуњен је раним сензацијама и фасцинацијама, зачудностима 
и страховима које са собом нужно носе нове спознаје. Исто-
времено, она друга, накнадна сазнања, која се концентришу 
искуством прохујалих година, утемељују семантички битно 
другачију раван ове књиге, која носи назнаке метафизичких 
импликација, затим вјечите запитаности над загонеткама 
живота.

За илустрацију ове равни Ћопићевог приповједачког 
умијећа навешћемо овдје два карактеристична примјера. 
Прва приповијетка под насловом „Башта сљезове боје“, по 
којој је названа читава збирка, завршава се сљедећим до-
датком у форми коментара, уз примјетан одмак од приче 
која је практично већ исприповиједана: „Минуло је од тих 
невеселих дана већ скоро пола вијека, дједа одавна нема на 
овоме свијету, а ја још ни данас посигурно не знам какве је 
боје сљез. Знам само да у прољеће иза наше потамњеле ба-
штанске ограде просине нешто љупко, прозрачно и свијет-
ло па ти се просто плаче, иако не знаш ни шта те боли ни 
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шта си изгубио“. Колико је моћан и смисаоно набијен овај 
завршетак?! Несигурност у распознавању боја старине Раде  
Ћопића, о коме казује ова прича, на њеном крају се преобра-
жава у колебљивост која нас прати у овоме свијету у коме је 
најпостојанији принцип „и јест и није“, као израз најдубљег 
познања живота до којег су дошли главни Ћопићеви јунаци. 
Најзад, препознајемо у наведеним ријечима и тугу за дједом 
Радом, којој су дати суптилни метафизички обриси. Тај жал 
је у Ћопићевој умјетничкој пројекцији, јер га идентификује-
мо у још неким причама из Баште сљезове боје, заправо вје-
чита човјекова потрага за животним ослонцем, утврђеном 
упоришном тачком.

Једнако је занимљив и завршетак чувене приче „Поход 
на мјесец“: „И како тада, тако и до данашњег дана: стојим ра-
спет између смирене дједове ватрице, која постојано горуцка 
у тамној долини, и страшног бљештавог мјесечевог пожара, 
хладног  и невјерног, који расте над хоризонтом и силовито 
вуче у непознато. Па се онда, каткад, жаловито упитам, као да 
сам нагазио на оне стричеве виле из дјетињства: - Је ли памет-
није бити мјесечар или с миром сједити код своје куће, па кад 
загусти, тјешити се ракијом као мој стрикан?“

И овај додатак није епилог већ завршеној причи, него њено 
отварање ка новим, универзалнијим значењима. Ћопић ма-
гистрално, у једној равни, мири дјетињу потрагу за далеким, 
нестварним и непознатим, и потоњу неспокојну располућеност 
зрелих година. Различита по разлозима и интензитету, ова тра-
гања подударна су по иницијалним импулсима и неутаживој 
радозналости као трајној иманенцији људске природе. 

Бранко Ћопић је велики мајстор обликовања књижевних 
јунака. Постоје у његовим приповијеткама ликови које одли-
кује нарочита увјерљивост иако нису обликовани на књи-
жевно уобичајени начин, већ дати у наговјештајима или спо-
менути кроз свега неколико узгредних појединости. Другој 
групи припадају јунаци који су један од везивних чинилаца 
приповједачких вијенаца. Они су грађени поступно, низањем 
нијанси које скоро никад нису нефункционална понављања; 
писац сваки пут пронађе детаљ који ако не носи барем наго-
вјештава неко ново, до тада неистакнуто обличје својих нес-
вакидашњих ликова.
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У Ћопићевом разуђеном приповједном свијету, између 
бројних успјелих јунака, издваја се дјед Раде. Он и није кла-
сични књижевни лик, већ једна од кључних пишчевих припо-
вједачких фигура. У тој фигури синтетизована су најбитнија 
својства умјетности Бранка Ћопића. Борислав Михајловић 
Михиз је свеобухватно сагледао овај лик и тачно евиденти-
рао његова главна својства: „Он је нешто друго, и од друге, 
више важности. Он је, пре свега, човек домаћин [...] Дед Раде 
је домаћин у духовном смислу речи. Он је богоносац, али он 
је и човеконосац. Он има ведре очи честитости и људско-
сти и све што погледа озари правдом и поштењем. Одређен 
да траје и да продужи, да сачува и да преда у наследство, он 
зна да добра сељачка кућа није само земља у атару и стока у 
обору. За њега је добра кућа она у којој је добар твор и говор 
чељади, неповредивост млина-поточара који свети хлеб даје, 
дочекљивост госта и намерника, неприкосновеност ислуже-
ног  коња, верност побратимству и завештању, непорочност 
дате и примљене речи, испуњеност дана трудбеника и лаки 
сан праведника, одговорност пред  Богом и пред људима за 
све живо под његовим кровом. То се обично једном речју 
зове патријархална честитост [...] Помало светац и помного 
човек.“8

Трпељив, саосјећајан, испуњен благошћу и разумије-
вањем за све и свакога, Раде Ћопић заштитнички однос на 
особен начин испољава према унуку Бранку. Та непрестано 
будна брижност најдирљивије је исказана, у ноћно недоба - 
када унук у стању испреплетености сна и стварности крене 
у сусрет својим фантазијама - кратким питањем: „Баја, куда 
ћеш?“, једним од најупечатљивијих мјеста у читавој овој нео-
бичној књизи.  

8	 	Ведрине и сете Бранка Ћопића,	Бањалука	2015.	године,	стр.	38-39.
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Dusko Pevulja
A magical  daydreamer  in the The Marshmallow Color Gardenas

Summary:

 In the extensive and varied opus of  Copic’s -The Marshmallow 
Color Gardenas  takes  a special place. Author once again in this 
book, returned to the pivotal theme and motif complex: birthplace 
and childhood. It can be considered as  the backbone of Copic’s 
narrative works  and  represent of  the highest reach of his artistic 
words. It has grown on a  masterful symbiosis of  experiential I , 
and narrative I, the usual perspectives for books like this one of  
Copic’s. The world seen with childlike eyes  is filled with the early 
sensations and fascinations, wonders  and fears that come with  
inevitable  new insights. At the same time, the other, additonal 
knowledge, which is  concentrated with  experience of past years, 
founded a bit different semantic dimension of this book, which 
bears the signs of the metaphysical implications, then the eternal 
questioning of the riddles of life. Copic masterly, at one level, 
reconciles the  childish search for distant, unreal and unknown, 
and the latter restless division of the mature years.

Душко Певульа
Сказочный мечтатель в саду цвета мальвы

Резюме:

В огромном разнообразии опуса БранкоЧопича Сад цве-
та мальвы занимает особое место. Чопич в этой книге ещё 
раз вернулся своем основном темеатическо-мотиривочном 
комплексе: месту рождения и детству. Повесть можо считать 
хребтом повествовательного творчества Чопича, репрезен-
тантом и самой высокой досягаемости его художественнного 
слова. Она выросла на мастерском симбиозе испытеумого я и 
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повествовательного я, привычными перспективами для книг 
подобных этой Чопича. Мир видный детскими глазами вы-
полнен ранними сенсациями и очарованиями, удивлениями 
и страхами которые обязательно несут с собой новые осозна-
ния. Одновременно, те другие, дополнительные сознания, 
которые концентруются опытом минувших лет, учреждают 
семантически существено иную равнину этой книги, которая 
носит обозначения метафизических импликаций, патом веч-
ного недоумения перед загадками жизни.Чопич мастерски, в 
одной равнине мирит детский поиск за далёким, нереальным 
и неизвестным, и последнее неспокойное распределение 
зрелых лет.
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Есеји, студије, огледи

„Књижевни текст једног доба сагледава се на истовреме-
ној равни: према прошлости као памћењу, у садашњости 
као моменту завршетка дела и будућности као нади у ре-
цепцију.“

(Г. Тешић)

Наративна стратегија
 
сторичари идеја једногласно тврде да је XIX вијеком домини-
рао процес историзације свијести, док је XX вијеком домини-
рао процес теоретизације свијести. Прекретницу у науци о 
књижевности између два супротстављена процеса предста-
вља мишљење Гистава Лансона који је још 1903. године пред-
ложио само привидно безазлену промјену синтагме исто-
рија књижевности у књижевну историју. Међутим, промјена 
редосљеда ријечи довела је до радикалне трансформације 
читаве науке о књижевности као облика духовне дјелатнос-
ти, јер је Лансон захтијевао ново проучавање и нову „слику 
живота нације, историју културе и активност оне непознате 
гомиле која је читала, као и извесних појединаца који су пи-
сали“. Проучавање књижевности и умјетности дефинитивно 
стиче предност над проучавањем историје и историографије, 
уз неопходну напомену да овим чином није сасвим укинута 
могућност смјењивања историјске и аисторијске перспекти-
ве. На то без посредника упућује књига Клауса Улига Теорија 
књижевне историје – Начела и парадигме (Хајделберг, 1982).

Евидентан развој науке о књижевности упућује на ди-
вергенцију ужих научних области које је чине. Тако, на при-

И

Академик Радомир В. Ивановић: 

Историјски роман
Чеда Вуковића
(Поруке – Судилиште – Стефанов пут)
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мјер, теорија књижевности добија сопствену метатеорију, а 
књижевна историја и књижевна критика сопствене теорије. 
У средишту интересовања нашле су се обновљене дисципли-
не – наратологија и генологија, с обзиром на то да у њима ис-
товремено егзистирају и историја и теорија књижевних врста 
и жанрова, о чему свједоче књиге Наратологија Џ. Принса 
(1982), и Наратологија М. Бал (1985), а у нашем ареалу књига 
Павла Павличића Књижевна генологија (1983). Истовремено 
егзисирају и функционално дјелују Увод у историјску пое-
тику епа и романа Ј. М. Мелетинског (1986) и Наратолошки 
речник Џ. Принса (2003).

Наша научна интересовања за генологију трају више 
од двије деценије – од монографије Реторика човјечности 
(Морфологија и семантика дјела Марка Миљанова Попо-
вића), у којој смо се бавили средишним генолошким про-
блемом – одвајањем књижевне од некњижевне форме (Нови 
Сад – Подгорица, 1993), до књиге студија и огледа Зачарани 
круг (Историја, стварност и уметност), у којој смо се бави-
ли књижевном митологијом и трагичним сударима човјека 
и историје (Нови Сад, 2014) и у којој смо објавили двије на-
ратолошке студије: „Књижевни мит о Шћепану Малом у дје-
лима Стјепана Зановића, Петра Другог Петровића Његоша и 
Стефана Митрова Љубише“ (стр. 9-34) и „Човек у трагичном 
судару са историјом (Ратна и антиратна тетралогија романа 
Време смрти)“, стр. 75-97. У штампи се налази и трећа, ис-
тородна студија „Однос историје, стварности и умјетности 
у тетралогијама романа посвећеним Првом свјетском рату 
(Тихи Дон – Ратна срећа – Време смрти)“, Подгорица, 2015.

У већ наведеном Наратолошком речнику Џ. Принс де-
таљно и систематично, у виду заокруженог есеја, дефини-
ше средишну идеју наратологије – наративну стратегију 
(narrative strategy) као „скуп наративних процедура или на-
ративних поступака чијом се применом постижу циљеви у 
приповедном излагању“. Наративном стратегијом се на за-
нимљив начин бави и Јасмина Ахметагић у недавно објавље-
ној књизи Приповедач и прича (Лепосавић, 2014). За нашу 
анализу посебно је занимљив педговор „Манипулативни 
приповедач“ (стр. 9-19). Анализирајући десетак исповједних 
романа, саопштених у првом лицу једнине, ауторка тврди: 
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„Сви су они предмет наше пажње као романи у којима при-
поведач у првом лицу казује причу о прошлости која садр-
жи објашњења за конфигурацију садашњости; приповедачи 
наративом постављају трагове догађаја, да би их привели 
свести“. Наративна стратегија открива најбитније преми-
се наративног система, тачније речено циљева или система 
циљева које приповједач жели да оствари, са или без обзира 
на примијењене поступке (као што су: аргументација, рацио-
нална објективност или туђа верзија стварности). Управо на 
те премисе упућује Филип Бретон када пише: „У манипула-
цији се не тежи доказивању, тј. размењивању мишљења, већ 
његовом наметању“.

Претходне напомене послужиле су као увод у кратку 
расправу о наративној стратегији Чеда Вуковића (1920-2014). 
У практичној равни посматрано, она је остварена у роман-
сијерском триптихону – Поруке (1963), Судилиште (1971) и 
Стефанов пут (2000), док у теоријској равни тумачења и раз-
умијевања романсијер о њима свједочи у књизи есејистике и 
критике На бјелинама времена (Никшић – Титоград, 1986), у 
бројним књигама које је приредио из црногорске књижевне 
и културне баштине, још бројнијим есејистичким и критич-
ким радовима, као и занимљиво конципираним новинским и 
часописним разговорима, у којима срећемо обиље ауторских 
коментара о најразноврснијим проблемима и апоремама. Су-
чељавање примијењене и теоријске равни води ка поузданим 
рјешењима односа имплицитне и експлицитне поетике, по-
том утврђивању два основна типа приповиједања, о којима 
пишу наратолози: природном приповиједању (спонтаном, не-
намијењеном објављивању) и конструисаном приповиједању 
(амбициозном, намијењеном објављивању). Вуковић је све-
срдно подржао три категорије о којима пише П. А. Флорен-
ски – истинитост, искреност и вјеродостојност, а ми бис-
мо у потпуности, због примјењивости на његове историјске 
романе, прихватили типологију приповједача коју предлаже 
Ј. Ахметагић – „видљиви приповедач“, „прикривени припо-
ведач“, „драматизовани приповедач“ и „посредовани припо-
ведач“.

Свака наука, па и наука о књижевности, почива на три-
ма принципима: истинитости, поновљивости и провјерљи-
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вости, док књижевна умјетност, по Вуковићевом мишљењу, 
мора тежити ка остваривању три најважнија циља: актуел-
ности, занимљивости и трајности, што се у историјском 
роману остварује теже него у другим књижевним родови-
ма, врстама и жанровима. Аутентични историјски роман, од 
Валтера Скота до данас, мора испуњавати троструки хори-
зонт очекивања: у дијахроној равни (прошлост), у синхроној 
равни (садашњост) и равни историјске актуелизације, коју је 
предложио родоначелник теорије рецепције Џ. Р. Јаус (будућ-
ност). Историјски роман мора бити „свевремени роман“, јер 
он, по мишљењу К. Улига, омогућава књижевности да буде 
тумачена као „свевремена историја“.

За тип ствараоца, мислиоца и прегаоца попут Ч. Вуко-
вића, тип који подједнаку пажњу поклања и естетици и ети-
ци, најважнија премиса књижевно-историјског дјела је ис-
тинитост, уз напомену да се мора водити рачуна о видним 
разликама које дијеле животну, научну и умјетничку истину. 
У разговору са Ј. М. Миловићем (стр. 13-66) Вуковић скреће 
пажњу саговорнику на мноштво постојећих „скривених ис-
тина“, на што би умна Исидора Секулић додала – да такође 
постоји и мноштво „псеудопроблема и псеудорешења“. Све 
особености творачког потенцијала (урођене или стечене) 
захтијевају максимално коришћење емпирије, имагинације 
и интуиције, без обзира на то да ли се ради о реалијама или 
идеалијама, физичком или метафизичком, конкретном или 
латентном. У том погледу Вуковић изједначава факцијску 
прозу (засновану на документима) са фикцијском прозом (за-
сновамом на машти), јер оне служе остваривању истог циља 
– аутентичне слике и аутентичне визије свијета. Том циљу он 
је посветио и све три врсте поетског говора: интелектуалну, 
креативну и интуитивну, остварујући принцип синергије и 
хармонизације различитих стваралачких проседеа. 

Вуковић тежи ка остваривању интегралне слике свије-
та, јер аподиктичких одговора нема и не може бити, па ни 
апсолутног смисла, ни апсолутне истине. О томе свједочи 
познати француски филозоф Ален Бадју који тврди: „Идеја 
о постојању једне истине није филозофска, већ религиозна. 
Религија је усмерена ка једној истини. У нерелигијском сми-
слу, појам истине се користи у множини“, предлажући нај-
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мање четири врсте истина (научну, умјетничку, политичку и 
љубавну). При томе је веома важно разликовати субјективне 
од интерсубјективних истина, зависних колико од дијалек-
тике живљења (свакодневне праксе) толико и од дијалекти-
ке стварања (теорије умјетности). На то непосредно упућује 
промјена „тачака гледишта“ појединих епских субјеката, у 
зависности од у међувремену промијењених околности, ис-
кустава и знања.

На постојећи низ законитости односа стварности, ис-
торије и умјетности указују и неке од недавно објављених 
књига, какве су књиге филозофа Риста Тубића У хоризонту 
филозофске историје (2015) и литературолога Петра Мило-
сављевића Историја и филозофија (2015). Филозоф Тубић, 
као неко ко непосредно осјећа „радост стварања“, препору-
чује проучавање истине у роману као нешто „заиста очара-
вајуће“, парафразирајући мишљење харвардског историчара 
С. Шама: „Истина је, вели, увек ближа историји коју откри-
вају велики романи него општи закони за којим трагају со-
циолози (...). Истина је оно најбоље што имагинација може да 
пружи, а писац је стога позванији од историчара да открије 
и поново успостави изгубљене историјске везе. Велики књи-
жевници су успевали да осветле прошлост онако како углед-
ним историчарима то није полазило за руком“.

Много занимљивих мишљења о овој тематици и про-
блематици садржи књига Мирољуба Јоковића Имагинација 
историје (Проблем историјске и књижевноисторијске дис-
танце у српском роману о Првом светсском рату), 1994, у 
којој аутор највише расправља о „проблему историјске 
дистанце“ (Н. Милошевић препоручује „еквидистанцу“), 
потреби коришћења „интегралистичке методологије“, по-
везаности „света и језика“ и односу „историје и књижевне 
историје“. Чедо Вуковић истиче као примарне циљеве – „ау-
тентичност израза“, „осадашњење прошлости“ и „универ-
зализацију умјетничких порука“, јер је дубоко свјестан сље-
деће истине: „Свака прича је увелико измишљена, чак и кад 
је вјерна виђеном“. Од митских времена до данас, у природи 
је сваке приче да тече без почетка и краја, што практично 
значи да сваку причу ваља казивати из почетка, према пот-
ребама слушалаца или читалаца. У том смислу је неопходно 
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тумачити Вуковићеву скептично интонирану поетску и фи-
лозофску апофтегму:

„Ништа није до краја виђено,
Ништа није до краја речено!“

Роман као судбина
(Поруке)

Приређујући за штампу Изабрана дјела у десет књига 
(1999-2000), у поговору „Светописи и тајнописи Чеда Вуко-
вића“, пишчев романсијерски опус подијелили смо у четири 
типолошке и тематске цјелине, превасходно руковођени ге-
нолошким критеријумима:

•	 Прву чине романи посвећени чаробном свијету дје-
тињства. Они су најчешће објављивани, преобја-
вљивани и превођени на стране језике: Свемоћно око 
(1953), Тим Лавље срце (1958), Летилица професора 
Бистроума (1961) и Хало, небо (1963). Захваљујући 
њима, Вуковић је стицао реноме једног од најзначај-
нијих црногорских и југословенских писаца литера-
туре за дјецу и омладину.

•	 Другу чине романи посвећени опису црногорске ис-
торије од краја XV до почетка XX вијека: Поруке 
(1963), Судилиште (1971), Брђовићи с Каруча (1979), 
Под Скадром (1979), Ријека (1988) и Стефанов пут 
(2000). Они су, као репрезентативни, често били 
предмет књижевнонаучних и лингвистичких истра-
живања у последњим деценијама.

•	 Трећу чине романи посвећени преломним и трагич-
ним збивањима у међуратном и ратном лудилу: Ви-
сине (1857), Rustemi,објављен два пута на албанском 
језику (1953), чији је оригинал изгубљен, Без реденика 
(1955), Мртво Дубоко (1959), Изби буна (1979), Коло 
над колом (1979) и Девети круг (1990). У њима се ро-
мансијер јавља у трострукој улози: као учесник, свје-
док и интерпретатор бурних историских збивања.

•	 Четврту цјелину чине романи посвећени савременим 
збивањима: Развође (1968) и Тече Тара (1979). Савре-
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мена тематика и мотивика није у свему одговарала 
Вуковићу, најприје због тога што не успоставља до-
вољну дистанцу према савремености, а потом и због 
одсуства веће критичности према новим друштве-
ним покретима и промјенама. Од двадесетак рома-
на, као репрезентативне издвојили смо: Мртво Ду-
боко, Поруке, Судилиште и Брђовићи с Каруча, а као 
најпознатију романескну цјелину познату пентало-
гију романа Синови синова (1979), којом је обухваћен 
период 1860-1960, у којој је писац показао сав свој 
творачки потенцијал. Она чини цјелину по априорно 
утврђеној концепцији: Брђовићи с Каруча, Под Ска-
дром, Изби буна, Коло над колом и Тече Тара.

Половином XX вијека у националној и наднационалној 
књижевности доминира „француски нови роман“, чији су 
репрезенти Ален Роб-Грије, Мишел Битор, Натали Сарот, 
Клод Симон и други. Он се одриче велике нарације и лине-
арног тока приповиједања, као и ликова типова и карактера. 
Усваја фрагмент и процес фрагментације, потом колажни 
поступак, а истовремено мијења однос продукционог и ре-
цептивног модела остварујући нову теорију и типологију ро-
мана. Он даје предност новом начину структурације романа 
и новим стилским формацијама (авангардизму, неоавангар-
дизму и постмодернизму). Насупрот томе, у југословенском 
књижевном моделу присутнији је процес иновације него про-
цеси модернизације и радикализације романа. То илустратив-
но показују двије прекретнице у развоју романа: прва поче-
тком шесте (В. Десница, М. Лалић, Д. Ћосић и О. Давичо), а 
друга крајем исте деценије XX вијека (В. Десница, М. Лалић 
и Ц. Космач).

Током читавог периода бављења књижевном умјетно-
шћу (1936-2014) Чедо Вуковић се декларише као пристали-
ца традиционалних модела и реалистички засноване теорије 
прозе. Као представник социјалног и критичког реализма, 
он садржини даје предност над формом, демократизацији 
над естетизацијом и ангажованости над ларпурлартизмом. 
Његови романи на посредан начин указују на побуну про-
тив „француског новог романа“. Основни циљ ових дјела је 
да конструкцијом и реконструкцијом протеклих догађаја 
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укажу на обновљени значај у савремености, да покажу уни-
верзалне етичке и естетичке вриједности „Духа епохе“, како 
у Прошлости, тако у Садашњости и Будућности. Романима 
попут Порука писац не само да конструише и реконструише 
протекло доба, него истовремено осадашњењем актуелизује 
и ре-актуелизује, проблематизује и репроблематизује како 
локалне тако и универзалне историјске, етичке и естетичке 
вриједности у полифоном дјелу Петра Првог Петровића Ње-
гоша (1750-1830).

На идеју да напише роман Поруке Вуковић је дошао од-
мах по пресељењу из Београда на Цетиње (1953). На то је био 
инспирисан обиљем грађе, извора и легенди о Петру Првом, 
чији је живот, као и сваке друге легендарне личности, литера-
ран сâм по себи, а истовремено служи и као изазован претекст 
који је требало маштовито „оживотворити“. На то указују 
објављени одломци романа Поруке у савременој периодици: 
„Купине“ („Побједа“, 17/1960), „Каруч“ („Борба“, 26/1961), 
„Поруке“, („Проблеми“, 8/1963) и „Поруке“ („Република“, 
19/1961) прије него што је објављен са карактеристичним под-
насловом: Петар I и земља којом је ходио („Космос“, Београд, 
1963, стр. 521, у библиотеци „Историјски роман“, књ. 13).

Неопходну пажњу Вуковић посвећује свим компонен-
тама портрета главног епског субјекта: као историјској лич-
ности, државнику и дипломати, оснивачу државе и држав-
ности, али највише као полиграфу чије дјело континуирано 
зрачи пуна два вијека (пјесме, посланице, бесједе, изјаве, пис-
ма, правна литература и предаја о сусретима са значајним 
личностима тога доба – Доситејем и Вуком, будући да он сâм 
припада вијеку Просвећености). У тај обиман, значајан и 
веома сложен подухват романсијер је морао уложити макси-
мум интелектуалне, креативне и интуитивне енергије. У којој 
мјери је Петар Први постао опсесија Ч. Вуковића на најбољи 
начин свједоче издања које ће потом приредити за штампу: 
Фреске на камену (1965), Посланице (1973) и Пјесме, писма, 
посланице, у оквиру едиције „Књижевност Црне Горе од XII 
до XIX вијека“ („Обод“, Цетиње, 1996).

Још у иницијалној фази настанка романа Вуковић се 
вољно опредијелио да из дугог и плодног живота Петра Пр-
вог (1750-1830) изостави прву фазу (1750-1785). Том фазом 
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доминира алазон Шћепан Мали (1966-1773). Њоме је на крат-
ко прекинута не само политичка него и духовна превласт 
династије Петровић Његош, те се писац одлучио да радњу 
романа започне описом из не мање трагичног прогонства из 
Русије (заједно са Фрањом Долчијем) – новембра 1785. Пра-
ва штета је што је таквом одлуком прескочен један од веома 
значајних датума – хиротонисање у Сремским Карловцима 
(1784), али је то пропуштено касније надокнађено једном ре-
троспекцијом, тако да се цјеловитост представљања живо-
та Петра Првог мозаично одвија током 69 глава романа (од 
„Прогнаника“ до „Тестамента“). У њима писац, поштујући 
хронологију збивања, највише пажње поклања догађајним 
низовима, а тек у другом плану и асоцијативним низовима. 
Први су диктирани постојећим претекстом, а други машто-
витом доградњом, тако да потпун портрет епонимног јунака 
романа настаје пројекцијом из двију перспектива: спољашње 
(егзогене) и унутрашње (ендогене).

Мада то не каже експлицитно, Вуковић је роман Поруке 
подијелио у четири цјелине:

•	 Прва обухвата 19 глава (почевши од „Прогнаника“ 
до „Руке Петра Николина“ (стр. 9-155). У њима су 
елаборирани најдраматичнији догађаји у тој де-
ценији – од прогонства из Русије (1785) до доноше-
ња првих законодавних аката у Црној Гори – Стеге 
и Законика обшчега црногорског и брђанског (1796, 
1798). Климакс овога дијела романа представља опис 
битака на Мартинићима и погибија Махмут-паше 
Бушатлије на Крусима (у главама „Височица“ и „Кру-
се“, стр. 73-96). 

•	 Друга је просторно и временски сужена на свега седам 
година трајања (од „Завјере“ до „Небо од камена“, 
стр. 156-217). У њој романескни климакс предста-
вља трагична судбина Франческа Долчија де Виц-
ковића, коме је додијељена улога „судбинске жртве“ 
(због међународних интрига двију царевина: Русије 
и Аустрије). Вуковић је веома објективно описао 
учешће појединих личности у овој трагедији (наро-
чито Петра Првог), у којој једину свијетлу тачку 
представља несрећни дубровачки фрањевац и освје-
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дочени црногорски пријатељ Долчи као „историјска 
жртва“.

•	 Трећа припада новој епоси, која је започета крахом 
Млетачке Републике, а потом и ратовању Црно-
гораца и Руса са Французима, као и Црногораца са 
Аустријанцима. Ова цјелина садржи 20 глава (од 
„Устани!“ до „Пораза“, стр. 218-321). Климакс ро-
мана, међутим, не чине само описи ратних збивања 
од Боке, преко Конавала, до Дубровника, него и вео-
ма богата дипломатска активност Петра Првог 
(у преписци са царевима у Бечу и Москви, потом са 
маршалом Мармоном, као и са аустријским велико-
достојницима у Боки и Бечу). Оваква композициона 
схема омогућава увођење нових наративних језгара, 
али истовремено она слаби кохеренцију романа, јер 
се у појединим главама већ осјећа не само „замор пи-
сца“ него и „замор материјала“. Све се чешће дешава 
да синтагматске осе романа добијају превласт над 
парадигматским, али насупрот томе, романсијер 
није одступао од априорно замишљене композиционе 
и конструкционе схеме романа, не искористивши сва 
инспиративна језгра у довољној мјери.

•	 Четврта такође обухвата велики број глава (укупно 
22, од „Вуколаја“ до „Тестамента“, стр. 322-446). У 
овом дијелу романа ослобођен је простор за контро-
лисано уношење нових епизода, које су плод роман-
сијерове имагинације и контемплације, особито када 
се ради о тзв. унутрашњем профилу Петра Првог. 
Посебну могућност уобличавања одабраних тема 
и мотива пружале су главе „Чубро Чојковић Чрного-
рец“ и „Његошево школовање“ (стр. 403-418), јер се у 
њима садржи етимон новога романа – Судилиште. 
Да је те чињенице писац био свјестан правовреме-
но, он би изоставио дио о Његошевом школовању и 
„Тестаменту“ Петра Првог, мада он остварује улогу 
каденце у роману. Међутим, у Судилишту ће роман-
сијер изоставити „Тестамент“ Петра Другога, који, 
по мишљењу И. Секулић, представља дио свјетске 
баштине у овој књижевној врсти. На то упућује и 
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њена монографија Његошу, књига дубоке оданости 
(1951), у којој аурорка пише: „Најлепши врхунци, оба 
Петра, тајанствени су, беже са својим тајнама од 
истраживача“. Слично мишљење о епонимном јунаку 
има и историчар Ђоко Д. Пејовић, који у већ поме-
нутој Историји тим поводом пише: „Сматра се да 
је Петар I Петровић свакако један од најзначајнијих 
људи које је Црна Гора икада имала“ (стр.443).

Књижевни историчари и критичари који су се током 
протеклих пет деценија (1963-2015) бавили Вуковићевим дје-
лом сагласни су у томе да је роман Поруке подједнако реп-
резентативан како у оквирима књижевности којој припада 
тако и у оквиру Вуковићевог књижевног опуса. Он је зани-
мљиво структуриран, са честим смјенама врста и жанрова 
којима поједине главе припадају: од наративне, преко исто-
ријске и документарне, до есејистичке и љетописне прозе, 
што свједочи о лепези разнородних дарова које писац посје-
дује. Међутим, аналитичари су такође сагласни у томе да је 
роман неуједначено остварен и да би испуштањем десетине 
глава, темељном дорадом и прерадом неких од њих, увели-
ко добио на вриједности (испуштањем глава 55, 58, 50, 60 и 
61, на примјер). Примјеном строгих критеријума вредновања 
можемо поуздано закључити да је романсијер највише узлете 
стваралачке маште показао у сљедећим главама: „Височица“, 
„Рука Петра Николина“, „Двадесет момака“, „Купине“, „Зво-
но из Пераста“, која подсјећа на Љубишину причу „Крађа и 
прекрађа звона“, и „Тестамент“, као и: „Тежи сте ми но Тур-
ци!“, „Снови без лијека“, „Франческо Долчи де Вицковић“, 
„Сакривени пасош“, „Црни разговори“, „Мармон“, „Људи за 
олово“ и „Црна смрт“.

У највећем дијелу романа Вуковић је надахнуто водио 
епску радњу, успјешно смјењивао планове приповиједња и 
типове наратора и нарације, бирао одговарајуће технике при-
повиједања, на релативно нов начин хармонизовао фикцио-
налну и нефикционалну прозу, виспрено смјењивао врсте и 
жанрове. Он је успио да ре-инкарнира једну историјску епо-
ху и прегалаштво људи у њој, како позитивних тако и нега-
тивних личности. Највишу књижевноестетску вриједност 
остварио је сугестивним, експресивним и богатим језиком, 
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претварајући често некњижевне текстове у књижевне. Епски 
субјекти у роману користе различите депое вербалне енер-
гије, особито када је у питању природни говор, чија је најпри-
кладнија врста – сказ. У том смислу посматрано, Вуковић је у 
свему усвојио водеће стваралачко начело Петра Првог:
„У мене изван пера и језика нема силе никакве.“

Роман као исповијест
(Судилиште)

Наратолошка и генолошка констатација – да Поруке и 
Судилиште представљају романсијерски диптихон – неми-
новно захтијева допунски коментар. У романескну цјелину 
их сврстава мноштво заједничких тема и мотива, историјски 
оквир збивања, посматран у континуитету (1750-1851), ис-
товјетни простор, као и два епонимна јунака – Петар Први 
и Петар Други Петровић Његош, који су главни епски 
субјекти, док је улогу стваралачког субјекта романсијер за-
држао за себе. Мјестимично ипак долази до замјене улога 
стваралачког и епског субјекта због наглашеног уосјећавања 
Вуковићевог и покушаја да читаоца убиједи у то да је свака 
истина о животу, историји и умјетности изречена у име двају 
стваралачких субјеката. У роману Поруке лакше је установи-
ти повремену дистанцу двају субјеката, док у роману Суди-
лиште, та је граница у великој мјери избрисана, а то значи да 
је писац изабрао нов продукциони модел, у коме, уопштено 
говорећи, повијест траје зхваљујући стваралачком субјекту, 
а исповијест захваљујући главном епском субјекту.

На различитост двају романа указују неколике чињени-
це. Прва од њих припада историјско-биографском типу, а 
друга историјско-психолошком или роману-идеји. Постојеће 
разлике не очитују се само у избору констукционе и компо-
зиционе схеме него и у различитом пишчевом односу пре-
ма грађи (коју представљају скриптивна и предајна факта) 
и „грађи“ (коју представља мноштво прочитаних књига из 
свјетске баштине), те није никакво чудо што се на страни-
цама Судилишта јављају, као интертекст, бројне литерарне 
асоцијације (од Хомера, Платона, Аристотела и Хераклита, 
преко Дантеа, Милтона и Ламартина, до Бајрона, Пушкина и 
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Љермонтова). Елементе ерудитивног романа укључио је Ву-
ковић са циљем да оствари потпун склад између унутрашњег 
и спољашњег портрета Његошевог, уз напомену да су црте 
унутрашњег у свему доминантне над спољашњим.

Писање монолошко-асоцијативног романа Судилиште 
трајало је нешто више од двије године (1969-1971). О процесу 
настајања и измјенама концепције насталим у интенционал-
ној фази дознајемо из обухватног „Разговора са Чедом Вуко-
вићем о роману Судилиште“ 1992, потом из прилога „Њего-
шево путовање“ (Према припремним биљешкама за роман 
Судилиште)“, „Стварање“, 9-10/1973, као и из веома битног 
разговора „Историјски роман – пут од хартије ка животу“ 
(„Овдје“, 57/1974). Вуковић је a priori усвојио Андрићево ста-
новиште да између прошлости и садашњости постоји само 
једна – временска разлика, а да „других разлика не може ни 
бити, јер су и то били људи од крви и меса“. О томе Вуковић 
пише: „Одговор је, надам се, у сâмом роману. Наиме, и прос-
тор (црногорски и шири) и вријеме (Његошево и оно бес-
коначно) нијесу друго до с у д и л и ш т е. Његош је у средини 
тог простора без међа и времена, без уско сведених видика 
– тад он суди о себи и свему око себе; уједно, његово вријеме 
суди о њему“. На метафоричном плану посматрано, тврди Ву-
ковић, постоје небеске теразије (којима се просуђује са стано-
вишта небеске, идеалне правде) и земаљске теразије (којима 
се просуђује са становишта земаљске правде), уз напомену да 
су те двије врсте правде често у непомирљивој супротности 
(„О небу висе теразије, звјездане и земне“).

На читав сплет проблема и апорија у двама анализира-
ним романима указују поједини књижевни историчари и 
теоретичари који су се помно бавили текстологијом и типо-
логијом Вуковићевих дјела. У систематично писаној студији 
„Мит и историја у Вуковићевом роману“ (1998) Б. Јелушић 
пише:

„Сâма одредница – историјски роман – данас се више 
не односи на скуп романтичких или реалистичких црта, бу-
дући да у XX вијеку историјски роман добија и филозофске 
димензије, а у историјски простор и збивања се пројицирају 
битни видови човјекове духовне суштине у најширем смислу. 
На тај се начин напушта „спољашња“ историчност у корист 
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„унутрашње“. Романескно поље се шири изван граница хро-
нолошке приче, преовлађује „грађа фантазматског каракте-
ра“, као што је писао Мишел Зерафа у књизи Грађа у рома-
нескном, романескно у грађи (1978).“

У сводној студији „Писац свога пута (читајући рома-
не Чеда Вуковића)“, 1979, Миодраг Друговац се студиозно 
бави неким од најважнијих теоријских проблема и апорема: 
1. „Принцип и преимућства интроспекције: монолог – само-
анализа или Његош њим сâмим“ и 2. „Јединство литерарне 
свијести: историјски човјек и субјективна драма. Неке типо-
лошке одреднице романа“, дефинишући Судилиште као ин-
телектуални роман или роман-идеју. Том дефиницијом он 
видно одступа од досадашњих дефиниција историјског ро-
мана, тврдећи да је то роман „модерне самосвијести, у којој 
се чин субјективног и чин историјског времена не разилазе у 
крајњим идејним консеквенцама“. За Друговца је овај роман 
превасходно „драмски контрапункт“, чиме се правда његов 
крајњи закључак: „Као писац Вуковић је ингениозни посред-
ник (...). Он је за своје јунаке тражио и налазио правоваљани 
алиби за њихов овакав или онакав боравак међу кулисама 
друштвене организације. Као и Андрић, као и Крлежа, као и 
Лалић, као и толики други значајнији писци, чији је чин пи-
сања увек био и јесте у дослуху с историјом, он је добро знао 
да се без тога алибија остаје у предворју историје, на маргини 
људске и литерарне судбине“.

У средишту нашег аналитичког интересовања, у тео-
ријској равни расправе, нашле су се три загонетке које се 
неминовно морају разријешити: а) реторика наслова, б) од-
ређен број глобалних премиса његове филозофије и психо-
логије стварања и в) циљ или низ циљева које писац жели да 
оствари, дајући предност парадигматским над синтагмат-
ским осама романа. Да би остварио не мали број циљева, на 
начин који захтијева битно промијењени и модернизовани 
тип романа, Вуковић је морао да прибјегне истовременој или 
наизмјеничној употреби разнородних типова романа. Прије 
свега осталог, он је усвојио становиште Ролана Барта о одно-
су Историје и Приче, о преласку Историје у Причу и Приче 
у Историју, јер се ради о духовним областима које теку без 
краја, уз непрекидно обнављање формалних карактеристи-
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ка. И историјске и неисторијске личности непрекидно су на 
судилишту као збирној слици многоврсних друштвених и 
индивидуалних обавеза. Вуковић је, стога, категорију суди-
лиште изједанчио са категоријом поприште, бацајући по-
себно снажан сноп свјетлости на однос етике и естетике, јер 
писац припада оном културном ареалу (патријархалном или 
наративном) у коме су сви чланови заједнице непрекидно на 
испиту савјести, будући да се ради о дјелатној филозофији и 
дјелатницима (чија је девиза – Чинити и бити!).

И Вуковић као стваралачки и Његош као епски субјект 
морају непрекидно водити рачуна о хармонији егзистен-
цијалних, историјских и умјетничких истина, како у тео-
ријској тако и у примијењеној равни. На сложена питања 
удвостручене, утростручене или увишестручене личности 
указују бројне дилеме, трилеме или полилеме. Епски субјекат 
умножава своју личност како би основне проблеме и апореме 
освијетлио из више „тачака гледишта“. Настојећи да, колико 
се може, продре што дубље у апсолутни смисао постојања, 
стварања и просуђивања, Његош је најприје удвостручио 
своју личност, подијељен на: дневну-савјест, која суди о поја-
вама, процесима и резултатима према мјерилима општих 
друштвених норми и очекивања, с једне, као и на ноћну-са-
вјест, која суди по мјерилима емоционалних и промјенљивих 
индивидуалних расположења, с друге стране. На тај начин се 
употпуњавају домети укупних сазнања и искустава. „Дво-
битан и дволик“ стоји Његош пред егзистенцијалним бура-
ма и догађајима који се понекад морају рјешавати спонтано 
(према постојећој племенској логици), понекад са извјесном 
провјером (која захтијева додатне критеријуме суђења), а нај-
чешће из апостериорне перспективе (која показује ваљаност 
примијењених рјешења и поступака), уз сву опасност од не-
миновних и схватљивих људских погрешака. 

 Као субјект који умије да продре не само у видљиве (ре-
алне) него и у латентне (наслућујуће) карактеристике пое-
тике простора и времена, или хронотопа, како би рекао М. 
М. Бахтин, Његош као творац мудроносне поезије и мудрац 
језика на коме пише, природно и логички тежи да у коначној 
повијести и исповијести створи књигу мудрости („књигу ми-
робитија“), крећући се опасном границом вјечно сучељених 
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противрјечности. Вративши се на средишно питање људске 
егзистенције – „Што је човјек, а мора бити човјек!“ – Његош 
досљедан сâмом себи из стихова „Посвете“ Лучи микрокозма 
– „тајна чојку човјек је највиша“ – a priori и a posteriori остаје 
убијеђен у то да коначног рјешења нема и да права сушти-
на и даље више пребива у питању него у одговору. „А може 
бити да ту нема одговора ријечима, но самим чином и живо-
том. Одговор је сâм човјек, ако то јесте“ одговара Вуковић, 
до крајњих граница идентификован са Његошем, са његовом 
животном филозофијом и логиком, односно са познатом 
Парменидовом филозофемом – „Човјек је мјера свих ствари, 
постојећих да јесу, а непостојећих да нијесу“.

На крају овог дијела анализе закључили бисмо да струк-
туру Порука и свих сегмената одређује процес фрагмента-
ције интегралне прозе, будући да се ради о типу изразито 
наглашене фрагментарне прозе. Структуру Судилишта у 
свим сегментима одређује процес интеграције фрагментар-
не прозе, будући да се ради о типу интегралне прозе, грађене 
по модерним узусима и остварене мозаичном композицијом 
(први роман чине 64 одјелите цјелине, са насловима, док 
други роман чине 94 цјелине, без међунаслова и поднаслова, 
подијељене иницијалима као врстама графичке енергије). У 
двама романима многе од наведених цјелина имају улогу „на-
ративне алке“ или „везивног ткива“ (Bindenmaterial), тако да 
се могу анализирати као дјелови већих цјелина којима при-
падају (такве су цјелине бр. 4, 15, 36, 45, 46, 60, 65, 74, 78, 80, 
87, 89 и 91, између осталих). Стога се може закључити да је 
првим романом Вуковић доприносио иновацији развоја (у 
мањој), а другим романом процесу модернизације истог раз-
воја (у много израженијој мјери).

Употребом строгих књижевноестетских валера могуће је 
закључити да више од четвртине текста (од 356 стр.) припа-
да репрезентативној прози ове провенијенције (мислимо на 
веома развијене кратке приче, кратке приче, новеле и припо-
вијетке, какве су: 2, 3, 6, 8, 9, 13, 16, 25, 33, 47, 54, 62, 64, 65, 69, 
70, 73, 84, 93 и 94), при чему је низ цјелина на крају романа 
посвећен расправи о филозофији и психологији стварања, та-
чније речено, посвећен је вредновању и превредновању Ње-
гошевог књижевног дјела, при чему Вуковић под категоријом 



57

03
Есеји, студије, огледи

„рецептивни модел“ подразумијева посљедњих 14 деценија 
развоја његошологије као интердисциплинарне дјелатнос-
ти (1833-1971). Уједно, он процес конструкције Његошевих 
дјела и реконструкције примијењене у роману Судилиште 
илуструје често становиштима појединих његошолога, у које 
се и сâм може убројити.

На то свим премисама указује структура романа Поруке. 
Она је настајала по угледу на стварање свијета помоћу рије-
чи (логогонију), али и помоћу свјетлости (фотогонију). Про-
цес настајања одвијао се између Великог праска (Бинг-бен) 
и Велике тишине (Нојевог потопа), док се процес настајања 
Судилишта одвија само по законима логогоније. Почетна 
реченица романа гласи: „Прасак једра, пребаченог на дру-
гу страну. Његош отвори очи“ (стр. 7), а завршна реченица, 
употријебљена у виду композиционог прстена: „За јеком ти-
шина“ (стр. 356). Читав се људски вијек одвија између праска 
(отварања очију) и тишине (затварања очију), гестом којим 
се завршава неумитна судбина генија и окончавају сва њего-
ва песимистичка и агноцистичка опредјељења. Двама симбо-
лима потребно је додати још три, употријебљена у синоним-
ном значењу – жилиште, поприште и судилиште. Будући да 
дефинитивног одговора нема, остаје смрт као доминантан 
симбол, тајновита и нерјешива апорема, преузета из сфере 
тајне и неодгонетљиве тајновитости:

„Ријечи су дах и маглица из грла,
а за сусрет са смрћу правих ријечи нема“.

Роман као егзистенцијална драма
(Стефанов пут)

Као што смо показали досадашњом анализом, сви Вуко-
вићеви романи представљају истински аналитички изазов, 
како у области наратологије, тако и у области генологије. 
Међутим, општа сагласност наратолога много је израженија 
од сагласности генолога, јер се први баве махом продукцио-
ним, а други махом рецептивним моделом анализе. Такво 
мишљење у потпуности илуструје драмски роман Стефанов 
пут (2000), будући да се многе генолошке одреднице показују 
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недовољним, односно да се он, уз невелика одступања, може 
истовремено и оправдано уврстити у још неколико врста и 
жанрова. У огледу „Роман и историја“ (1998) Ново Вуковић 
потврђује саопштено мишљење:

„Шта је, заправо, историјски роман? Једно такво питање 
може изгледати помало депласирано савременом књижевном 
теоретичару, навиклом да тзв. тематску типологију сматра 
превазиђеном (...). Међутим, ни новије класификације жанра, 
извођене по критеријуму форме, структуре, поступка, пози-
ције приповједача и сл., нијесу у цијелу ствар унијеле много 
више свијетла, тако да проблем типологизације остаје у тео-
рији романа као један од најзамршенијих. Утолико прије, што 
се савремени, посебно тзв. постмодерни роман, у свом заносу 
иновирања и експеримента, одриче понекад основних атри-
бута и све се више преплиће са другим врстама и родовима.“ 
(стр. 29-30).

С мање или више оправдања Стефанов пут се може 
дефинисати као „историјски роман“, „биографски роман“, 
„поетски роман“, „исповиједни роман“, „дијалошки роман“ 
и „драмски роман“. Његова конструкциона и композициона 
схема разликује се од свих претходно објављених Вуковиће-
вих романа, с обзиром на однос трију родова у њему: лирике, 
епике и драме. То практично значи да је њиме писац настојао 
да оствари тип сажетог „синтетичког романа“, јер је у њему 
примијењен и ригорозно спровођен поступак радикалног 
економисања изражајним средствима (од почетка до краја). 
Априорно усмјерен на изражајну снагу језика и стила, ро-
мансијер је препустио дијалогизирање утрострученом еп-
ском субјекту (Стефану, Гласу, Оку), док се остали, махом не-
именовани ликови, укључују по потреби „драме за читање“, 
помажући писцу да у први план истакне атмосферу збивања, 
а не сâмо збивање.

У докторској дисертацији Језик и стил Чеда Вуковића 
(1994) Зорица Радуловић исправно тврди да је језик једна од 
„најтајанственијих еманација Људског духа“ а у продужетку 
и да све пробране Вуковићеве ријечи представљају „стварне 
и строге лозинке“. У студији „Светописи и тајнописи Чеда 
Вуковића (Драмски роман Стефанов пут)“, 2000, ми смо 
као мјесто са издигнутим значењем навели пишчеву по-
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етску апофтегму: „Ријеч је моја стварност свега стварног и 
нестварног, свега сањаног и недосањаног, свега измаштаног и 
недомаштаног“. Ради се, наиме, о преузимању кантовски де-
финисаног начела о пресјеку мноштва идеографема, о чему 
Вуковић каже: „У једној тачки или једној линији или јединици 
крију се свјетови мојег искуства, сазнања и надограђивања“. 
Временом се, у трећој фази стваралачке метаморфозе, про-
мијенио однос пишчеве поетике, аутопоетике и метапоетике, 
о чему пишу познати литертуролози, лингвисти, фолклорис-
ти и компаратисти (Д. Јовић, Ала Г. Шешкен, С. Калезић, М. 
Радовић и други), али и сâм писац у виду ауторских комента-
ра. Театролог Душан Михајловић у огледу „Песник као дра-
матичар“ (1998) истиче значај процеса интерференције трију 
књижевних родова, укрштај епске и лирске нарације, као и 
начин остваривања драмског интензитета у наративној про-
зи. Он при томе мисли на „тачке укрштаја“ у трима поема-
ма као споју лирске и епске нарације: Виторог, (1948), Снови 
микрокозма (1993) и Макарије (1994), као и више филмских 
сценарија, драматизација и драмских покушаја, од којих из-
двајамо: комедију Ратни гости (1958), двије драматизације 
романа Мртво дубоко (1963, 1964), потом монодраму Живо је 
Мртво Дубоко и неоантичку драму Хармонија која има двије 
верзије: прву као „драму за читање“ (1992), а другу као „драму 
за сценско извођење (1997), при чему Михајловић ову драму 
дефинише као „поетско-филозофску драму“.

Истине ради, мора се споменути чињеница да постоји 
извесна диспропорција између Вуковићевих теоријских за-
мисли о „синтетичком роману“ и покушају њиховог овап-
лоћења у књижевној умјетнини (било да се ради о интенцио-
налном, било о лингвистичком луку дјела). Мада је структура 
романа Стефанов пут, уопштено говорећи, у много чему са-
вршенија од структуре два претходна романа, преостаје нам 
да закључимо како „драмски роман“ у књижевно-естетском 
погледу заостаје за многим другим дјелима истог писца, а не 
само за репрезентативним романима (Мртво Дубоко, Поруке, 
Судилиште и Брђовићи с Каруча). Чињеница да су последњи 
романи: Ријека (1988) и Стефанов пут (2000) остали без за-
паженијих критичких коментара, превода и преобјављивања 
– сâма по себи свједочи о инспиративној осјеци романсијеро-
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вој, односно о нескладу његових жеља и могућности. У овој 
фази стваралачке метаморфозе писац је очигледно у извјес-
ним сегментима романа прибјегавао насилној поетизацији 
и литераризацији текста процесима који се у крајњој линији 
показују непродуктивним (као сврха самој себи посвећена). 
На ту чињеницу је упозорио и сâм Вуковић у аутобиограф-
ској књизи Сâм собом (б. г.), у којој је записао: „Мислити зна-
чи подвргнути себе немилосрдној анализи. Тек потом се ос-
врнути око себе“. То практично значи да је писцу још увијек 
веома стало до одржавања нивоа стваралачке самосвијести и 
наглашене критичке свијести.

У већ споменута естетичка и етичка опредјељења, која 
смо назвали водећим, требало би уврстити и пишчеву често 
истицану хуманистичку визију свијета, у којој средишну иде-
ографему представља истина, као заштитни знак од бројних 
девијација и процеса девалвација основних цивилизацијских 
вриједности (при томе мислимо на три најчешће спомињане 
синтагме: „крај вијека“, „крај миленијума“ и „крај цивилиза-
вије“). Апологијом стварања и мишљења Вуковић није само 
трагао за новим универзалним истинама, него је настојао да 
се хуманистичком визијом супротстави радикалној деваста-
цији егзистенцијалних, етичких и естетичких вриједности, 
због чега се непрекидно више сматрао дужником него за-
служником. На такву оријентацију упућују оне апофтегме без 
којих се не може конституисати пишчев стваралачки порт-
рет: „Јер Црна Гора је више но што јесте. И човјек је више но 
што јесте“.

Ритмички засноване примједбе о структури и естетским 
дометима драмског романа Стефанов пут омогућене су, 
прије свега осталог, чињеницом да је на сасвим особен начин 
и структуриран и сегментиран (у виду „мозаичног романа“), 
тако да се може без икаквих ограда закључити како је писац 
овим романом остварио такву „провидност структуре“, која 
не подноси ни један сувишни поступак или детаљ (на при-
мјер наративне меандре, сувишне експерименте или инспи-
ративне осјеке). Судбинска прича о слијепом монаху Стефану 
изједначена је са библијским имењаком (светим првомучени-
ком и архиђаконом Стефаном), а тече у два тока: видљивом 
(ратник и осветник) и невидљивом (искушеник и патник), 
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које писац пореди са двије ријеке: надземном ријеком и рије-
ком-понорницом.

Када је ријеч о конструкционој и композиционој схеми 
Стефановог пута неопходно је напоменути да је ова обухват-
на форма, састављена махом од кратких наративних облика, 
какви су: кратка, кратка прича и кратка прича (постоји још 
неколико новела и само једна приповијетка). Тиме је подвуче-
на „мозаичност композиције“, будући да се једно наративно 
језгро неминовно смјењује другим, да се Стефанов портрет 
профилише из више „тачака гледишта“, да се непрекидно су-
чељавају догађаји са асоцијативним низовима, јер се главни 
епски јунак јавља у трострукој улози: као Природно биће, као 
Друштвено биће и као Историјско биће. Та тријада у потпу-
ности кореспондира са тријадом три Велика знака (Semeion 
mega): Ловћен као космички знак, Човјек као планетарни знак 
(распет попут Крста) и Дјело као симбол стваралачког мита 
или „више егзистенције“, јер Вуковић космотворним елемен-
тима сматра – воду, земљу, ватру, ваздух и нарочито ријеч).

Неки од примијењених поступака су поновљени. На при-
мјер – употреба композиционог прстена, чије су двије поло-
вине курзивно издвојене као пролог („Потајна крв“, стр. 9) и 
епилог („Бројанице“, стр. 133). Првом половином компози-
ционог прстена дјелимично је објашњена реторика наслова и 
назначена његова драмска структура. У њој се јављају најприје 
симболи: пут, путник и распутник, а потом и још неколико 
додатних симбола и метафора, најчешће формулисаних као 
неологизми: путоплети, путонедоплети и губипут. Стефан 
је истовремено и средњовјековни и нововјековни путник и 
патник по широким балканским и медитеранским просто-
рима. Посебно је занимљив тип путописне прозе коју књи-
жевни историчари називају маритима или проскинитари-
онима, а односи се на путовања и страдање на мору, као и 
страдање на ходочасничком путу (Стефан се упутио на Свету 
Гору). Друга половина композиционог прстена „Бројанице“ 
већ реториком наслова указује на 33 насловљене главе рома-
на, које се могу, природно и логички, подијелити у три веће 
наративне цјелине, при чему свака од њих представља једно 
„ћилибарско зрно“. Глобални симболи у епилогу су – испос-
ница, црква, пећина, змија, те би, можда адекватнији назив 
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романа био Стефанова бројаница, јер с једне стране, указује 
на драмску, психолошку и нумеролошку основу дјела, док с 
друге стране посматрано оне неминовно упућују на студиоз-
но разматрање настанка „ћилибара“ или „ћилибарског зрна“, 
што би, метафоричним језиком речено, требало пренијети на 
дискусију о односу архетекста, генотекста, интертекста, кон-
текста, метатекста и паратекста романа.

Основу Вуковићевог начина стварања и промишљања о 
оствареном чини логогонија (стварање свијета помоћу рије-
чи). Не случајно, писац експлицитно тврди да историја при-
пада народу, док је књижевност посвећена појединцу (као 
што се види, ради се о односу интерсубјективних и субјектив-
них искустава и сазнања). У том смислу гледано, веома је за-
нимљив начин на који Вуковић хармонизује процес истори-
зације друштва са процесом наратизације човјекове судбине. 
На то егзистенцијално, естетичко и поетичко начело указује 
тријада која је примјерена схеми романа Стефанов пут: Глас 
као ознака акустичке филологије (Ohrenphilologie), Око као 
ознака визуелне филологије (Augenphilologie) и Стефан као 
ознака синкретичке филологије, чиме је, in ultima linea, оп-
равдано утростручавање главног епског лика: Срдана-Стефа-
на Бадњара, не само као епског и стваралчког субјекта, него и 
као бајковитог бића које у подједнакој мјери припада ствар-
ности и миту.

Свим својим ствралачким способностима Вуковић на-
стоји да обогати структуру драмског романа, његујући ан-
трополошку визију свијета и када су у питању историјске и 
неисторијске, па и бајковите личности (што потврђује збир-
ка приповједачке прозе Митски декамерон, 1990). Човјек са 
свим својим манама и врлинама увијек се налази у епицентру 
пишчевог интересовања, као отјелотворено јединство бића, 
стваралачког бића и бића свијета, о чему романсијер свједочи 
на сљедећи начин:

„Он је у тијесној вези са оним што човјек носи у себи, с 
његовим расположењима, његовом трагиком, са оним што се 
с њиме збива, што он хоће, што га мори, чему се радује. Та 
нераскидивост амбијента и човјека, природе и човјека, пред-
мета и човјека, то јединство мислим да мора бит присутно у 



63

03
Есеји, студије, огледи

литератури, јер је оно присутно у животу сâмом“.

Radomir V. Ivanović
Historical novel of Cedo Vukovic

Summary: 

Every science, including the science of literature, is based on 
three principles: truthfulness, repeatability and verufiablity, while 
the literary arts, according to Vukovic’s opinion, must strive towards 
achieving three main objectives: actuality, curiosity and durability. 
The type of creator, thinker and enthusiast like Č.Vuković, the 
type that refers equal attention to aesthetics and ethics, the most 
important premise of literary and historical works is truthfulness, 
noting that it must take care of the visible differences that divide 
life, scientific and artistic truth. In that sense Vukovic equates 
fact’s prose (based on documents) with the fiction prose (based 
on fantasy), because they serve to the achievement of the same 
goal - authentic pictures and authentic vision of the world. To 
that goal, he devoted all three types of poetic speech: intellectual, 
creative and intuitive, achieving the principle of synergy and 
harmonization of different creative processes.

Радомир В. Иванович
Исторический роман Чеда Вуковича

Резюме:

Каждая наука, как и наука о литературе, базируетсяет-
ся на трёх принципах: правдивости, воспроизводимости 
и прверяемости, в то время как литературное искусство по 
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мненю Вуковича, должно стремится к достижению трёх ос-
новных целей: актуальности, раритеты и долговечности. Для 
типа творца, мыслителя и энтузиаста как Чедо Вукович, ко-
торый обращает ровное внимание на эстетику и этику, самой 
важной предпосылкой литературно–исторической части это 
правдивость, отметив, что она должна учитывать видымых 
различий, которые разделяют жизненную, научную и худо-
жественую истину. В этой связи Вукович приравнивает factio 
прозу (на основе документов) c fictio прозу (на основе мечты), 
потому что они служат той же цели – достижение подлинных 
картин подлинного видения мира. Этой цели он посвятил все 
три типа поэтической речи: интеллектуальную, творческую 
и интуитивную реализуя принцип синерги и согласования 
разных творческих процедур.
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Кроз црнило,  кроз Црњ,  да се раздани 

њига Шта (пре)остаје аутора Зорана Арсовића остављена 
ми је као што се пред вратима оставља нахоче. Сада нисам 
више сигурна ко је кога нашао – ја књигу или књига мене – 
знам само да случајности није било. Оно што ми је недостаја-
ло то су саговорници, јер је већина људи ову књигу, што је 
велика грешка, читала фрагментарно. Видјевши њену добру 
увезаност унутарњу, препустила сам се њеној звучној хармо-
нији у којој је, према мом утиску, садржана свака друга.

Ова књига свједочи једно аутентично, евокативно ис-
куство какво се радо прима у сопствено животно и читалачко 
искуство, у искуство посматрача и онога ко ослушкује свијет. 
Аутор својим стилом сугерише став који је готово потпуно 
порицање науке и научне методологије у савременом сми-
слу ријечи. Порицање је и филозофије овај стил, уколико она 
није ништа друго до херменеутичко побадање у мутљаг. „Већ 
одавно филозофија се не гнијезди у животу да би полијетала, 
већ из свог лета пројектује живот“, каже аутор. У складу са 
начелним опредјељењем у цијелој књизи нећете наћи насло-
вљено нити нумерисано поглавље, поготово не фусноте у дну 
текста, као ни литературу на крају књиге. Цитата, наравно, 
има, кратки су и стопљени с текстом уз кратку назнаку о ау-
торству у загради гдје се, уз пар изузетака, не помињу дјела. 
Како је на основу истанчаног исказа тешко повјеровати у 
било коју случајност, немогуће је не примијетити досљедност 
у настојању да је битно ко говори и шта је од свега усвојено на 
начин како се у дугом низу постојања усмене кулуре усвајао 

 Марија Кнежевић: 
Зоран Арсовић
Шта (пре)остаје

K
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њен садржај. Ријеч је о обремењеном загонетном остатку од 
почетка до краја књиге на много лијепих начина, о срцу које 
је „тајанствено мјесто остатка“. У књизи се сучељавају два по-
гледа на свијет – религиозно-православни, византијски, који 
има свој коријен у Платоновом промишљању свијета и ари-
стотеловски, западни и, како и сам аутор каже, „западајући“.

Ако је аутор свјесно ставио на страну сва своја научна и 
методолошка знања и умијећа, то себе ослобађам обавезе да 
између себе и ове књиге правим дистанцу у виду првог лица 
множине, пожељног у иоле озбиљној књижевнотеоријској 
анализи, јер немам намјеру да тако уобличим своје раз-
мишљање о књизи. Не желим да сувише очигледна примјена  
стручне апаратуре узрокује анализу која би заличила на ви-
висекцију. Не тестирам виталност – вјерујем на ријеч! На дје-
лу би требало да остане само страствени заљубљеник писане 
ријечи и запитаност зашто нас ријеч тако истрајно испуњава 
и инспирише. Читање је, дакле, авантура прве врсте. Зашто 
мислим да је ова књига тако лијепа и тако важна, и како то 
писац пред нама „отвара цијело своје искуство“, како то каже 
Вирџинија Вулф? Какав то „магнетизам“, како и зашто држи 
све на окупу када то већ није научни принцип? 

Запитаност у наслову наставља да се понавља, проширује 
и конкретизује кроз цијелу књигу, да би повремено прераста-
ла у пјесничку резигнацију. Усходи се, наизглед необавезно, 
до мјеста гдје се питања и одговори смирују у Једно. 

„Је ли српско јасно уочљив и препознатљив рт словенско-
хришћанске душе или избочина коју треба отклонити, ексцес 
који треба смирити, незгодност којој је потребна корекција? 
Као ејдетски облик, као духовно искуство, као morphé духа – 
да ли је Запад или Исток? Или нешто Између?“, пита се аутор. 

„И напросто фасцинира невјероватна спремност да се 
пред питања српства константно ударају забрани. Има ли 
страха од њих, неке унутрашње зебње која окива? Као да ди-
рају живе ране, управо оне које смо увијек затварали и ви-
дали идеологемама увезеним са Запада. (...) Ни ћутња  није 
обична већ организована. Око ње се брине, она се надгледа. 
Постоје врховни штабови организације тишине – церемо-
нијал мајстори. А ћути се по диктату. Диктат диктира, дири-
гује ћутњом. Па кад и пусти неку ријеч, она је ту само да би 
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се битно прећутало. Има ту неког такта, неког ритма. Произ-
води он музику заборава, а она заборав заборава. У овој ме-
лоидности корачамо кроз повијест ћутке радећи на власти-
тој пропасти.“ Када наспрам ријечи мелодичан, мелодијски, 
мелодиозан, ставимо ријеч „мелоидност“, постајемо свјесни 
чињенице да је она у ствари ужасна дијагноза дата српском 
народу после које треба остати на ногама или бар пасти, па се 
полако усправљати, али у томе је најгорчи и једини спасоно-
сан лијек. Наше су ране косовског типа – не зацељују ако се 
не позлеђују.

За разумијевање израженог од највећег је значаја под-
наслов - Казивања Једног. Казивање као обраћање слуху 
који треба да врати достојанство ријечи, да поломи љушту-
ру овешталости изразу „жива ријеч“, да избјегне на сваком 
мјесту разапете опсенарске замке за наш вид. Казивање као 
прапостојбина умјетности ријечи, као обред, молитвено чи-
тање, као смисао и начин да се неокрњен преда у насљеђе. Ка-
зивање као мјесто гдје су се срела античка знемења и њихо-
ва византијска значења. Казивање као принцип саборности 
и литургијског дјеловања. Многа су и многострука својства 
тог казивања и откривају се кроз читање и кроз читања, по 
могућности наглас. Од гласа до уха постојано је трагање за 
тоном који треба да смјести у хармонију предања. А казује се 
Једно, „божански свежањ“, Храм, мјесто гдје „силази Ријеч да 
живи међу људима. Свежањ се одмота. Излиста. Сваки лист 
одзвони у души. Сјети је она (љубав) храма у ком се замла-
дила. Око напокон види, а ништа не претражује. Све му се 
рекло. Разумијевање се догодило, јер истина се догодила. 
Човјек не може више бити исти“. Казује Једно које се отвара 
за Друго, за могућност постојања кроз личност која је „еми-
нентно хришћански појам. Бивање личношћу је сасвим у су-
протности са бивањем  personom, индивидуом. Личност није 
статично јестаство, већ динамичко одношење према нечему, 
некоме Другом – енергија. (...) Ја сам личност кад заједно са 
другима себе уграђујем у једину Тврђаву са смислом – Храм 
Бога“. 

У књизи Шта (пре)остаје Вуков српски језик заживио је 
својом пуном сонорношћу, па кад је оскудијевао у ријечима, 
значењски је зазвучао односом међу њима. „Понављам ријечи 
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исте у различитим околностима, јер тако су оскудне наспрам 
садржаја чији су називник. (...) Проналазим разне углове за 
један чвор, јер знам да уочене појединачности по важности 
нису дорасле односима међу њима.“ Аутор не зазива Музе да 
му помогну већ каже: „Свете оце, Његоша, Флоренског, Пла-
тона, Егзиперија, и још многе друге, у језику молим за помоћ 
при изразу. Кад треба, нека само они говоре. Тако је боље, јер 
ближе се Богу. Разумију композицију царства, јер га и сачиња-
вају. Његови су гласници. Кроз њих и оно пјева.“ Сиктава из-
ворност саме ријечи филозофија није успјела да се наметне 
етимолошком ситничавошћу, већ се преобратила у лик свето-
савске сонорности. Преузето је озвучено из орфичких дубина 
у које данас не смијемо да се загледамо ни да их ослушнемо. 

Добро је примијетио професор Душко Певуља да је књига 
саздана од дијелова који имају природу есеја, од филозофских 
списа и оних чисто поетских. Заједничка им је одлика њихова 
дијалошка природа разноврсна у интензитету и нивоу запи-
таности. Из Приче се полако креће и „опричава“ за буђење у 
стварности изван оне у којој физички обитавамо, гдје „око 
ватри искакали би пророци и појци“. Како то не би било 
„пуко голицање душе“, мора постати жустро тријежњење из 
тешке хибернације у коју смо запали и непрестано још дубље 
западамо, из очаја који „је легло свих поремећаја“, а који је 
производ Запада, његове културе у нестајању. „Западна на-
учност напад је на Дух, покушај да се он принудно закључа у 
кавез логичких појмова.“ Да ли би било: „Нека буде што бити 
не може!“, да није  било: „Што се мрчи кад ковати нећеш, што 
збор купиш кад зборит не смијеш!“. И овдје аутор оштро по-
зива посустале снаге да се саберу против сабласти којима смо 
окружени споља а окужени изнутра. Насупрот опричаног на-
лази се обрбљано, облебетано, олајано, и ту нема суспрезања 
и склоности ка компромису, јер треба исказати и друго лице 
стварности које се, нажалост, промовише у једино. Та дина-
мика дијалога је несвакидашња и траје. Траје и након читања 
наизмјенично - као подстицај, као провокација, као вјера и 
резигнација, као иронија. Разноврсност темпа казивања по-
етске је природе и саткана од наде у могућност и сврсисход-
ност проналажења правца. Динамика је духовни принцип. 

У језику је пут спасења, али и замка суноврата. Иако ау-
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тор каже да „у већини уста ријеч више не може ни лагати. 
Пала је ниже од лажи“ и да „сведен на инструмент којим 
ти музицираш, језик је само одјек ужасних безнађа“, да није 
„срео човјека који се преобратио аргументима логике и пра-
вилима граматике“, он не одустаје од својства језика да свје-
дочи Истину. Инвертован ред ријечи као да потврђује прин-
цип по којем се поричу логичке, а враћају у дејство суштинске 
везе међу стварима. Када каже: „oбећај човјеку моћ, учини да 
је пожели и жив умријеће“ или „редукуј умност на људски 
ум, па на њему утврди човјека и он сигурно увенуће“, изгледа 
да посљедњи слогови ријечи умријеће и увенуће лебде изнад 
површине не допуштајући да прозодија, као ни нада, сасвим 
потону упркос бездану који се пред њима отвара. Гранају као 
што „над површином земље, као зелена копрена гранао је 
прозрачни љескар“. Као што је Настасијевић створио „пле-
менити и сакрални лалеин“ (Ђ. Јањић), тако и овдје својим 
танким завршецима, „чаробински“, тонски досљедно а ме-
лодијски раскошно и сугестивно проговара један пјеснички 
језик: 

„На пропланку осмијехну се бреза. Широко. И изви 
гране навише као да неког поздравља.

Сјена брезе откачи се и заплеса. Самостално. Шу-
марак сав црвен од стида. Звијезда предака заробљена у 
леду тренутка проплака.

Небо плаветно спусти руку на пропланак. Њежно, 
као да грли. Распјеваше се грлице. И старчево село на 
пpегибу брегова преметну се у харфу. Загрми Поема.

Народ борова силази. Гранатим рукама дјецу подиже 
к Небу. Кроз ноћ зачу се Оsana.

Дубоко у шуму и грлице се повукле. Истиха, једна 
другој пјевају пјесму од давнина. Испредају љубав. Уми-
ру за Бога, чије име ти више не умијеш ни да изговориш.  

Отворише се горе. Црне. Пројави из тмине „народ 
борова“. Племеник, горостас међ’ њима, положи извор 
пред ноге, размота га као какав тепих, и рече: клекни и 
пиј од воде ове, за њу сви твоји помријеше од жеђи“.

Питам се шта би ови завршни пасуси значили и да ли би 
се тоном својим спојили без читања текста који им претходи. 
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Свакако не до одговарајућег нивоа. Не би се могао ни наслу-
тити сав ужас јеретичког плеса сјене, те одбјегле индивидуе. 
Читање би остало на нивоу пјесничке слике, Поему би могло 
да слути. Ово, ипак, није књига поезије, већ књига опомене 
која заслужује бар неколико редака исреног одзива ако не „ду-
боке оданости“. Ови омлаци добро су укоријењени. Од про-
лошке Приче и почетка усхођења, па до Мјеста ходочашћа, 
налазе се дијелови који нам омогућавају читање пасуса које 
сам издвојила, а чији поетски квалитет није формално озна-
чен већ се „хвата на слух“. Поезија је сублимирала цјелокупно 
искуство. Сваком од поетских завршетака претходи тек мала 
каденца. Поетске прозе има на много мјеста у књизи и она от-
вара унутарња пространства, али и не жалећи позљеђује ране 
од којих тек почиње да се живи. „Не вјенчава се духом душа 
која није сакаћена.“ Ни ми се не можемо прибрати ни сабрати 
без болног присјећања на палост и отпадништво којем смо 
очигледно склони. „Човјек је немушт“, каже аутор. „Али кад 
осјети сву дубину немуштости, кад до сваког нервног завр-
шетка продре отпалост, и мелодија у њему одзвони.“ 

Оно у шта сам сасвим сигурна јесте да ова књига одише 
истинском религиозношћу. То се може закључити и из навода 
којима сам илустровала нека друга запажања, али желим то да 
потврдим и на други начин. Наиме, ко вјерује у Бога, сасвим 
сигурно вјерује и у постојање Нечастивог. Онако како и при-
личи, овом најопаснијем насртљивцу дате су многе ријечи да 
их изговори или да о њему буду изречене. Кроз те ријечи, као 
и кроз атмосферу коју стварају, живи дух једног од највећих 
свјетских писаца свих времена и његова Легенда о Великом 
инквизитору. Ова књига у неким моментима сјећа на Горски 
вијенац, на оно утихнуће пред само дјелање, на страшно саз-
нање да је зло пало на саме домове, на огњиште, и да већ само 
узима што му је од потребе. Аутор нас ставља пред  сазнање 
препуно ужаса - да нам „рука туђина љуља колијевку“.

Стижем до Мјеста које би најбоље било огрнути тихо-
вањем, Мјеста које је највиши домет српске духовности, до 
Његоша за којег аутор каже да „није књижевник. Ни филозоф 
није а, тако ми Бога, ни теолог. Ништа од тога посебно није, а 
све у једном јесте.“ Овдје се, на висинском разријеђеном ваз-
духу, разрешава коначно однос Запада и Истока, метафизи-
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ке и дијалектике. Хватају се укоштац највећа имена западне 
филозофије са Његошем који је „посведневни празник“ (Св. 
Владика Николај).   „Огледало српско је“, каже Арсовић, „за-
ручење народне душе са Христом. (...) Преносећи славу овог 
заручења, Његошева мисао је богосредишна, а поезија принос 
за службу и причешће.“ „Пјевајући пјесму уназад“ Арсовић 
налази исходиште Његошево у Светом Сави који је „родио 
свој народ, али не својим или којим другим духом, већ Духом 
светим, духом Тројичнога Бога у којем је и сам био рођен и 
препорођен. Даривао је народу оно што је примио – Христа 
којим је живио. У његовој молчаници, том пшеничном зрну, 
далеко од људског знања и поимања, одиграо се пролог наше 
историје. Дао нам је атон – академију царства и небеске муд-
рости. Збирницу светитељску. А за тај дар народ се коначно 
одлучује и опредјељује косовском жртвом. Она га устано-
вљује у вјекове.“

Можда се овдје, на српским духовним висовима „грчко 
искуство свијета у потпуности окрене у хришћанству“ и ос-
твари „древна матрица вјерности у малом“. 

„Кроз црнило, кроз Црњ, да се раздани.“

Marija Knezevic
Zoran Arsović: What (pre)remains 

Summary: 

The book confrontes  two views of the world - religious - 
Orthodox, Byzantine, which has its roots in Plato’s deliberation of 
the world and Aristotel’s,  western and, as the author himself says, 
‘’descending’’. To understand all  expressed , the  utmost importance  
has the subtitle – Sayings of  One. The  properties of this saying are 
multuple and various. Says the One, ‘’divine bundle’’,  Temple, a 
place where ‘’Word comes down to live among the people’’. It says 
One that opens the Other, for  the possibility of existence through 
the person what  is an’’ eminently  “Christian expression“. The  book 
is made up of parts that are in  the nature of essays, philosophical 
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writings and those strictly  poetical. What is  common  in their 
quality is  a  varied nature of their dialogue  and  the intensity 
and level of questioning. Its thin endings, ‘’magic –like’’, the tone is 
consistent and evocatively  melodic and suggestically speaks one 
poetical language. With  Njegos  who  is the highest achievement 
of Serbian spirituality, at the altitudinaldiluted  air is  finally 
solved  the relationship of the West and the East, metaphysics and  
dialectics. Arsovic finds the source  of  Njegos in  the St. Sava who 
‘’born his people’’.

Мария Кнежевич:
Зорана Арсович: Что остаётся

Резюме:

В книге сталкиваются два взгляда на мир: религиозно-
православный, византийский, западный и, по словам авто-
ра: «западајући». Для понятия выражённого, первостепенное 
значение даёт подзаголовок – Рассказывания Одного. Мно-
гие и многосторонние свойства такой беседы. Говорят Одно, 
«божественное расслоение». Храм, место где « спускается 
Слово жить среди людей». Говорит Одно которое открыва-
ется для Другого, для возможности существования через 
личность которая является «в высшей степени христянским 
понятием». Книга состоит из частей, которые носят характер 
очерков, философских трудов и тех чисто поэтических. Их 
общая черта разнообразие характера их диалошкой натуре 
в разнообразии, в интесивности и уровне допроса. Своими 
тонкими окончаниями, волшебно, звукомерно, мелодически 
ракошно, заговаривает с внушением один поэтичкий язык 
С Негошем, высшим достижением сербской духовности на 
высотном разрежённом воздухе разрешается наканец отно-
шение Запада и Востока, метафизики и диалектики. Арсович 
находит исходную точку Негоша в Святом Савве, который 
«родил свой народ».
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Есеји, студије, огледи

Компаративно тумачење романа  
„Госпођица“ и „Рођака Бета“

во Андрић је писац обимног и разноврсног дјела у коме су за-
ступљени готово сви књижевни родови. Записивао је све што 
је у животу, умјетности и култури сматрао вриједним лите-
рарне пажње. Немогуће је упознати његову поетику уколико 
се усредсредимо искључиво на романе и приповиједну прозу, 
а испустимо из вида медитативну лирику, којом је започео 
свој књижевни рад, есеје и медитативне записе. Ипак, тема 
овог есеја је Андрићев роман „Госпођица“ и компаративно 
тумачење „Госпођице“ и Балзакове „Рођаке Бете“. У средишту 
оба романа, који су и од стране критике и читалаца неоправ-
дано запостављени, налазе се специфични, необични и по 
својој мономанији слични женски ликови – Рајка Радаковић 
и Бета Фишер. 

Савремена књижевна критика која своју методологију 
темељи првенствено на постструктуралистичким теоријама 
и правцима, које између осталог, примат дају позицији чита-
оца и нуде могућност коришћења разноврсних перспектива 
у процесу тумачења текста, пружа могућност да се Андрићев 
роман „Госпођица“ сагледа из другачије перспективе у одно-
су на ону из које га је посматрала књижевна критика послије 
Другог свјетског рата и махом неоправдано оспоравала и не-
гативно вредновала.  Књижевна остварења великих писаца 
превазилазе временске и националне условљености и оквире, 
она су ванвременска и наднационална, она су и атипична и не 
могу у потпуности припадати ниједној стилској формацији. 
Иво Андрић је стварао у вријеме владавине модернистичких 
праваца и школа, као и у вријеме владавине поетике соцреа-

Ивана Цвијетић: 
Андрићев и Балзаков 
реализам

И
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лизма. Критика је дуго полемисала о Андрићевом реализму 
који је називан „новим реализмом“ и „трагичним реализмом“ 
заснованим  „не на вери у снагу која је у моћи да дате односе 
преуреди тиме што ће их заменити новим, него на крајњем 
песимизму што је давао тон већини филозофских и антро-
полошких визија свести Андрићеве генерације“.1 Послератна 
критика позната као  „филозофска“ критика са тенденцијом 
да се покаже и као стваралачка, очигледно није била спрем-
на на оно модерно и ново што се јавља у Андрићевим после-
ратним романима, роман који се не уклапа у Андрићеву ро-
манескну поетику, ако имамо у виду романе – хронике „На 
Дрини ћуприју“ и „Травничку хронику“. И заиста, у Госпођи-
ци, умјесто тоталитета живота касабе, вишеградске или трав-
ничке, у којима су животи и судбине индивидуе потчињени 
општим историјским кретањима и законитостима, имамо 
сложену психолошку студију о моралној и душевној дефор-
мацији жене – жртви диктатуре једне страсти, тврдичлука.  

Оноре де Балзак уз Стендала представља родоначелни-
ка модерног, не само француског него и европског реализма. 
За свој задатак узео је приказивање савременог живота, а 
судећи по мишљењу Ериха Ауербаха, Балзак „сувременост 
схвата као историју; то је сувременост као нешто што се оди-
грава из историје.“2  Балзак своје ликове тијесно повезује са 
историјским тренутком, па се у његовим романима често ја-
вљају темпоралне одреднице у виду датума и година. Ликове 
гради на основу прототипова из стварности, често правећи 
аналогије између животињског свијета и људског друштва, 
а теме које обрађује такође припадају подручју стварности 
и свакидашњице. Балзаков свезнајући приповједач често ко-
ментарише догађаје и личности, а ти коментари су духовитог, 
ироничног, често и морализаторског карактера, дакле Балза-
ков наратор није објективан и безличан као што је Флоберов. 
Балзаков наратор се често идентификује са неком личношћу, 
ништа не остаје скривено – он са размишљања и осјећања 
својих јунака скида сваки вео мистерије и пред очима чита-
оца их огољава, за разлику од Флобера, чији је наратор уздр-
жан и дистанциран, приповиједа али не коментарише. Ђерђ 

1	 	Радован	Вучковић,	„Велика	синтеза“,	Свјетлост,	Сарајево,	1974,	стр.	179.
2	 	Ерих	Ауербах,	„Мимезис“,	Нолит,	Београд,	1978,	стр.	475.
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Лукач је сматрао да Балзака великим писцем чини управо она 
неумитна истинитост којом описује стварност, чак и када се 
та стварност сукобљава са његовим личним мишљењима, на-
дама и жељама: „Да је успио да обмане себе, да је био спосо-
бан да своје утопијске фикције представи као чињенице, да је 
представио као реалност оно што је било само његово жеље-
но размишљање, он сада не би био интересантан никоме и 
био би заслужено заборављен као и његови савременици, 
безбројни памфлетисти и поборници феудализма“.3 

Иако Андрићев и Балзаков реализам заправо не припа-
дају истом типу реализма, њих зближава и приближава онај 
вјечни и универзални умјетнички дух из кога извире врхун-
ско књижевно стваралаштво. 

Модеран роман тежи деконструкцији и упрошћавању 
фабуле. Андрић се у роману “Госпођица” није одрекао фа-
буле, али ју је поједноставио. Фабула је праволинијска, не 
посједује развијене заплете и експлицитно наглашену драма-
тику као романи епохе реализма, посебно Балзакови. Док код 
Балзака све ври од акције, сукоба, интрига и маштовитих али 
лако разумљивих заплета, у свијету Госпођице влада успоре-
ност, једноличност, атмосфера самонаметнуте отуђености и 
дехуманизације. Фабула је подређена главној протагонист-
кињи јер све што се у роману дешава, стоји у посредној или 
непосредној вези са њом, рефлектује се кроз њену сопствену 
свијест или за догађаје сазнајемо  посредно тако што наратор 
обликује разноврсне технике приповиједања. Станко Кораћ 
сматра да се у праволинијској фабули романа налази модер-
на техника „низање слика, посматрање са стране, гледање из 
ближе и даље позиције, техника сјећања...“.4 Слично јунацима 
егзистенцијалистичких романа и театра апсурда и Госпођи-
ца је заробљена у апсурдној ситуацији из које нема излаза. 
Рајки је ускраћена могућност слободног избора, њену судби-
ну и будућност одредио је страшни аманет умирућег оца, 
извршивши корјениту промјену њеног бића и фиксиравши 
њен ментални склоп и психички профил који се неће више 
мијењати. Међутим, Госпођица није пасивна као јунаци те-
атра апсурда или Камијев Мерсо, она се бори свим силама 
3	 	Georg	Lukasc,	„Studies	in	Europian	realism“,	str.	22.
4	 	Станкo	Кораћ,	„Андрићева	Госпођица	као	модеран	роман“,	Зборник о Андрићу,	
СКЗ,	Београд,	1999,	стр.	120.
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да побиједи „невидљиву силу која је господар свих ствари 
овога свијета, па и људског постојања уопће, а будући да је 
та сила непријатељска и рушилачка, Госпођица мисли да у 
борби против ње налази свој смисао“. 5 Она живи у страху од 
промјена, од нечегa непознатог и самим тим неприхватљивог, 
што би угрозило њену егзистенцију. 

С друге стране, Балзакова Бета савршено се сналази у 
свијету у коме се креће, њена изванредна моћ и способност 
манипулације другима, дволичност и хипокризија прибавља 
јој успјехе и сатисфакцију за оно пропуштено и неостваре-
но у животу. Иако је Балзакова јунакиња сликана типичним 
реалистичким поступком из перспективе свезнајућег припо-
вједача, а Госпођица носи обиљежја модерног романа, између 
ова два лика постоје и бројне сличности, у погледу непривла-
чне спољашњости, неостварене љубави која ће битно утица-
ти на судбину обје јунакиње, а присутан је и мотив усидјели-
це који повезује судбину Госпођице и Бете. 

Улога новца у романима Госпођица и Рођака Бета 

Главни покретач у свијету  Балзакових романа је новац, 
а живот његових јунака личи на борбу за опстанак у којој 
ће преживјети они најбескрупулознији, најнеморалнији, 
људи без принципа и етичког компаса. Новац господари 
тим свијетом и узрокује све драме и трагедије са којима се 
сусрећу ликови. Истинска љубав, морал, принципи, немају 
важност у том дехуманизованом свијету у служби Мамона. 
Феномен новца је најчешћи разлог деградације и морал-
ног пада личности. Балзак је посредством слике свијета и 
типизираних карактера персонификовао једну друштвено 
– историјску епоху чији је мото био „обогатити се по сва-
ку цијену“. Слика свијета предочена у Људској комедији 
изазива крајње песимистичну помисао да су алтруизам и 
општељудска хумана начела заувијек прогнана из њега, мада 
на сличну помисао наводи и микросвијет који је око себе 
изградила Госпођица.  Лични свијет Госпођице, њен микро-
космос такође је отуђен, што се не може рећи за друштвени 

5	 	Иво	Андрић,	Госпођица,	Сабрана	дјела,	Сарајево,	1981,	стр.	26.
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сарајевски живот, гдје упркос манији за стицањем новца и 
материјалних добара и даље живи  један патријархални дух 
и осјећање заједништва. Породице се држе заједно, посебно 
у кризним моментима, као што се и нације у мултиетничкој 
средини држе својих. Једини аутсајдер је Госпиђица која се 
држи само својих личних интереса издајући и националне 
интересе. И за Госпођицу на неки начин важи балзаковски 
мото богаћења по сваку цијену, без поштовања етичких 
кодекса, не презајући ни од зеленаштва, ратног профитер-
ства и јавног одрицања од свог народа зарад личне користи. 
Општи гњев сарајевских Срба Рајка је побудила не само не-
часношћу послова којима се бавила, већ и тиме што се као 
жена усудила да уђе у један мушки свијет и заузме своје мјес-
то у њему. Вођена слоганом не бити никад на страни која 
губи и страдава, Госпођица свјесно преузима улогу мушкар-
ца и изгледом и понашањем, изазивајући револт сарајевске 
чаршије. Рајка себе сматра овоземаљским заступником свог 
мртвог оца и дјела у оном смјеру у коме је и он сам треба-
ло да дјела, на шта јој је указао на самртној постељи, кајући 
се због поштеног живота и пословања који су га довели до 
пропасти.  Од тренутка када је њена свијест упила и похра-
нила очев аманет, он постхумно постаје њен најближи са-
радник, неко коме се исповиједа и са ким дијели недоумице, 
проблеме и страхове. Тај феномен разговора са мртвацем 
приближава се патолошком и приказује њену усамљеност, 
самоизгнаност из друштва и отуђеност од свега што се не 
уклапа у њену рационалну, а опет искривљену слику свијета 
и односа који би требало да владају у њему. 

Упркос доминантној карактерној особини – тврдичлуку, 
лик Госпођице се не уклапа у значајнијој мјери у дугу књи-
жевну традицију мотива тврдице, од Плаута преко Шекспи-
ра и Молијера до Стерије. Андрић не извргава руглу нити 
жигоше мономанију своје јунакиње, она није смијешна већ 
је трагична, цијели њен живот и животна борба сликани су 
суморним бојама.  

Градећи своје фигуре тврдица, Балзак указује до какве 
изопачености и деградације индивидуе може довести фе-
номен згртања новца. Галерија Балзакових тврдица је број-
на и шаролика. Гопсек скупља новац да би се уздигао над 
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другима и демонстрирао своју моћ, чича Горио је шкртица 
на специфичан начин – одузима од себе да би давао кћери-
ма, а свакако је најтипичнији тврдица у Балзаковом опусу 
чича Гранде који воли новац ради новца самог, а не да би 
уживао у задовољствима која новац може купити. Ни Бета 
Фишер није типична тврдица, она гомила  и вјешто улаже 
новац, али не стрепи над издацима када треба да задовољи 
своје страсти које су у директној вези са осјећањем скриве-
не мржње и зависти. Она без жаљења троши велике суме 
новца на умјетничко образовање свога штићеника, младог 
пољског племића према коме гаји амбивалентна осјећања 
као и Госпођица према Ратковићу, која у себи садржи и љу-
бавну и мајчинску димензију. Госпођичина страст за сти-
цањем јединствена је и комплекснија од Бетине, али и од 
страсти свих поменутих карактера.  

Портрети

Постоје и неке сличности у портретима Госпођице и 
Бете, обје су недопадљиве, недовољно женствене и мушко-
бањасте, мада Балзак својој јунакињи придаје неку скривену 
страст карактеристичну за сељанку из Вогеза, експлицитно 
приказује њену спољашњост, а на неколико мјеста у рома-
ну приказује и њен преображај од сувоњаве, непривлачне и 
мушкобањасте жене, одјевене старомодно и накарадно до 
допадљиве црнке, одјевене по моди тог времена. Андрић не 
слика јасан портрет Госпођице, он више слика њен карактер, 
дајући притом по коју физичку карактеристику која је опет 
у функцији грађења њеног менталног и карактерног профи-
ла: „Сви су добро познавали ту мршаву девојку, са жарким, 
црним очима и жутим лицем, сиротињски одевену, без икак-
ве везе са модом и женском потребом за кићењем и улепша-
вањем.“ 6   Запажа се да Андрић и Балзак на другачији начин 
дају портрет ликова – француски писац то чини употребом 
перспективе свезнајућег приповједача, док Андрић портрет 
даје кроз визуру дугих ликова, Госпођичин изглед се рефлек-
тује кроз виђење њених познаника, изграђен је техником пос-
матрања са стране.  

6	 	Иво	Андрћ,	нав.	дјело,	стр.	33.
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Декор у фунцији освјетљавања карактера

Декор код Балзака увијек има значајну умјетничку функ-
цију, било да је ријеч о екстеријеру неке грађевине, ентеријеру 
неке просторије или о одјећи неке личности. Није случајно 
што је Балзак Бету смјестио у амбијент у коме „мрак, тишина, 
ледени дах, пећинска дубина земљишта  чине од тих кућа пра-
ве гробнице за људе“.7 Наратор Бетин избор мјеста становања 
објашњава њеном урођеном сељачком шкртошћу и штедљи-
вошћу, али није тешко наслутити везу између мрачног деко-
ра кварта и куће и мрачног карактера особе која ту пребива. 
И почетне странице Госпођице приказују декор суморног 
егзистенцијалног истрајавања јунакиње. Послије лиризо-
ване слике раскошног неба над Београдом, визура наратора 
се приземљује и фокусира на једну уличицу чије куће указују 
на протицање времена и однос њихових становника према 
том протицању. Најзад, нараторова визура се усредсређује на 
једну од тих приземних кућица: „На прозорима падају у очи 
јаке гвоздене пречаге које целој кући дају мрачан и тaмнички 
изглед. Судећи по изгледу могло би се помислити да је напуш-
тена или да чека купца који би је узео не да станује у њој него 
да је руши и да зида нову и већу, сличну оним двема које су је 
притиснуле слева и здесна“.8 Сужавајући визуру на лик ста-
рије жене која сједи поред прозора са ручним радом, наратор 
као да тражи од читаоца да својим духовним очима продре у 
унутрашњост кућице и загледа се у лик који представља као 
госпођицу Рајку Радаковић. 

Однос љубави и новца

Љубав у животу Госпођице је један од кључних момена-
та који је могао на неки начин измијенити њену судбину и 
ослободити је терета очевог аманета, али крах љубави зау-
вијек утврђује њен животни пут особењаштва и тврдичења. 
Еротски импулси у њеној подсвијести изгледају као нешто 
мрачно, па је њено коначно отрежњење налик на „враћање 
из понора гдје влада мрак у пространо свијетло поље“.9 Први 
7	 	Оноре	де	Балзак,	Рођака Бета,	Прогрес,	Нови	Сад,	1965,	стр.	65.
8	 	Иво	Андрћ,	нав.	дјело,	стр.13.
9	 	Иво	Андрћ,	нав.	дјело,	стр.	121.
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сусрет са Ратковићем на Госпођицу дјелује као deja vu и њена 
инстиктивна помисао је да види давно изгубљеног ујака. У 
визури Госпођице слике Ратковића и ујака Влада не само да 
су се изједначиле, већ је представа Ратковића у њеној свијести 
обогаћена и једном новом димензијом, нечим што ујак Владо 
није посједовао, а то су рационалност и прагматичност као 
обиљежја пословног човјека. Та изненадна љубав која читаоцу 
може изгледати немотивисана, јер наратор као да отпочетка 
увјерава да је у животу протагонисткиње немогућ било какав 
преокрет или нови моменат, показује да у њеном бићу постоје 
и прикривени еротски импулси који избијају на површину, 
потресају њен ментални склоп и преображавају га, макар за 
кратко вријеме, до њеног освјешћивања и одбацивања сваке 
илузије о љубави. Могућност преображаја, макар и кратко-
трајног, говори у прилог модерности романа и његове јуна-
киње – оно  подсвјесно, годинама спутавано рационалним и 
прагматичним разлозима, покреће неке активности које су из 
перспективе старе Госпођице бесмислене и погубне. Госпођи-
ца заварава саму себе јер није способна да сагледа и наличје 
објекта своје љубави, она види само лице, слику, једног иде-
ализованог Владу без његових слабости и порока. У том стању 
превласти несвјесног над свјесним дијелом Госпођичине лич-
ности, она само у сновима осјећа повремени страх и стрепњу 
због новца који је уложила у Ратковића, али наратор правда те 
страхове њеним укоријењеним навикама: „А чим се мало при-
бере, она осети ново и дотле непознато блаженство да некоме 
помаже да стане на своје ноге. Склапа очи и чини јој се да тај 
неко коме помаже да стане и прохода и није одрастао човек од 
двадесет шест година, него заиста мала, румена беба која се 
смеје и засмејава све око себе чинећи прве кораке по земљи. 
Па ни дању, кад се трезно гледа и добро види и кад илузије 
имају мање моћи над човеком, она нити жали нити страхује 
због онога што је Ратку дала, јер у томе да њему даје она налази 
исто оно задовољство које је увек налазила у томе да другима 
закида и отима.“10

Наведени текст предочава амбивалентност и контради-
кторност њене личности. Подсвијест у сновима Госпођицу 
опомиње на мјенице које потписује, али и свјесни и несвјесни 

10	 	Исто,	стр.	170.	
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дио њене личности одбацују такве мисли и она осјећа радост 
и задовољство због своје жртве зарад вољене особе. И њена 
осјећања су амбивалентна – поред еротских импулса жене у 
зрелим годинама чије су страсти тек пробуђене, њена визија 
Ратка као малене, румене бебе указује и на потиснута мај-
чинска осјећања која постају очигледна инфантилизованом 
сликом одраслог човјека. Поред еротских порива пројектова-
них на младог човјека, она осјећа и љубав и дужност мајке да 
помогне свом дјетету да успије у животу.  Отрежњење долази 
заједно са увидом у један нови, за Госпођицу дотад непознат 
свијет који ноћи проводи у теревенкама у друштву забављачи-
ца. Она је у улози скривеног посматрача и призор који види за 
њу је само дно понора на које се  може спустити људско биће. 
Први пут осјећа и ону исконску женску љубомору и завист, 
гледајући пијаног Ратковића како плесачици љуби руку. Слу-
шајући дјевојчин непознат језик она га пореди са својим мук-
лим босанским изговором, и сам тај језик шпанске плесачице 
за њу постаје мјерило Ратковићевог пада, разврата и издаје. 
Наратор предочава ток њене свијести док се тјерана вјетром, 
посрћући враћа кући. У тим тренуцима до посебног изра-
жаја долази њена усамљеност и отуђеност, недостатак иједног 
живог створа коме би се могла пожалити у том кризном тре-
нутку њене егзистенције, па се по навици обраћа сјени свог 
оца.  Пред суровошћу свијета слаби и њен најјачи механизам 
одбране по коме се водила и који јој је давао снагу за окрут-
ну животну борбу – очев завјет: „Све знам и све памтим што 
си ми оставио у аманет, али шта то вреди кад је свет такав да 
су у њему лаж и обмана моћнији од свега другог. Све, све сам 
чинила да се осигурам. Али, шта то користи, кад ти приђу са 
стране са које се не надаш. И ако нас нико не превари, пре-
варимо се сами. Опрости ми што сам после толиких година 
изгубљена и беспомоћна, али ја нисам изневерила твој завет, 
него је мене изневерио свет.“11 Госпођици, као и јунацима мо-
дерног романа свијет није јасан, па самим тим ни њен статус у 
том свијету. Осјећање изгубљености, усамљености и алијена-
ције достиже врхунац у том тренутку, али свијест Госпођице 
не иде у правцу самооптужбе и увиђања сопствене кривице 
за стање безнадежности и безизлазности. Њена оптужба ус-

11	 	Исто,	стр.	194.	
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мјерена је ка изопаченом и неразумљивом свијету и друштву 
са којима не може изнаћи компромис. Упркос њеном чудо-
вишном карактеру, читалац тешко може остати равнодушан 
пред искреним изливом јада, очајања и горчине једног уса-
мљеног и отуђеног бића, чија се животна борба показала про-
машеном и беспотребном.   Једину утјеху Госпођица добија од 
мајке, тихе жене која је живјела живот сјенке, потчињена прво 
мужу а потом кћери.  Као на сликарском платну видимо сли-
ку кржљаве и смежуране старице како у загрљају тјеши своју 
високу и мршаву кћер. Аутор ту слику пореди са представом 
Богородице која у наручју држи мртвог Христа. 

Након нервног слома и менталне кризе, Госпођица се 
буди и спознаје да јој у животу преостаје још један ослонац 
који је никад није изневјерио – штедња. Поновни сусрет са 
Ратковићем оставио ју је равнодушном, она сагледава његову 
реалну слику, потпуно освијешћена, ослобођена емоција које 
су јој замагљивале вид, и види га као лутку са нацртаним ос-
мијехом. Искривљеност њеног микросвијета посебно долази 
до изражаја у сцени дружења са новцем, што је иначе честа 
епизода у дјелима са мотивом тврдице, али нико као Андрић 
није успио да тако вјешто и психолошки продубљено предо-
чи такву снажну визију и халуцинантну персонифицираност 
поворки златника, француских наполеона и турских дуката 
који добијају свој јасно одређен лик. „Они су као нека коњица 
черкашких одреда и заштитница. Они имају лепо име и добар 
звук којег ухо не може сито да се наслуша“.12 Да ли је у пи-
тању само намјера аутора да хипертрофира, подигне на врху-
нац страст тврдичења или је Госпођица заиста у неком стању 
психозе имала визију оживљених златника? Оба одговора су 
могућа, јер у стању апсолутне отуђености и самонаметнуте 
изолованости, није немогуће да је рационална страна бића 
попустила пред имагинацијом и поремећен ум оживотворио 
мртве предмете.  За Госпођицу као модерног романескног ју-
нака не важи хуманистичка идеја да је човјек социјално биће 
које се остварује кроз интеракцију са другима, за њу су други 
замка, непријатељи, па је спас могућ једино на индивидуалном 
плану, сопствени свијет унутар свијести настањен – новцем. 

Балзакова Бета је карактер, видљивија личност у свим 

12	 	Исто,	стр.	210.
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животним манифестацијама у односу на Госпођицу. Њен лик 
је сликан типично реалистичким маниром, посредством све-
видећег наратора, па читаоцу ништа што она чини или мисли 
не остаје непознато. На почетку романа, Бета је већ старија 
дјевојка, усидјелица, и слично Госпођици, она се заљубљује у 
доста млађег човјека, сиромашног умјетника, Пољака Вјен-
цеслава. Обузета сажаљењем спасава младића од самоубиства 
и помаже му да успије у париским умјетничким круговима. 
У том односу у сукоб долазе рационалност, прагматичност 
и смисао за уносно пословање једне француске сељанке са 
типичном словенском меланхолијом, љеношћу и малодуш-
ношћу младог умјетника.  Проницљивошћу и лукавством 
жене из народа, Бета је спознала лабилан карактер младића 
и дошла до сазнања како он само зауздан  њеном чврстом 
вољом може да се изгради и успије као умјетник. Управо њена 
тиранска и деспотска воља да младића потчини себи, али и 
младалачка љубав између Бетине рођаке и младића доводе до 
разлаза међу њима. Неостварену страст и сексуалну енергију 
Бета преусмјерава на освету што постаје њена највећа опсе-
сија. Бета је злопамтило, не посједује способност да опрости, 
већ понижења и ударце памти и узвраћа са знатном дозом 
садистичког уживања. Госпођица није злопамтило, она своју 
неостварену љубав напросто брише из свијести и еротске им-
пулсе инвестира у кључну животну страст – штедњу. Опет, 
неостварена страст код обје јунакиње узрокује реверзибилну 
реакцију – повратак на стару и доминантну животну страст.

Животни пут и Андрићеве и Балзакове јунакиње одређен 
је још у дјетињству, односно на прагу младости. Госпођичи-
ну судбину на прагу младости одредио је очев самртни завјет, 
док је непривлачну Бету породица жртвовала зарад среће и 
успјеха љепше сестре, а она се потчинила судбини недопа-
дљиве дјевојке, заклоњене сјенком лијепе сестре, „али завист 
је остала скривена у дну срца, као кужна клица која може да 
се развија и да помори цео град ако се отвори кобни вунени 
омотач у коме се налази“.13 Прогоњена опсесивном мишљу да 
јој је нешто одузето и ускраћено и жељом да се освети, лукава 
Бета се инфилтрирала у животе породице своје лијепе рођа-
ке, чекајући погодну прилику да спроведе освету. Одабрала је 

13	 	Оноре	де	Балзак,	нав.	дјело,	стр.	42.



84

03

живот усидјелице, не зато што је затворена у своју љуштуру 
као Госпођица која је изградила одбрамбени механизам од 
остатка свијета, већ је вођена грандоманијом просте жене из 
народа тежила да удајом уђе у високе друштвене кругове. Бета 
зато ни не помишља на удају за свог младог штићеника, про-
пративши ту мисао ироничном опаском „ми се волимо духов-
но... то је јефтиније!“14

Слика словенског менталитета код Балзака и Андрића 

Интересантно је истаћи и како Балзак представља карак-
тер младог пољског умјетника и на који начин тумачи његов 
карактер као посљедицу урођене словенске лењости, несна-
лажљивости, малодушности и несталности. Приказан је као 
слаб карактер коме је неопходно стално подстицање и строга 
дисциплина да би успио у животу. Приказујући деспотски 
однос Бете према младићу, читалац се не може одупријети 
утиску да аутор такав однос оправдава: „чудна веза као да је 
била резултат једне силне воље која не престаје вршити свој 
утицај на један слаб карактер, на ону Словенима својствену 
несталност која, остављајући им херојску храброст на бој-
ном пољу, ствара код њих ону невероватну недоследност у 
држању, ону моралну млитавост за чије би узроке требало 
да се заинтересују физиолози.“15 Зато послије раскида Бете са 
Пољаком и његове женидбе, аутор допушта да се перспекти-
ван умјетник претвори у медиокритета који није у стању да 
изваја ниједно вриједно дјело, да би постао салонски умјетник 
и критичар. На сличан начин и Андрић, дајући вербалну ак-
тивност једном од епизодних ликова, слика карактер Ратко-
вића као представника динарског типа личности „у коме, 
нераздвојно везани, живе упоредо два човека: један храбар 
и честит, а други страшљив и морално дефектан. (...) Та два 
карактера у једном човеку сударају се и мешају у безбројним 
укрштањима и преливима, тако да могу да преваре не само 
околину него и дотичног човека самог, па да живи у потпу-
ној заблуди о себи самом, о својим карактерним особинама 
и моралној вредности и правом значењу својих поступака“.16   
14	 	Исто,	стр.	49.
15	 	Исто,	стр.	75.	
16	 	Андрић,	нав.	дјело,	стр.	178.
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Андрићева антрополошка анализа свакако је убједљивија 
од Балзакове, јер се може примијенити и на Балзаковог Поља-
ка. Оба лика кренула су путем нерада и порока, и док читалац 
„Рођаке Бете“ види јасно тај порочни живот у свим његовим 
манифестацијама, захваљујући визури свевидећег наратора, 
у „Госпођици“, послије сцене у којој се јунакиња увјерава о 
карактеру и начину живота свог штићеника, он нестаје из ње-
ног живота као објекат интересовања и губи улогу у фабули 
романа. Овде долази до изражаја разлика двојице писаца у 
односу према својим ликовима – Балзак прати својe ликове 
до самог краја, обавјештавајући читаоца о њиховој судбини, 
док Андрић допушта лику да се изгуби као са позорнице, када 
заврши своју улогу.

Рођака Бета је обухватна студија не само једног друштве-
но-историјског тренутка оличеног у типизираним лично-
стима, већ и слика свих значајних облика и манифестација 
јавног, индивидуалног и породичног живота париског човје-
ка. Иако се у наслову налази име јунакиње романа, „Рођака 
Бета“ није у потпуности роман карактера, нити је психолош-
ка студија као Андрићева „Госпођица“. Психологизација ли-
кова је површна, али је знатно израженија њихова социјална 
мотивација. Балзак није био склон психолошким анализама, 
већ је његова основна намјера да разјасни узроке друштвених 
појава посредством личности као репрезента, односно сим-
бола тих појава. 

***

На крају можемо поставити питање да ли је Госпођица 
лик условљен једним друштвено-историјским периодом под 
чијим се кретањима и законитостима, мада не непосредно, 
изградила? Или је она универзални, свевремени лик без об-
зира ком времену, средини или нацији припадала? Она је 
поникла у одређеној средини, одрастала у једном турбулент-
ном историјском периоду, њена активност је у вези са двије 
средине – сарајевском и београдском, али и поред тога, ми је 
осјећамо и видимо као биће без корена, „крушку дивљаку“, 
која је могла понићи било гдје, а да притом њена ментална 
и етичка физиономија остане иста. Деформација једног бића 
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под притиском одређеног друштвено-историјског периода 
који намеће своје компликоване економске облике посло-
вања, преображава се у универзалну и свевременску слику 
индивидуалне људске трагике и њеног трајања. Али, не смије 
се изгубити из вида да је Госпођица јунак модерног романа, 
суочена, као и Камијеви и Кафкини јунаци, са невидљивим, 
неопипљивим, безобличним па и метафизичким силама ус-
лед чијег дејства се сваки чин јунака завршава неминовним 
поразом. Код Балзака, као и  у реалистичком роману уопште, 
јунаци су суочени са познатим силама које се могу уочити и 
именовати и самим тим јунак има могућност борбе и одно-
шења побједе, што није случај са јунацима модерног романа.  

Стварајући лик Госпођице, Андрић се кретао између реа-
лизма и модернизма, тако да је овај роман амбивалентан као 
и цјелокупно његово стваралаштво. 

Ivana Cvijetic 
Realism of Andric and Balzak 

Summary: 

The theme of this essay is  Andric’s novel ‘’The woman from 
Sarajevo’’ and  comparative interpretation of ‘’The woman from 
Sarajevo’’ and Balzak’s Cousin Bette. In the center of both novels 
are unusual for its monomania, similar female characters - Rajka 
Radakovich and Bette  Fisher. In the novel ‘’The woman from 
Sarajevo”, the totality of life rather than a small town, like in  Visegrad 
and Travnik, in which the lives and destiny of the individual are 
subordinated to a  general historical trends and patterns, we have 
a complex psychological study of  moral and mental strain of  
woman - as avictim of the dictatorship of a passion, stinginess. 
Balzac was not prone to psychological analysis, but his  primary 
intention is to clarify the patterns of social phenomena through 
personalities as an  representative, with reference to symbols of 
such phenomena. The woman from Sarajevo  is the heroine of a 
modern novel, confronted, like  Camus’s and Kafka’s heroes, with  
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the invisible, intangible, formless also  metaphysical forces whose 
effects are caused by act of the hero  who ends  in aninevitable 
defeat. For Balzac, as well as the realistic novel in general, the 
heroes are faced with the familiar forces that can be identified and 
named and therefore,  the  hero has a possiblity to  fight  and take  
the victory, which is not the case with  heroes of the modern novel.

Иванна Цвиетич
Реализм Андрича и Бальзака

Резюме:

Тема этого эссе к роману Андрича «Барышня» и к срав-
нительной интерпретации «Барышни» и «Кузины Бета» Ба-
льзака. В центре первого романа Райка Радановича и в центре 
второго романа Бета Фишер - необычные и по своей монома-
нии похожие женские характеры. В «Барышне», вместо сово-
купности жизни городок, Вишеграда или Травника, в котрых 
жизни и судьбы индивидуума подчиненные общим истори-
ческим тенденциям и закономерностям, появляется сложное 
психологическе исследование о моральных душевных дефор-
маций жён- жертв диктатуры страсти, скупости.

У Бальзака не было склонности к психологическому 
анализу; он в основном имел намерение разъяснить при-
чины социальных явлений через персонаж – репрезентанта, 
точнее символа таких явлений. Барышня - героиня совре-
менного романа имеет очную ставку, как и героии Камю и 
Кафка, с невидимыми, нематериальными, бесформенными 
даже метофизическими силами, вследствие которых каждое 
действие героев заканчивается неизбежным порожением. 
Для Бальзака, а также и реалистического романа в целом, ге-
роии сталкиваются с привычными силами, которых можно 
заметить и назвать, и следовательно этому у героя есть воз-
можность борьбы и победы, что не является обычаем совре-
менного романа.
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„Гледајте да не презрете једног од малих ових; јер вам ка-
жем да анђели њихови на небесима једнако гледају лице 
Оца мог небеског.“

(Јеванђеље по Матеју, глава 18:1-10)

овјек на једној, свијет на другој страни. Вјечита дилема, вје-
чити јаз и питање колико смо у стању да превладамо ову 
дистинкцију која нас вуче у супротним смјеровима, а да се 
опет сусретнемо у једном. Да дамо смисао животу који се по-
казује  у крајностима и парадоксима. Као носилац исконске 
слободе и духа човјек одувијек покушава, јер се осјећа поз-
ваним, да из општег каузалног поретка који меље све пред 
собом, извуче лице смисла и могућност нечег суштински 
другачијег. Ова тежња, или, како би то Левинас рекао „Жу-
дња за Бесконачним“, данас је утолико  обесмишљенија и 
мучнија, јер је однос према укупном постојању  диктиран 
неравноправним глобалним снагама, дехуманизованом нау-
ком и техником, као и замкама потрошачког друштва. Опет, 
ова дисхармонија појачава жељу ка хармонији, складу, ка јед-
ноставном, ономе што je у основи свега, што је  скривено, а 
чему се ипак надамо. Аутентични видови ове исконске човје-
кове тежње да истину бића покаже у својој нескривености и 
једноставности садржана је у тајни умјетничког стварања и 
феномену игре. У свом дјелу  О лепом, Фридрих Шилер, ње-
мачки философ и естетичар, тврди да: „Никада нећемо погре-
шити ако идеал лепоте једног човека потражимо истим путем 
којим он задовољава свој нагон за игром.“1 Ова констатација 
најдиректније указује колико се у феномену игре, као особе-

1	 Фридрих	Шилер,	„О	Лепом“,	Култура,	Београд,	1967,	стр.	167.

Софија Јеловац: 
Од  игре  
до  умјетности

Ч
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ном егзистенцијалу човјековом, крије бит његовог најузви-
шенијег постојања. Игра, која је старија од сваке културе,  и 
у којој се огледа човјеков исконски однос према свијету. Када 
о игри говоримо на овај начин, мислимо на њену егзистен-
цијално-онтолошку димензију, која претходи свакој будућој 
антрополошкој, културолошкој, психолшкој артикулацији.  
Начин на који се кроз игру односимо према простору, време-
ну и свеукупном постојању управо указује на њену суштин-
ску утемељеност у бићу човјека, и истовремену позваност на 
њу као посебну привилегију. Тако Шилер сматра да  се „човек 
игра само онда када је у пуном значењу речи човек, и он је 
само онда човек када се игра“.2 

Човјек је привилегован зато што је слободан, није детер-
минисан, зато што није, како би то рекли философи егзистен-
цијалисти ‘унутарсвјетски’3, као остала жива бића и нежива 
природа. Самим тим што превазилази просторно-временска 
ограничења  игра се може посматрати као једно надвремен-
ско догађање, које надилази узрочно последични, нужни ток 
ствари. Она трансцендира стварност, стварајући једну нову 
стварност у којој се живи пуније и другачије, и то је основни 
показатељ  да човјек не егзистира само и једино као дио неког 
механизма. Ова недетерминисаност  и изглобљеност из уз-
рочно-последичног тока  ствари, на којој почива могућност 
како игре, тако и умјетности, могућа је само на темељима ис-
конске слободе човјекове, која је заправо и суштина његовог 
бића. Док се игра, он се стваралачки односи према свијету, јер 

2	 Исто,	стр.	168.
3	 Када	се	каже	да	човјек	није	‘унутарсвјетски’	то	не	подразумијева	да	је	он	отуђен	
од	свијета	и	да	тежи	неком	другом,	већ	да	не	постоји	на	начин	ствари	и	осталих	
бића	који	су	у	свијету,	а	не	поставаљају	питање	о	смислу	свог	постојања.	Напротив,	
због	саме	упитаности	о	„смислу	бивствовања“,	како	би	Мартин	Хајдегер	рекао,	чо-
вјек	постоји	на	аутентичан	начин	и	самом	свијету	даје	смисао	и	значење.	Ова	упита-
ност,	по	философима	егзистенцијалистима,	произилази	из	слободе,	која	је	суштина	
човјековог	бића	и	његова	највиша	могућност.	Да	би	направио	дистинкцију	између	
начина	на	који	човјек	‘јесте’	и	начина	на	који	ствари	и	остала	бића	‘постоје’,	Хај-
дегер	човјека	дефинише	као	„тубитак“	(Dasein),	с	тим	што	ово	„Da“	не	значи	само	
„овдје“	или	„ту“,	већ	и	„тада“,	„у	то	вријеме“.	„Sein“	значи	„бити“	или	„постојати“.	
Као	једино	биће	које	је	кадро	да	постави	питање	о	смислу	свог	бивствовања	и	које	
је	„ту“,	човјек	је	у	стању	да	се	опходи	са	свијетом,	да	га	разумијева,	пребива	у	њему	
на	начин	чињења,	да	га	критикује	и	мијења.	Ова	свеобухватност,	која	није	пуко	пој-
мовно	спознавање,	посебна	је	одлика	човјека	као	разумијевајућег	бића.	Наш	велики	
философ	 и	 пјесник,	Свети	митрополит	Петар	 II	Ловћенски	Тајновидац	 је	 рекао:	
„Даље	се	очи	једнога	човјека	пењу	но	одбљесак	сва	четири	океана	који	земљу	окру-
жавају.“	
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доноси нешто ново. Значење ријечи  illudere (играти се, вара-
ти), управо упућује на  могућност човјекову на један слободан 
искорак  ка превазилажењу ограничења кojе намеће нужност.  
У том смислу  Еуген Финк човјека, у својој књизи  Игра као 
симбол свијета, сматра јединим становником свијета, јер се 
односи отворено и слободно према њему. Кроз игру човјек 
је свјетски. Он је homo ludens, онај који је обдарен способ-
ношћу да се игра. Ова одредница је  и наслов познатог дјела 
холандског историчара културе Јохана Хојзинге који игри, 
као стваралачкој активности, даје прворазредну важност за 
настанак и развој културе. Зато сматра да је култура та која 
произилази из игара. Игра је, по њему, и слобода и пронала-
жење, и фантазија и дисциплина.

Бројна философска учења кроз историју, која су настојала 
да одгонетну тајну свеукупног постојања, говоре о феномену 
игре. У античкој Грчкој игра је темељни космички феномен 
и симболично је отјелотворење владајућих односа и вријед-
ности. Појављује се и као формула стварања свијета. Врије-
ме, као суштинску окосницу касније свеукупне философије, 
Хераклит упоређује са дјететом које се игра: „Време живота 
слично је детету што се игра камичцима“4  Човјек је „божја 
играчка“, по Платону, а свијет божје игралиште. Док Платон 
игру потискује у сферу чулног појављивања, у којој је она као 
и све чулно пралик истине,  по Плотиновом мишљењу игра 
представља основни модус човјековог егзистенцијалног би-
тисања, тако да и живот можемо посматрати као театар на 
коме се наизмјенично смјењују сцене радости и туге, љубави 
и мржње, правде и неправде. Уколико свијет посматрамо са 
овог становишта можемо рећи да дијете у једном оваквом те-
атру улогу игра боље од одраслих, јер још увијек чује музику 
стварања, хармонију и љепоту космоса коју подражава кроз 
свијет игре. О овом посебном дару дјетета, који се не засни-
ва на логичком и појмовном расуђивању, у свом дјелу говори 
Еуген Финк када каже да: „Дјеца располажу дистинкцијама 
које су за мишљење најтеже и најупитније. Можда је та чудна 
‘незбиљност’ која припада игри нешто више од пукога нега-
тивног карактера сновитих смисаоних творби, од карактера 
који се у својој негативности мјери према одмаку од збиље 

4	 	Хераклит,	„О	природи“,	Унирекс,	Подгорица,	2008,	стр.	89.
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чврстих ствари.“5 Уколико слободу посматрамо као суштин-
ску одредницу бића, а не у њеном вулгарном значењу, дјеца 
су слободнија од одраслих управо стога што посједују овај 
вишак у перцепцији, који још увијек није затрпан свим оним 
наслагама које су присутне у животу одраслог човјека 

У основи игре, као и умјетничког стварања, крије се 
дубока тајна, а она је садржана управо у тој позваности, 
пристајању и безинтересном учествовању у њој. Она није 
пуко опонашање стварности, она има свој простор и вријеме. 
У том смислу Хојзинга, у Homo ludensu, за игру каже да она 
ствара ред, правила, издваја се из тока живота, у њој се дијете, 
пјесник, првобитни човјек налазе у свом природном стању.  
Аутентичност и бићевност игре садржана је управо у том по-
маку од стварног, буквалног, од објекта. То не значи да је игра 
нестварна и необјективна, већ да је суштински другачија од 
наивног појављивања постојећег. Та суштинска разлика јој, 
као и умјетничком дјелу, омогућава да се обрати човјеку, који 
тaкoђe постоји на начин, посве другачији од свог окружења.  
На ову посебност игре Финк нарочито инспиративно указује 
када каже да  „привид игре није само у човјековој души, он 
је посред ствари, а ипак је одвојен од свих осталих ствари. 
Објективан је – а ипак није објект поред других објеката, није 
у непосредном сусједству са својом околином, на посебан 
је начин ограничен, уоквирен и  ‘закључан’ у себи.“6  У том 
смислу игра има своју бит независну од самих играча, њен 
субјект није играч, већ она сама док се испољава преко игра-
ча. Игра позива дијете, човјека, умјетника, они пристају на 
њу и предају јој се без напора, јер су слободни за ову безин-
тересну обузетост, која је објављивање нечег вишег. Зато се 
„игра може дефинисати као слободна акција коју прихватамо 
као фиктивну и издвојену од свакодневног живота, способну, 
међутим, да потпуно обузме играча“.7 

Дјеловање које човјек остварује кроз рад и дужност 
остварује се увијек ради неког конкретног циља и интере-
са. Безинтересност игре заснована је на томе што је она сама 
себи циљ и што је, по ријечима Хојзинге, прати напетост, ра-
дост и свест о разликовању од свакодневног живота. О овом 
5	 	Еуген	Финк,	„Игра	као	симбол	света“,	Деметра,	Загреб,	2000,	стр.	70.
6	 	Исто,	стр.	91.
7	 	Јохан	Хојзинга,	„Homo	ludens“,	Париз,	1951,	стр.	34-35.
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разликовању између игре и других видова дјеловања човјека 
говори и Кант када расправља о умјетности. Као модел ства-
рања и слободног креирања игра има своју сврховитост, која 
је, по његовим ријечима „сврховитост без сврхе“. Ослобође-
на одговорности и консеквенци она је радња која је пријатна 
сама по себи, и која би стога хтјела вјечно да траје. Кант игру 
ставља у исту раван са лијепом умјетношћу за коју каже да 
је „такав начин представљања који је сам за себе сврховит, 
и који, мада је без сврхе, ипак унапређује културу душевних 
моћи ради друштвеног општења.“8 Циљ игре, као и лијепе 
умјетности, на тај начин био би узвишенији од конкретних 
циљева који увијек постоје ради нечег другог. Стога је и ра-
дост коју он производи једно племенито осјећање које се не 
мјери било каквим пролазним задовољством. 

Позваност на игру, могућа је управо захвалјујући жељи, 
или како би то Шилер рекао нагону за игром. Он сматра да 
пуна слобода постоји само у игри која је „с оне стране озбиљног 
и неозбиљног“. Човјеков нагон за игром, који по Шилеру обје-
дињује основна два нагона, чулни и нагон за формом, усмјерен 
је на то да „време потре у времену, да споји постојање са апсо-
лутним битисањем, промену са идентитетом.“9 Дакле, исто оно 
чему тежи и истинска умјетност - да се приближи ономе што 
ствар или живот јесте по себи, не потирући постојање онакво 
какво је у свом вулгарном унутарсвјетском појављивању, већ 
напротив да само то појављивање оплемени и уздигне на један 
виши ниво, приближивши га истини сопственог бића. И док се 
предмет чулног нагона назива живот у најширем значењу и оз-
начава све материјално битисање, а предмет нагона за формом 
лик, који собом обухвата све формалне особине ствари и њи-
хове односе према снагама мишљења, предмет нагона за игром, 
по Шилеру, може се назвати живи лик, тј. појам који је ознака 
свему што се у најширем значењу назива љепота. „Мраморни 
блок, мада је мртав и остаје мртав, могу архитект и вајар прет-
ворити у жив лик; неки човјек, мада живи и има лик, ни издале-
ка још није жив лик. За ово је потребно да његов лик буде живот 
и његов живот буде лик...а то ће бити свуда случај, где о њему 
судимо као о лепом.“ 10

8	 	Имануел	Кант,	„Критика	моћи	суђења“,	БИГЗ,	Београд,	1991,	стр.	194.
9	 	Фридрих	Шилер,	„О	Лепом“,	Култура,	Београд,	1967,	стр.	162-163.
10	 	Исто,	стр.	164.
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Ова веза  форме и материје  у једном стваралачком акту 
могућа  је управо стога што је идентитет самог човјека садр-
жан у јединству реалности и форме, случајности и нужности, 
ропства и слободе. И као што човјек  није искључиво мате-
рија, ни искључиво дух, тако ни љепота као савршенство ње-
гове природе не може бити искључиво сам живот, нити ис-
кључиво сам лик, већ заједнички објект оба нагона, тј. нагона 
за игром. Дакле, лијепо постоји као равнотежа реалности и 
форме, која се реализује кроз игру, као несвакидашње зби-
вање, тј. потирање времена у времену. На тај начин може да се 
игра само човјек, као носилац и духа и материје истовремено, 
и као неко ко из изглобљене свакодневице тежи да успостави 
ово исконско јединство кроз идеал љепоте. 

Кроз игру, која је манифестација саме себе (самоприкази-
вање), испољава се оно што јесте. У том смислу, њемачки фило-
соф Гадамер игру види као „укидање стварности, изношење на 
видјело онога што непрестано измиче, остаје скривено“. Тако се 
игра опредмећује, постаје творевина, бива умјетност. Као што је 
смисао умјетничког дјела откривање лијепог кроз генијалност 
умјетника, које иако отјелотворено, трансцендира своју твар-
ност, тако је и суштина игре у њеном самоприказивању кроз 
слободу дјечије имагинације. И док врхунски умјетник, обдарен 
тајанственом генијалношћу, у хаосу види форму, облик и идеју, 
тако дијете кроз игру, која влада њиме, гради један имагинарни 
свијет. Из стварности настаје нестварност, у којој су играчи с оне 
стране свакодневице. Ова негација не значи укидање бићевнос-
ти већ, напротив, њено уздизање у над-стварност, над-време-
ност, као смисао саме стварности. Једна оваква креација доказ 
је слободе којом је Бог даривао човјека, ослободивши га узроч-
но последичног, унапријед детерминисаног тока ствари. Играч 
се свјесно предаје својој творевини, али ни за тренутак не губи 
свијест о тој подвојености. „Игра у којој би морали да учествује-
мо убрзо би престала да буде игра: она би постала приморавање, 
кулук...изгубила би једну од својих основних карактеристика: да 
јој се играч предаје од свег срца, имајући сваки пут потпуну сло-
боду да јој претпостави повлачење, ћутање...“11 

Потврђивање слободе, као човјекове суштинске одред-
нице, остварује се управо преко игре и стваралачког одно-

11	 	Роже	Кајоа,	„Игре	и	људи“,		Нолит,	Београд,	1965,	стр.	36.
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са према свијету. Лутер Галик је у игровној активности пре-
познао образац слободе и самоодлучивања. „Он доказује да 
се личност открива у игри целовитије него на ма који други 
начин. Околност да је човјек у игри слободан пружа му не-
очекиване могућности да открије потиснуто. Поред тога је-
дан народ се истински открива преко природе својих игара и 
својих задовољстава.“12

Онај који умије да се игра кадар је и да ослушкује космич-
ку музику, да осјећа хармонију и склад бића и види љепоту 
тамо гдје је други не виде. Ту је она велика тајна из које се рађа 
умјетност. Тако су, заправо, дјечија игра и игра умјетничког 
стварања парадигма сваке истинске игре. И то је, заправо, 
умјетност живљења, која је врлина ријетких одраслих људи. 
Овакво учествовање у два свијета је оно што, по Хајдегеро-
вом мишљењу, издваја човјека у односу на сва друга бића и, 
што његов опстанак (Dasein) чини специфичним и разликује 
га од сваког постојања (Existenz). И, заиста, уколико пођемо 
од чињенице да је човјек производ једне слободне, неусловне 
креације (ex nihilo), његово постојање биће смисленије уко-
лико његова активност буде више креативност, а не само ба-
нална и бескрупулозна интересност.  Величина игре је управо 
у томе што она објављује саму себе, а не нешто друго. А обја-
вити се може управо преко тих малих безазлених бића, која 
још увијек не живе у свијету искривљених огледала, у свијету 
предрасуда, гомиле, сујете. 

Онај који се игра излази из свијета ограничености, од-
носећи се на сасвим другачији начин према окружењу. Ово 
излажење из свијета ограничености је истовремено и његово 
поништавање, с циљем његовог даљег оплемењивања. И ту је 
она кључна тачка индивидуално-егзистенцијалне бити игре, 
коју Жан Пол Сартр дефинише као „слободу и контигенцију 
отвореног, никада до краја реализованог,  неиспуњеног ин-
дивидуума, који присваја свијет поништавајући га, налазећи 
у бићу рупу за стваралачку, слободну и безинтересну игру 
свога личног априори.“ Oва отвореност бића, празнина, ос-
лобођеност од спољашњих садржаја, могућа је само у самос-
војном бићу, у сваком тренутку приправном за истину. По-
што је истина нескривеност, присутност (грч. алетхеиа), она 

12	 	Ратко	Божовић,	„Игра	или	ништа“,	Чигоја	штампа,	Београд,	2014,	стр.	129	-	130.
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се заправо слободном субјекту приказује као самооткривање. 
Да би то било могуће неопходна је извјесна празнина, пробој-
ност, „рупа“ у бићу, која је, заправо, слобода.

Излажење истине из скривености показује се на двојак 
начин, као љепота, и као игра. Хајдегер сматра да је љепота 
начин постојања истине. Пошто истина увијек измиче апсо-
лутном откривању, у чему и јесте величина њене тајне, она 
се, иако присутна у игри и умјетничком остварењу, увијек 
истовремено налази и с оне стране. Да нема ове суштинске 
дистинкције између човјека и оностраног, не би била могућа 
ни сама умјетност. Као онај који носи честицу вјечности и 
учествује и у овостраном и у оностраном, човјек ту своју раз-
апетост и страдање изражава управо кроз умјетност, која је 
израз вјечности у времену. Игра је у свом егзистенцијалном 
смислу управо ова пробојност, јаз, раскидање са сталном 
присутношћу, она је подвиг, револт, приправност за најузви-
шеније.  Једна оваква слободна креација свој интегритет црпи 
из апсолутне слободе, која је и врхунско Добро, па је тако она 
и једна етичка норма, идеал коме се тежи. У том смислу, ства-
рајући један имагинарни свијет, дјеца у игри заправо не 
укидају стварност, већ је виде онаквом каква би требало 
да буде. „Игра се не исцрпљује у ропском опонашању, она до-
носи и сасвим нове мотиве, допушта да забљесну могућности 
које иначе не познајемо у оквиру осталог живота.“13 И док се 
одрасли препуштају детерминизму, судбини, бјежећи тако од 
одговорности, доказ дјечије одговорности управо је игра. 

Посматрајући  једну игру, видимо у њој једнаку количину 
радости и туге, наде и стрепње, прошлог и будућег, минија-
турног и велелепног, визионарског. Куле од пијеска, напра-
вљене њежном ручицом, монументалније су од египатских 
пирамида захваљујући, не неком врсном архитектонском 
пројекту, већ управо оној пробојности и интенцији да се оно 
несавладиво освоји  и открије у равни дјечије перцепције. 
Стога су оне праслика и узор свих архитектонских домашаја. 
Исто тако, оно што је као нерасвијетљено, као претпостав-
ка, измакло поимању једног историјског знања (рефлексије), 
врло често у феномену дјечије игре долази до самоспознаје. 

13	 	Еуген	Финк,	„Игра	као	симбол	света“,	Деметра,	Загреб,	2000,	стр.	87.
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Зато је игра увијек упућена и посматрачима, макар они били 
имагинарни.  Тако дијете  кроз игру, не само да бира свијет 
у каквом жели да живи, већ претпоставља  један историјски 
контекст у коме би такав живот био могућ. 

Данас можемо посвједочити како се увелико промије-
нио дух игре, као и начин на који се дјеца играју. Друштво је 
постало неосјетљиво за читав домен игре. „Реалност савреме-
ности се нашла далеко од истинске жеље за спонтаношћу 
људске игре...Homo ludens је угрожен јер је остао без унутра-
шњих садржаја и унутрашње динамике.“14 Спонтаност игре и 
могућности које нам она пружа не иду у корак  са модерном 
философијом живота, која је сва у утилитарном руху. Такав 
начин живота, нарочито у међуљудским односима, довео 
је до општег отуђења и једног привида склада и равнотеже. 
Стога није ни чудо што „савремени човјек, опхрван рутин-
ским обрасцем егзистенције, није нарочито склон неочеки-
ваним могућностима игре, иако је она највиталнија дистанца 
и отклон од света блефа, манипулативне симулације и опсене 
лажне озбиљности.“15  На улогу и могућност игре у модерном 
друштву указуjе и Роже Кајоа, када каже да је „дух игре битан 
за културу, али игре и играчке су гледано историјски заиста 
њени остаци. Несхваћени, преживели облици једног прош-
лог стања оне се увек појављују изван делатности друштва  у 
коме их налазимо.“16 Ово истовремено говори колико игра 
сама прати друштвену климу, културна струјања једног вре-
мена, вриједносни систем, стил живота. Зато играчке прош-
лих времена, које пронађемо у ризницама, за нас предствљају 
раритете и на неки чудесан начин штрче од осталих ствари у 
окружењу. Оне имају посебну важност и значење. Међутим, 
иако игру, у том смислу, можемо посматрати у историјском 
контексту, она је истовремено и аисторијска јер увијек пру-
жа могућност новог почетка, она бира своје вријеме. У том 
смислу игра је ванвремена, као и умјетничко дјело, иако се 
појављује у времену. Она је одраз наше суштине, наше забри-
нутости, упитаности и чежње ка истини бића, баш као што су 
и пјесма, слика, мисао. 

14	 	Ратко	Божовић,	„Игра	или	ништа“,	Чигоја	штампа,	Београд,	2014,	стр.	139.
15	 	www.glas-javnosti.rs/clanak/tema/glas-javnosti-12-01-2009/igra-temelj-kulture
16	 	Роже	Кајоа,	„Игре	и	људи“,	Нолит,	Београд,	1965,	стр.	91.
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Есеји, студије, огледи

Sofija Jelovac
From game to art

Summary: 

As the holder of the primordialfreedom and spirit-man has 
always tried to untangle  the face of meaning and possibility  from 
the general causal order of something fundamentally different. 
Authentic forms of primordial aspirations represent the  truth 
of  being featured in its openness and simplicity, are the secret of 
artistic creation and the phenomenon of games. The game is older 
than any culture and  in  it reflects a  man’s primal relationship to 
the world. If we look at the  freedom as an essential element of  
a being, not in its vulgar meaning, children are freer than adults 
just because they have such excess in perception, which is not 
yet covered with all those layers that are present in the life of an 
adult. Basically the game, as well as artistic creation, hides a deep 
secret, and it is contained precisely in this entitlement, landing in a 
disinterested participation in it. Disinterest of  game is based on the 
fact that it is a goal for  itself and as, according to Huizinga, follows 
tension, joy and consciousness with  distinction from everyday life. 
That  what is seems to remain shady, as a presumption, escaped  
from an understanding of historical knowledge (reflection), often 
in the phenomenon of children’s games comes to self-knowledge. 
Because of that - game is always addressed to observers, even if 
observers  were imaginary. That’s how a child through  a game,  
chooses not only  what kind of world he wants to live in, buthas 
already assumed  a historically context in which such a life would 
be  possible.
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Софья Иеловац
От игры к искусству

Резюме:

В качестве носителя первобытной свободы и духа, чело-
век всегда старался из общего причинного порядка вывес-
ти образ смысла и возможность чего-то существенно ино-
га. Аутентичные виды этих изначальных тенденций, чтобы 
представить истину бытия в его нетайности и простоте, яв-
ляются секретом художественного творчества и феноменом 
игры. Игра старше каждой культуры, и в ней отражается 
первоначальное отношение человека к миру. Если считаем, 
что свабода существенное качество бытия, но не в её вуль-
гарном значении, дети более свободные чем взрослые, зато 
что они владеют тем излишком во восприятии, который ещё 
не загромрожден всеми этими слоями присутствующими в 
жизни взрослого человека. В основе игры и художественного 
творчества скрывается глубокая тайна которая содержится 
именно в этой связанности, согласиии и бескорыстном учас-
тии в ней. Бескорыстность игры опирается на факте, что она 
является самоцелью, и что з нею, по словам Хейзинга, следит 
напряжение, радость, осознание различия от повседневной 
жизни. То, что как будто не освещено, как предположение, 
избегло восприятие одного исторического знания (отраже-
ния), очень часто в феномене игры детей появляется как са-
мопосознание. Следовательно этому игра всегда ссылается и 
зрителям, хотя они были воображаемыми.Таким способом 
ребёнок с игрой не выбирает только мир в котором ему хо-
чется жить, он уже предпологает особый исторический кон-
текст в котором такая жизнь была бы возможной.
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исац, новинар и публициста. Рођен 
7. маја 1947. године у Павином Пољу. 
Пише поезију, прозу и књижевну кри-
тику. Објавио књиге стихова „Откуп 
главе“ (1972), „Има нешто“ (1976), 
„Кап завичаја“ (1982), „Пријатљи 
добар дан“ (1982), „Земљом је тако“ 
(1988), „Жељне руке“ (1989), „Бра-
шњеник“ (1991), „Ново давно“ (1997), 
„Кључ од куће“ (1999), „Страх од јаве“ 
(2003 и 2008), „Погано је причати“ (2006), „Под прагом зако-
пано“ (2006), „Моја земља“ (2007), „Слане завичајне“ (2008), 
„Трносплет“ (2009), „Нема правог мелема“ – избор поезије и 
„Док смо одлазили“ (2014). Добитник је бројних књижевних 
награда: „Ристо Ратковић“ (за младе пјеснике), „Лимске вече-
ри поезије“ „Блажо Шћепановић“, „Вукови ластари“, „Радован 
Зоговић“. Његова поезија преведена је на македонски, пољски, 
руски и албански језик. Члан је Удружења књижевника Црне 
Горе.

Слободан Вучинић

П
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Болна празнина

Слике полако блиједе
ништа не траје довијека
заборав посваја и осваја
и све нас чека
И ништа није као прије
сунце студеће грије
одкако мајка оде
и воде теку другачије

Птице помало љуте
шћућурене на гранама ћуте
а пјесма им помало чудна
само је кућа надобудна

Као да чека да мајка бане
да као некад на праг стане
да врата широм отвори
да зовне да прозбори

Да ми са зебњом каже
Чувај се сине свуда су страже –
Но мајке нема отишла је
суза остала празнина траје
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Тражећи спас пјевам

Ријечи прве се
не сјећам
а ни осталих
кад су ме
ко зна каквом
и којом муком
напуштале

Кад су бјежале
од мене
у туђини смирај
да траже

Ни првог стиха
се не сјећам
ни кад га срочих
и записах

Ни прве пјесме
како је и кад
настала

Сад своју тугу
и пишем пишем
тражећи ријеч
и пјевам
тражећи спас

С
ло

бо
д

ан
 В

уч
и

н
и

ћ



102

03

102

Опрости за сјећање

У извору лик
прво што ујутру угледам
завидим води
што љепоту ти ћути
загледам у прозирност
слутим те

Видим у плавој измаглици
пркосиш залуталом вјетру
и силазиш низ пут моје наде
стазом чекања

Ништа нијесам заборавио
свега се сјећам и памтим
као аманетну истину
тајим да волио сам те

Гледам слику
како на разиграном ату
у трку одлазиш
док брезе плачу
мојим сузама

Опрости за сјећање
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Живот на зиду

На зиду моје собе
на источној страни
на страни откуда
 изгријава сунце
слике су пријатеља
на неким ја са њима

Тако објешени о зид
ћутимо тренутке
заједничког

Кад погледам
Ту страну зида
Сретам драга лица
Насмијана или намрштена
Како нам је 
Кад било

Понекад до касно у ноћ
разговарамо
заправо говорим
само ја
они ћуте
али се разумијемо

Чудно
колико је живота
мојих пријатеља
и мог заједнички
протекло

Колико га виси
на зиду моје собе
на источној страни
на страни откуда
изгријава сунце

 *   *   *

Зло и добро
у истој су равни
питање је шта
нам живот прати
Кад нас сколе
и кад нас притисну
треба знати
треба издржати

Треба знати 
горчину гутати
тугом ручат’
болом вечерати
новом муком 
нови дан почети
злу пркосит’
јаду се отети
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Завичај

Има једна књига која је увијек отворена, коју читамо и 
ишчитавамо, а никако да је прочитамо и дочитамо. Никако 
да јој дођемо до задње странице. Кад год да је отворимо и по-
ново почнемо читати, ма одакле, нова нам је. Ако покушамо 
преписати је, никада нећемо успјети. Можемо само памтити 
и понављати њен садржај или боље рећи, само понеки ред. 
Напамет је никад не можемо научити. Увијек крије неку тајну 
која нам изгледа нова, непозната.

Ову чудну књигу можемо читати и дању и ноћу, по 
највећој невидјелици и карамучини, без свита. По киши и 
мразу или у вријеме јаре и жаропека. Све што се више са њом 
дружимо, новија нам је, непознатија. Као да је никада читали 
нијесмо. Близа, а далека, позната и драга, а опет нова и увијек 
тајанствена.

И сваки пут нам је изазовнија и загонетнија. Мами нас 
и опија, присваја и посваја неком слатком рањивошћу и ми 
јој припадамо несвјесни тог припадања. Она је саткана од 
љепоте и истине, само нама знане. Та чудна књига истине је 
завичај.

Завичај је и недочитана књига и недосликана слика и не-
допјевана пјесма и недосањани сан. И што је можда најбол-
није, завичај је недољубљена љубав, послије које остаје бол и 
неисплакана туга у души.

Ако ме повуче матица неке луде воде и запријети да ме 
удави, спас ћу тражити хватањем за грану завичајног дрвета. 
Ако успијем да се прихватим и најмање гранчице, бићу спа-
шен.
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јесник, публициста и културни 
радник. Поезију је објављивао 
од средњошколских дана у свим 
познатијим листовима и часописима 
који су излазили на југословенским 
просторима. Дугогодишњи је 
предсједник Књижевног клуба „Далма“ 
и координатор за Међурепубличку 
заједницу за културу и умјетност. 
Објавио збирке пјесама „Мост 
па такав“ („Далма“, Пљевља 1979) и „Запис о граду“ 
(Међурепубличка заједница за културу и умјетност, Пљевља 
1982). Заступљен је у многим зборницима и антологијама.

Пјесме – Миленко Јовић

П
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Дрина

Док се нешто
тешко стеже
у очима 
и грудима
док ко некад 
тече Дрина
поплочана са костима
страховима
док се мука нова
рађа
због тих старих 
братских свађа
док се мисли страшне
роје
утакнуте у разбоје
са шарама на убоје
као некад тече Дрина
зар их има
зар нас има

Из стопа његових
Гаврилу Принципу

У ноћи кад
одлучи се
дана ниодкуд
а мрских
одасвуд

У јутру кад
у памћење полеће
из стопа његових
процвјета прољеће

Свјетлост му обасја
чемерно име
и дописа славу
заклете дружине

Па је дуго потом
од крви румено
ширило се небо
надом обливено

Од тада
до данашњег дана
звијезду му чува
освит Видовдана



107

03
Књижевни прилози

107

Гдје си сад

Страх у теби
и око тебе
излегао их је
и све њихово

Када си се млађан
у невријеме запутио
ни слутио нијеси
да прати те твоја сјенка

Куражио си свој ход
бацајући поглед
на први сунчев залазак
и бјежао од себе

Гдје си сад
ако уопште можеш
да се запиташ
и било куд да кренеш

Није неважно

Није неважно
од какве канапе ће
бити исплетена
твоја смрт

Биће тешко
ако не будеш
смирен у трену
изрицања пресуде

Ако се ни тада
не деси непредвиђено
рецимо: блесави страх
ти си преживио

Послије се не плаши
тмина на којој су изникли
покајно ће се измаћи
и њих више неће бити
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Не слуте

Не слуте
због чега је
све ово

Заљубљени у себе
мисле да је
због њих
све око њих

Имају и ту срећу
да никад не схвате
колика су трунка
 у великој трулежи

А у тренутку
кидања пупчане врпце
није се могло
ништа од овог наслутити

Породична 
фотографија

Како се осмјехује
та породична скупина
њих троје 
и нас двоје
Боже
колико нас има

А сад
само фотографија
и молба
да моју стрепњу
разнесу свјетлости
и да нас има
више него на слици

Ти се скамени

Колико пута
свих ових непогода
ти се обруши
ко с небеског свода

Колико пута
да не знам ни броја
ти се заручи
и би само моја

Колико пута
ко свјетлост умакла
ти се скамени
а ниси ни такла
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Пјесме – Софија Јеловац

Пјесма

Јутром  се  небу најавила,
у једну ријеч созерцала
у  оку сунца на води.
Бићем напокон прозборила,
проговорила  ријеком.

Камење, 
окупано јој у зјеницама,
свечано прати њен поновни 
долазак.

Свијетло, големо предање,
неокруњено временом,
сунцем  умивено,
ишчекује  
на стјеновитим рубовима
да га пригрли  и опјева
новим слободама.

А она, поносно мјери,
с које стране да цјелива
пуноћу створеног,
а да је не замути
и не заталаса.
Бистра за око, 
питка за душу извора,
украшава
беспрекорну тишину.

Све  је  у трену којим  ће,
по ко зна који пут,
вјенчати  земљу са небом
на нетакнутом локвању,
а  потом се обрести
у капљице росе
на стаменом лицу кањона.
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Јутарња свила

Уснуло  јутро
на снијежној свили,
дише нечујно,  милује бијело,
не успијевам да се приближим
животу, 
само сам тијело.

Назирем птицу
како у даљини
лети одговор за ово падање,
слутим њену јутарњу молитву,
на пучини неба
тихо надање.

Сва од свиле
ријека таласа,
причу таји оближњи гај,
све је могуће у сусрет животу 
мелодија таме
и свјетлост без гласа.

Срешћемо се 
на линији сунца,
кад мисао сазри
у једној ријечи.
Тренутак кад све
ништа постане
свилени траг 
не може да спријечи.
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У шапату кише

Вјенчана својим коначним смислом
Ријеч ноћас лута ризницом сјећања
Слијепа за стварно, зрела за тугу
Говори друмом у шапату кише
И отвара небо човјеку
Који се огледа у бесконачном.

Освануће  на латици руже
Орошена, понесена
Чудесним провиђењем
И новом надом
Да све није сан
Да је гледала лице човјека.

Славиће тада ново царство
Што смрт је у живот обукло
Само за трен
Само за вјечност.
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Ивана Цвијетић:
Патрик Модијано 
У кафеу изгубљене младости

У

„И данас ми се понекад догоди да ноћу на улици чујем један 
глас који ме зове по имену. Промукао глас. Помало развла-
чи слогове и одмах га препознајем: то је Луки. Окренем се, 
нигде никога. Не само ноћу већ и у оним глувим летњим 
поподневима када не знамо која је тачно година. Све по-
чиње изнова, као некад. Исти дани, исте ноћи, иста мес-
та, исти сусрети. Вечно враћање истог“.
 

 „Кафеу изгубљене младости“, животна филозофија протаго-
ниста је „вјечно враћање истог“, која у основи садржи Ничео-
ве филозофске погледе. Ниче живот одређује као оно „вјечно 
и једнако значајно“. Границе између временских димензија 
се укидају, а суштински смисао живота чини непрекидно 
прожимање прошлости и будућности. Ничеово кружно по-
имање времена произилази из метафизички схваћеног пои-
мања природе, њених сталних преображаја и понављања. То 
је Ничеова идеја о вјечном враћању истог. Идеју о вјечном 
враћању истог, такође налазимо и у филозофији хиндуизма, 
то је заправо опис људске судбине у бескрајним инкарнација-
ма, поновним рођењима.

Актери Модијановог романа су у стању сталног скри-
вања, бјежања од сопствене прошлости, покушајима да ре-
конструишу прошлост градећи некакву „неутралну зону“ у 
којој се осјећају сигурније и удобније, избјегавају улице, рес-
торане, булеваре и паркове гдје би се могли сусрести са аве-
тима из своје прошлости. Шетње неким улицама и авенијама 
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Париза, Ролан, један од актера приче и наратор, доживљава 
као нешто што му се дешавало у хиљадама других живота.

Причу о централној личности романа, Луки, приповије-
дају четири наратора, три различита мушкарца и она сама, 
али читаоцима су предочени само фрагменти њеног живота, 
не и цјелина. Оно најважније, што би освијетлило Лукин на-
чин живота, упорно скривање и трагику њене уништене мла-
дости, остаје недоречено. Аутор препушта читаоцу да чита 
између редова и да у зависности од свог сензибилитета и ин-
туиције покуша да пронађе одговоре.

Први наратор са улогом свједока извјесном дистанцом 
уводи лик непознате младе жене, коју је примијетио у кафеу 
„Конде“. Од првог наратора добијамо податке о личности-
ма који се окупљају у „Кондеу“. Углавном су ту млади људи, 
двадесетих година, са изузетком неколико старијих редовних 
гостију. Али без обзира на старост, образовање, социјални 
статус или пол, гостима „Кондеа“ нешто је заједничко - тајан-
ственост, анонимност, служење измишљеним именима, мис-
тификација сопствених личности. То је мала галерија људи 
без поријекла и коријена, који као да одишу атмосфером на-
пуштености и празнине. Стиче се утисак да је „Конде“ специ-
фичан „азил“ за разне бјегунце од стварности, промашености 
живота, мјесто гдје за тренутак могу да буду неко други или 
макар да се уживе у улогу измишљених идентитета. Први на-
ратор слика Луки са посматрачком објективнопћу: “она се ту 
у Кондеу скривала, као да је од нечега желела да побегне, да се 
склони од неке опасности“.

Други наратор – детектив, приповиједа из перспективе 
свезнајућег приповједача и износи чињенице о Луки до којих 
је дошао истраживањем, али та сазнања су површна, не бацају 
ново свјетло на праву личност Луки. И сама Луки говори о 
себи, свом одрастању, мајци својим ноћним лутањима, наго-
вјештава „излете“ у свијет дроге, али прећуткује разлоге свог 
бјекства од прошлости, скривања и утапања у анонимност.

И најзад, најкомплекснији наратор је Ролан, Лукин љу-
бавник, носилац теме о вјечном враћању на исто, добровољ-
ни изгнаник из стварног живота, који квартовима, улицама 
и кафеима Париза придаје неку митску димензију. Из његове 
перспективе Париз је митско мјесто двоје младих, изгубље-
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них љубавника. Временске димензије у његовој перцепцији 
се поништавају, границе између прошлости, садашњости 
и будућности не постоје: „Били смо тамо, заједно, на истом 
тргу, читаву вечност, а ова шетња кроз Отеј понављала се то-
ком хиљада и хиљада наших живота.“

Модијанов стваралачки поступак критика је често нази-
вала “малом музиком“. Његове реченице одишу поетично-
шћу и мелодичношћу, смјењују се тонови обојени меланхо-
лијом са повременим акордима који одају усхићење и занос, 
да би потом добили горко-слатки укус нечега ишчезлог у не-
поврат. Тонови носталгије су најинтензивнији и протежу се 
током цијелог романа.
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„Било је то онога лета када је човек први пут ходао по 
Месецу. Тада сам био још сасвим млад, али нисам веро-
вао да постоји икакава будућност. Желео сам да живим 
опасно, да испитам крајње границе својих могућности, и 
да видим шта ће ми се десити када то урадим. Како се 
испоставило, умало да настрадам због тога.“
 

стеров роман „Месечева палата“ је прича о усамљености и са-
моћи, о потрази за идентитетом и креативношћу, о бјекству 
и губитку, медитација о себи и другима. Роман садржи три 
дијела и у сваком од њих приповиједа се животна прича јед-
ног од тројице протагониста, чији се животи на неочекиван 
начин сусрећу и преплићу. Радње су измијешане, као и вре-
мена збивања.

 Марко Стенли Фог, протагониста је и наратор „Месечеве 
палате“ и већ је на самом почетку његов идентитет детерми-
нисан необичном комбинацијом имена. Његово име је мје-
шавина културних и интертекстуалних импликација: Марко, 
по првом Европљанину који је посјетио Кину, Стенли, по 
америчком новинару који је пратио истраживача Ливингсто-
на на путовању до најтамнијих кутака афричког континента, 
а презиме Фог упућује на Филеаса Фога , Верновог јунака који 
је обишао свијет за мање од три мјесеца. Маркова прича је 
потрага за идентитетом, пут младог човјека ка самоспознаји 
и упознавању самог себе кроз низ животних преокрета и тра-
гедија, да би на крају, на скоро бизаран начин дошао до опс-
курне породичне генеалогије.

Ивана Цвијетић:
Пол Остер 
Месечева Палата

O
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  Марко је сироче, оца никада није упознао, а мајку је 
рано изгубио, тако да му је ујак Виктор био једини рођак 
и једина блиска особа у животу. Викторовом смрћу Марко 
губи и посљедњу нит која га је спајала са прошлошћу. Тада 
почиње и његов суноврат, заробљен је у стању пасивности 
и летаргије, преживљава продајући књиге, једино наслед-
ство од ујака. Своје јалове мјесеце проводи у изнајмљеном 
њујоршком стану, читајући и продавајући прочитане књиге. 
Финансијски уништен, он смишља план како би одржавао 
своју независност од осталих. Не само да одбија сваку помоћ 
од својих пријатеља, већ им и прећуткује своју тешку ситу-
ацију. Дакле, он свјесно одбија и све друге могућности, сти-
пендије, посао, и кредите... Понос без сумње има своју улогу у 
Марковом одбацивању сваке помоћи и понуде пријатељства, 
али кључни разлог његовог самоискључивања из друштве-
ног живота је потреба за свођењем своје егзистенције на 
оно праисконско самопостојање и самопреживљавање. Без 
новца и стана, Марко је принуђен да живи као бескућник у 
њујоршком Централ парку, на самом рубу егзистенције. Спа-
сење стиже од стране пријатеља и младе Кинескиње у коју се 
Марко заљубљује. Излазак из стања крајње самоизолације и 
самодовољности значи и промјену његовог угла сагледавања 
себе, других и свијета. Марко се труди да постане алтруист 
и помогне другима. Даљи Марков животни пут води га от-
кривању свог поријекла и сусретима са необичним и помало 
бизарним личностима, какав је старац Ефинг или професор 
историје Соломон Бербер.

  Симболика мјесеца и мјесечине присутна је у цијелом 
току романа, добијајући различита значења и конотације. Ро-
ман почиње помињањем слијетања Апола 11 на Мјесец, а за-
вршава се Марковим посматрањем пуног мјесеца: „А онда се, 
иза брда, појавио месец. Био је пун, округао и жут попут ужа-
реног камена.“ У ресторану „Мјесечева палата“, Марко добија 
кинески колачић судбине са натписом: „Сунце је прошлост, 
Земља је садашњост, мјесец је будућност.“ Џез бенд Марковог 
ујака Виктора зове се Мјесечина расположења, а са прозора 
свог њујоршког апартмана, Марко има поглед на кинески 
ресторан „Мјесечева палата“. Стари Ефинг упућује Марка 
у музеј да посматра слику „Мјесечина“, скоро заборавље-
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ног америчког сликара Блејклока, на којој доминира мјесец. 
Слика приказује мирну и идиличну пастирску сцену, у којој 
Индијанци као да живе у савршеној хармонији са природом. 
Међутим, слика је заправо сликарев опроштај од једног нес-
талог, деструисаног свијета, „то није био пејзаж, већ споме-
ник, самртна песма несталог света“ (МП, 128). Симболика 
мјесеца заступљена је у цијелом роману као лајтмотив. Лајт-
мотив мјесеца може се разумјети као симбол сталних промје-
на, сталних кретања, али и сталних понављања, симбол тра-
гања за самим собом, за смислом, за припадношћу. Мјесец је 
код Остера и симбол протока времена и промјена код човјека. 
Данас смо другачији него што смо били јуче, а сутра... Нећемо 
бити оно што смо данас.



119

03
„Прочитајте и ви“ са веб сајта Библиотеке

119

Кише и снови 
 
„Игледа да права поезија настаје негде на некој крхкој, 
осетљивој граници, између стварности и фикције и ако 
се ова граница макар мало помери наниже или навише, 
изостаје неповратно онај изазов без кога нема иоле 
значајних уметничких резултата.“

Никола Милошевић
 

е случајно одабране теме, праћене лијепом мелодичношћу 
стихова, а испјеване јасним и језгровитим језиком, 
поезију Миленка Шарца чине допадљивом и привлачном 
на прво читање. Осим тога, она је украшена и бројним 
локалним језичким изразима. Књига је завичајно-поетски 
мозаик. Мозаик једног краја, његових природних љепота 
и особености, како географских, тако и оних обичајних и 
духовних. Како врлине, тако и слабости и мане његових 
становника уобличене су стално присутном иронијом која 
је баланс између прошлог и будућег, оног што живот јесте и 
што би могао бити. Зато се може рећи да ова иронија, којом 
је аутор осјенчио већину стихова, има терапеутску улогу, у 
служби је лакшег живљења и превазилажења предестиниране 
колотечине живота. Пјесник жели да укаже на оно што се у 
захукталом и пролазном говору свакодневице не чује и не 
види, само се слути. Слутња, која се лирски оваплотила у 
стиховима, проузрокована је урушавањем традиционалних 
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Софија Јеловац:
Миленко Шарац 
Позни откоси
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вриједности живота, напуштањем огњишта, сиромашењем 
села и осипањем породице, на што најбоље упућују стихови: 
„Господе/ Учини да самре коров биље/ На нашим њивама 
окућницама.“

  Поред лијепих и шаљивих описа свог родног краја, 
његових људи и обичаја, у пјевању Миленка Шарца заступљени 
су и стихови који имају једно дубље метафизичко значење. 
Тако нам пјесма „Завјет“ указује не само на пролазност свега 
материјалног, што је евидентно и општепознато, већ на 
непоузданост и несигурност самих чула и свега онога што 
нам она презентују као очигледно. У питању је дакле једно 
дубље контемплативно искуствовање, како природе, тако и 
смисла људске егзистенције. Да су границе спознаје и на том 
пољу ограничене говоре стихови: „Не вјеруј птици/ Која лети/ 
Изнад крова твоје куће/ Јер њен/ Лет је варљив/ Као што су 
варљиве биле/ Све твоје истине.“

  Зато ту и јесте умјетност, на коју аутор упућује. Како 
умјетност живљења обичног свијета, кроз шалу, разбибригу 
и пјесму, тако и истинска, стваралачка умјетност, као 
спознаја самог бића и смисла свега постојећег. И као што 
је добронамјерна иронија у поетском казивању пјесника 
неопходна да би се лакше ухватили у коштац са самим 
животом као таквим, тако је једна апсолутна тишина, или 
„благодатна самоћа“, како је аутор назива, потребна да би 
се у истини умјетничког откривања наслутила истина сама.. 
„Између заувијек и никад/ Изабери ово друго/ И побјегни у 
причу/ И побјегни у пјесму/ Коју неко други казује/ И ћути/ 
Само ћути.“ Ови стихови упућују истовремено и на ону 
исцјелитељску моћ умјетности на коју је Ниче одавно указао 
рекавши да је истина ружна и да „умјетност имамо зато да не 
бисмо умрли од истине“.

Не може се отети утиску да су стихови Миленка Шарца 
настали у амбијенту дубоке самоће, али не оне самоће коју 
карактерише одсуство ближњих, физичка изолованост, 
већ личне старалачке усамљености, која умјетничку душу 
походи сама и непозвана. Пјесник је назива благодатном 
самоћом и свеприсутном стрепњом. Она је одсуство свега 
привидног и релативног, она је иста у младости и старости, 
она у души пјесника који је живи и искушава отвара врата 
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откривене спознаје бића које се на том тлу најбоље осликава 
и мјери. Она је могућа само у оној чаробној тишини која, 
ослобођена свакидашње обузетости самим стварима, говори 
јасније и разговјетније од сваке буке. А та мјера ствари, то 
неисцрпно животодавно било, битише у бићу завичаја које 
се у овим стиховима стално успављује и наново буди, дајући 
прошлости увијек нову могућност рађања...“Ево, прошлости 
повјесмо снује/ Да давне дане испредемо.“ Завичај је овдје угао 
умјетничког посматрања, извор стваралачке инспирације.

Овако отворен, екстатичан однос према бићу времена, 
успостављен је кроз дубоку запитаност нашег ствараоца и 
његову умјетничку изглобљеност из поретка ствари. Пјесник 
иде ка дјетињству човјечанства, оном првом добру и истини, 
које је у основи свеколиког постојања, а које је замагљено 
сувишностима савременог начина живота. Смисао је, заправо, 
у малом и једноставном, у оном исконском, које је затрпано 
бројним егзистенцијалним заплетима и расплетима. 

Овакво пјесничко откривање никада није могуће без 
дубоке узнемирености која је естетски уобличила само 
пјевање, а коју аутор назива „благодатна стрепња“. То је она 
чудесна стваралачка стрепња, на чијим крилима узлетимо 
високо, а потом се спустимо „...у онај исти давни сан, у оно 
љетње кишно поподне...“ Пред читаоцем се, на крају, отвара 
питање - да ли нас то пјесник, позивом у исти давни сан, 
опомиње на повратак себи самима?
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заврела Јужноафричка Република поприште је радње романа 
„Лов на анђеле“ Кристофера Хоупа који је, и кад се отиснуо 
у добровољно изгнанство након што се сукобио са властима 
апартхејда и након што је његов први роман „Одвојено раз-
вијање“ (1981) забрањен у овој држави, ипак задржао своју 
основну инспирацију. Некад као цјелина, некад као фраг-
мент, Африка је остала изазов за овог писца који за себе каже 
да је „лутајући Јужноафриканац“ иако је добар дио живота 
провео у Лондону, Москви и Београду. Москвом се бави у пу-
топису са видном екзалтацијом у наслову „Москва! Москва!“ 
(1990), али је његова стваралачка личност себе пронашла у 
области угрожености елементарних људских права и расне 
дискриминације што се види из наслова „Brothers Under the 
Skin“ и „Travels in Tyranny“ („Браћа испод коже“ и „Путовања 
у тиранију“, 2003).

Један од протагониста и наратор ове занимљиве рома-
нескне приче је Чарли Крокер или Чарли Винстон Крокер, 
с обзиром да тек оба имена покривају животну причу овог 
јунака и омогућавају му да изнесе приповијест о другим ли-
ковима. Иако видно обиљежен: „Приметно шепам, и још је-
дан знак распознавања, сада готово невидљив: шестоугаони 
ожиљак на надланици десне руке. Знам кад се то десило али 
не знам зашто. То што не знам зашто читавог живота ме је 
страховито збуњивало.“, поприлично оскудијева харизмом. 

Марија Кнежевић:
Кристофер Хоуп 
Лов на анђеле

У
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Међутим, својства његовог скривеног сензибилитета пока-
заће се сврсисходним када из свог сјећања буде „вадио“ Џоа 
ди Анђела и остале „анђеле“. Заборав је најгоре мјесто за ову 
осјетљиву врсту похрањену у његовој прошлости. Винстон 
Крокер, како гласи његово званично име, свакако их се не 
би сјетио, али Чарли, он ће бити притјеран уза зид сјећања и 
испричаће причу своје младости пуну пркоса и првих љубав-
них искустава у окружењу више него суровом „гдје истинска 
моћ надзире баналности, као и погубљења“. Надимак Чарли 
додијелио му је Ђузепе Роберто ди Анђело, или боље Џо, пред 
вратима интерната Сент Џуд за дјечаке из католичких поро-
дица, који је од тог тренутка везао њихове судбине за дуги низ 
година, а на неки начин за цио живот. Необични дјечак ош-
тре црне косе и сабласно бијеле коже посуте пјегама попунио 
је сав расположиви простор у његовом животу, док је он сам 
постао сјенка, двојник, свједок о постојању једне изузетне, 
изнад свега контроверзне личности. У дјетињству нераздвој-
ни, у младости су се растали због неразјашњених околности 
под којим је нестала Констанца, Чарлијева дјевојка. „Сјенка“ 
се отела и измакла далеко у варошицу Меклауд за коју ње-
гови становници кажу да је „недођија недођијине недођије“ 
настојећи да привидно прекине неподношљиви континуит-
ет који је у његовом животу начинио Џо ди Анђело. Тако је 
постао „господин Крокер, наставник ремедијалног енглеског, 
ходач, фотограф, чудак који се држи по страни“. Ни „сјенка“ 
није обична сјенка, већ суптилни посматрач из реда некада 
младих бунтовника, члан мале терористичке групе коју су 
осим њега чинили Џо, Констанца и Беатани. Џо ће Чарлија 
пронаћи и у „недођији“ и на себи својствен начин, заогрнут 
мистиком, привољети га да причу заврши поштујући најви-
ше естетске законе филмске продукције из њихових млада-
лачких фантазија. 

Необична младалачка прича пуна потребе за побуном и 
када је безизгледна, одвија се напоредо са „званичном“ у којој 
је „свака нова клика нападно оживљавала, с мањим варија-
цијама, кукавне врлине банде својих претходника, и свака се 
утапала у следећу. Свака је себе називала револуционарном, 
обећавала да ће створити свеопшту равноправност, ако је 
потребно и силом; а онда би се, кад би се примакли врхун-
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цу моћи, предали погубном конформизму или неизбежном 
секташтву“.

  Овај роман Кристофера Хоупа, осим што је изузетно 
занимљив са становишта приче и ликова, има изузетно из-
ражајан политички подтекст који обилује луцидним и ош-
трим ауторским коментарима додатно тонираним иронијом: 
„Будућност ће, сви су то знали, бити исто онако ускогруда и 
ограничена као и они који су управљали њом“. Лов на анђеле 
сасвим сигурно заслужује пажњу читалачке публике и пред-
ставља велики изазов за књижевно-теоријску анализу.
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бично у рубрици „Прочитајте и ви“ говоримо о књигама које 
су се недавно појавиле из штампе и представљају новитет за 
читалачку публику. Међутим, некад треба направити осврт 
на књиге које су данас актуелне из неког другог разлога. Овом 
приликом скрећемо пажњу на роман „Мојковачка битка“ 
Ћамила Сијарића зато што је на почетку ове, 2016. године, 
обиљежена 100-годишњица великог историјског догађаја. 
Тема, наравно, није једини разлог због којег књигу ваља 
читати. Разлоге треба тражити у књижевној вриједности, у 
занимљивости и љепоти њеној, у аутентичном изразу писца 
и начину на који је одговорио на овај велики изазов. 

Наизглед немогућа и осуђена на пропаст, Мојковачка 
битка се претворила у један од највећих војних подвига у 
историји, а за Сијарића то је био један од највећих тематских 
изазова који је литерарно осмислио на себи својствен начин. 
Напоредо са епским током радње романа формирао је 
лирски ток једне љубавне приче. Љубав између православца 
и муслиманке двоструко је спријечена – вјековним вјерским 
међама и актуелним историјским околностима, датим у епској 
приповједној линији романа. Приповиједајући о историјском 
догађају, Сијарић је истакао народ као колективно биће, као 
тијело које се сад бори, сад батрга ка само једном циљу којем 
се жртвује све – и младост, и снага, мирни породични живот, 
скромни иметак, лични планови, све. Неједнако одјевена, без 
строгог војничког поретка, ова војска је завјетована косовској 
идеји и самим тим опредијељена за борбу на све или ништа. 

О

Марија Кнежевић:
Ћамил Сијарић 
Мојковачка битка
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Сијарић је у роману дао маестралну слику кретања које 
обухвата цијелу патријархалну породицу, заједно са њеним 
екзистенцијалним ритмом и суспрегнутим емотивним 
животом. У његовој визији сви они заједно, од најмлађег до 
најстаријег члана, подупиру подухват како се не би нашло 
слабо мјесто, јер су се стицајем околности сучелили са 
највећом европском војном силом. Снагу мотивације Сијарић 
је дао финим психолошким нијансама како обједињеног 
колектива тако и у појединачним профилима, изазивајући 
неријетко асоцијације не само на косовско предање него и на 
Његошево дјело, конкретно на „Горски вијенац“. 

Лирски ток романа такође даје слику жртвовања. Једна је 
младост, женска, у потпуности посвећена једином циљу – да 
стигне до вољеног човјека упркос свим конвенционалним и 
суштинским, давнашњим и тренутним препрекама. Умка, тако 
се у роману зове јунакиња о којој је ријеч, симболизује живот, 
његову борбу за одржање која је постала апсурдна самим 
тим што је постављена на танану основу једне изумируће 
врсте     људи. Насупрот мојковачком подвигу који се показао 
виталнијим од очекивања, имамо узалудно жртвовање 
Умкиног микрокосмоса. Симболично их зближава ситуација 
када се након распуштања војске закопава оружје и сахрањује 
Умка. Као што је Деспина својом жељом да испуни сан свога 
сестрића, или можда сопствени прикривени сан, „свукла у 
низине“ Умкину племениту младост, тако се иза расуте војске 
након битке асоцијативно призивају ријечи „постадоше лафи 
ратарима“...
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орис Бајић je рођен 1990. године у 
Пљевљима гдје је завршио основну 
и средњу школу. Дипломирао је 
на Одсјеку за политичке науке - 
смјер журналистика при Правном 
факултету у Подгорици. Награду 
„Свитање“ Народне библиотеке 
„Стеван Самарџић“ добио је 2013. 
године за пјесму „Нестанак“. 
Финалиста је Ратковићевих вечери 
поезије за младе 2013. године. За причу „Ноћ“ добио је награду 
„Свитање“ 2015. године.  Учесник је бројних књижевних 
манифестација ревијалног и такмичарског типа у Црној 
Гори и региону. 

Мркли мрак. Након кише снијег се претворио у бљузга-
вицу. Покисао, дрхтим на крову зграде. Бројим уличне свје-
тиљке, дрвеће и саобраћајне знакове да се загријем и заспим. 
Плашим се тмуше у којој се ништа живо не види. Спавам на 
једно око, па ми је навика да чкиљим и кад је обданица. (Про-
лазим поред суграђана подигнутих чела и погнутих глава. 
Непримјетан за њихове широм отворене очи. Имају почупа-
не обрве и вјештачке трепавице.) Зажмурим и вриснем да ме 
нико не чује. У трену дрвеће почне пријатно патити, а улична 
расвјета бива у рестрикцији. Паде ми на ум јаран који је при-
чао да земља плаче са појавом јутарње росе и иња, а дрвеће 
добија осип, па пушта коријење како би изникло на површи-
ну јер тамо је спас, уколико нема асфалта.

Борис Бајић
Ноћ

Б
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Ко сам ја? Шта могу сад? Звали су ме Домо. Родитељи ми 
нису надјенули име. Одбацили су ме. Одазивам се једино на 
Стенлијев лавеж. Вечерас је залајао тако да је мрак пао само 
на нас. Киша је пала само за нас. Стенлија сам упознао, има 
ефта дана, код фабрике ципела у којој сам радио прије рата. 
Љетовања смо проводили у њој. Производили обућу од нај-
боље коже. Зајеб се догодио кад смо на лагеру имали преви-
ше чизама. Једне и сад носим и никако да научим да ходам у 
њима. На домалом прсту имам курје око које се разјапило. 
Унезвијерено ме гледа док назувам чарапе које ми је покло-
нила милосрдна удовица од њеног покојника. Било јој је жао 
што је морала мужевљеву одјећу бацити низ ријеку ради оби-
чаја и лакшег тренирања заборава. Лијева чарапа има рупу на 
пети, а нокат који не могу да откинем ни бритвом, омогућио 
је палцу луфтирање. 

Фабрика је оронула баш као и њени бивши радници. 
Језива је и мемљива. Ту још мирише кожа и зна да ме ома-
ми, јер је помијешана са амонијаком и прашинчином која 
изазива каверну на лијевом плућном крилу. Смрад налик 
запаљеном канапу је неподношљив. Притајим се у ћошак. 
Трљам длан о длан, призивам свог Маниташа и милујем 
Стенлијеву кичму на којој су длаке почеле опадати од сил-
ног чешања. Спопале су га буве и некаква шуга. Учим га да 
чита натписе на зидовима. Воли графит црвеног пса на којег 
скакуће не би ли се поиграли. Те жврљотине ипак нису само 
за мој рђави вид.

У смирај ноћи извадим чутуру из пришивеног унутра-
шњег џепа туђинског сивог капута, који ево виси на мени. 
Присвојио сам га, као чутуру и Стенлија. Или они мене? 
Пропио сам се право у рату као и већина бораца за НИШТА 
који су страхоте жељели пребродити у литрима алкохола. 
Празне флаше поразбијане су након ужаса. Стенли је љубо-
моран на чутуру. Смета му што га занемарим кад се опијем. 
Прави је haver. Увијек трезвен. Чува ме. Коску коју сам на-
шао на плочицама јавне кухиње тамани по два дана. Није 
избирљив, док мени желудац слабије подноси пасуљ. Ратне 
грашке и конзерве скупим у старе новине за потпалу. Олово 
и бајате вијести догореше и дрхтавица стаде. Хрчемо увели-
ко обојица.



129

03
Литерарни конкурс за награду „Свитање“ 2015

129

Маниташ ме зове. „Домоо, Доомо...“ Дуго га није било. 
Помислих да сам се отарасио те фукаре. Чујем његов тупи 
глас, прави мушки. Ломи ме. Видим му зубе, лице не успије-
вам. Вратне жиле су у грчу, док трепери глас мојим ушима. 
„Домо, у фабрици шишти славина од гаса. Хитај тамо да је за-
твориш, иначе одосте сви у зрак. Хитај! Спашавај главе свих 
радника који не раде ништа.“

Обично прелазим мост. Одгегах се пречицом кроз ха-
устор. Стигох до славине које није ни било. Ни фабрике чак 
није било. Курје око је пукло, а ја и даље бунцам поред ја-
рана и не разазнајем јаву и сан, ноћ и дан. Пренесем свог 
Стенлија на клупу испред зграде, са четири даске, јер она за 
наслон фали. Легнем да умрем. Нисам више чуо Маниташа. 
Помислих жеља ће ми се остварити, да напокон нађем покој-
ног Гојка и раздужим чарапе. Цича зима баш као у сабирном 
центру. Гробљанска тишина. Убодох се на чивију и вратих у 
живе. Стенли не дише, а мени уста пуна пјене. 
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ожица Грујичић је рођена 8. јануара 
1998. године у Пљевљима. Основно об-
разовање је стекла у Основној школи 
„Ристан Павловић“, а средњошкол-
ско у Гимназији „Танасије Пејатовић“. 
Школовање наставља на Филозоф-
ском факултету у Никшићу, на Одсје-
ку за српски језик и књижевност. Још 
као основац је знала да ће књижевност 
бити њено животно опредјељење, јер 
од тог времена датирају њени први поетски радови. У гим-
назијским данима почела је да се интензивније бави  писањем 
поезије и прозе, с тим да и у прозним радовима његује поетски 
израз и метафоричност казивања. Добитник је награде “Сви-
тање“ за прозни рад „Пљевља“ 2015. године.

Oчи остају заувијек утопљене у љепотама овог града. У 
његовим свитањима, његовим немирима, његовим надањи-
ма, његовој будућности. У ономе што је било, ономе што јесте 
и што тек може бити. Не волим суморне приче о граду који 
„нема будућност“. Не волим када се наше душе слију с ње-
говим маглама не дозвољавајући ниједном зрачку сунца да 
прогрије и покаже право лице некадашње Таслиџе. 

Не... ти не мораш бити рођен у овом граду. Не мораш га 
видјети мојим очима, из њега израстати и у његовим се тајна-
ма утапати. Али, ако ме саслушаш и разумијеш, ако осјетиш 
дубину моје вјере, наде и љубави, мој си пријатељ и мој брат. 
Ако макар само препознаш, пролазећи некадашњим сокаци-

Божица Грујичић 
Пљевља

Б
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ма и калдрмама, дух обичаја и дах прошлости, мој си сапу-
тник на стази коју су наши преци љубављу и крвљу гради-
ли. Разумјећеш ме и подржати поштујући моју различитост 
и чињеницу да не припадам онима који проблеме бијегом 
рјешавају. Ја остајем овдје сада и заувијек. Чак и ако одем на 
кратко, схватићеш да то не чиним зато што желим да се при-
кључим гомили која одлази, већ зато што хоћу да напојена 
новим снагама, ту снагу свом граду удахнем. Јер, шта су ве-
лики градови пред величином малих Пљеваља? Шта значи 
спољашњи сјај моћних метропола пред душом овога мјеста 
која се открива када се сплету звуци манастира Свете Троји-
це и Хусеин-пашине  џамије, када ти Водице рашире крила, а 
Голубиња те у поход позове? Плашим се да смо почели да за-
борављамо непролазну истину да се љепота једног мјеста не 
броји висином вишеспратница, већ топлином са којом пјес-
ници о њему пјевају. Заборављамо да се вриједност градова 
као и људи не мјери спољашњим сјајем и богатством, већ бо-
гатством и дубином тајни које у себи крију и од површности 
чувају. Ако сјутра одеш и заборавиш да си крај Брезнице, ту, 
на дрвеном мосту заљубљених, оставио свој чаробни кључ, 
немој се чудити што ће ти сви други кључеви бити недоступ-
ни. Можда ћеш у модерној потрази за бољим, просперитет-
нијим и већим заувијек остати изгубљени луталица који тра-
жи скривено благо на схватајући да га је већ имао, али није од 
пролазног бљештавила препознао. Али, ако ти је близак онај 
непознати човјек који на извору пуни флаше водом, и онај 
загрљени пар који сједећи на трошној клупи додирује срцем 
облаке, и онај дјечачић који неуспјешно покушава да се спус-
ти низ поломљени тобоган, и онај младић који на трим ста-
зи прикупља снагу за предстојеће тренинге, мој си сапутник, 
пријатељ и брат.

Погледај новим очима неусахли шум Ћехотине и Брезни-
це, осјети позив Боровца, ослушни мирис вјетра са Трлице, 
дотакни зрак сунца са Голубиње и ОСТАНИ! Вриједи остати. 
Вриједи се борити и у ново рухо стара Пљевља обући. Јер, не 
припадаш ти овоме граду, овај град припада теби!
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узана Мазалица је рођена 9. августа 
2004. године у Пљевљима. Ученица је 
ОШ «Салко Аљковић” (у вријеме ос-
вајања награде била је ученица петог 
разреда). Добитник је награде „Сви-
тање” (2015) за најбољи литерарни рад 
у конкуренцији младих стваралаца. То 
је, за сада, једини конкурс на којем је 
учествовала.

 Била једном једна свиња. Живјела је у свињцу на јед-
ној малој фарми. 

 Једног дана свиња је родила тринаест малих прасића. 
Тринаесто прасе се звало Гроки. Он би сваки пут морао да 
чека док његова халапљива браћа не заврше са јелом. Често 
му ништа није остајало. Једног дана му је такав живот доса-
дио и одлучио је да види свијет. Када се спремао, његова бака 
му је рекла: „Када одеш, питај дивље животиње шта да радиш 
да би преживио“. Гроки је кренуо. Урадио је како му је бака 
рекла. Питао је лисицу, а она му је рекла: „У шуми мораш да 
будеш лукав...“

„И снажан“, упетљао се вук.
„Али ја нисам ни снажан ни лукав“, тужно одговори пра-

сић.
„Онда једи биљке“, рече лисица.
„Како да знам које биљке су јестиве?“, упита Гроки.
„Питај биљоједе“, рече вук.

Сузана Мазалица 
Гроки

С
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Гроки крену. Срео је вјеверицу и питао је шта би требало 
да једе.

„Орахе, љешнике и жиреве“, одговори вјеверица.
Гроки пође. Док је ишао видио је рибице у ријеци. „Како 

им је само лијепо“, помисли Гроки. Онда је добио идеју да за-
плива са рибицама. То му се није свидјело.

Наставио је даље. Док је пролазио покрај планина, видио 
је орла како слијеће у своје гнијездо на планини. „Па, могао 
бих и ја савити гнијездо на планини“, помисли Гроки, али 
чим је почео да се пење, оклизнуо се и пао. „Не иде ми ни 
пливање ни савијање гнијезда на литици, најбоље да останем 
на земљи.“ Јадни Гроки је гладовао јер није била сезона када 
дрвеће одбацује своје прекрасне плодове којима се хранио. 
Тужно се склупчао и размишљао шта даље да ради. Тада је 
дошла једна мала дјевојчица да са сестром бере шумске јаго-
де. Видјела је Грокија и почела наговарати сестру: „Види како 
лијепо мало прасе, било би нам добар кућни љубимац“. Гроки 
се обрадовао што га неко најзад жели. Имаће неког да га хра-
ни, чува и воли.

 Дјевојчица је узела Грокија и понијела га кући. 
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једи у малој, скученој соби освијетљеној слабом свјетлошћу 
старе лампе за читање. На зидовима је масна фарба која 
је изгубила боју од свих неостварених жеља, згажених 
снова и свих успомена. У самом углу собе постављен је 
шкрипави кревет. Кроз отворени прозор шуња се прохладна 
септембарска ноћ играјући се са завјесама и самоћом која 
испуњава сваки дјелић стана и његове душе. Небо је било 
изненађујуће ведро за ово доба године. Вечерас су се облаци 
налазили у његовим грудима и притискали душу попут 
највећег терета.

 Годинама уназад живи као подстанар. Изнајмљује 
овај стан и у овом тијелу. Живот је био изненађујуће јефтин 
задњих година, више је времена трошио него новца. Изгубио 
је дјевојку и посао, али емоције и амбиције су увијек нека-
ко и биле ван њега. Нема надимак, дуго ни од кога није чуо 
своје име а презимена се одрекао – то је само пар слова у до-
кументима која су истекла. Неспособан за лично, споредан и 
посматрач... Додуше, остао му је одраз који опет зури у њега 
и боли га из стакла робусне витрине, сањивих очију и сувих 
усана које, с времена на вријеме, покваси жал.

 Сједи на старој фотељи а поглед му шета од кревета 
према зидовима гдје су се налазиле фотографије. Свјетлије 
боје откривале су мјеста гдје су се некада налазиле урамљене 
фотографије. Зидови су осликавале све године усамљености, 
страсти купљене за десетак еура и много непроспаваних 
ноћи. Поглед се заустави на фотографијама које су, наслагане 
једна преко друге, купиле прашину већ годинама. Међу го-
милом старих фотографија прекривеним комадима стакла, 

Божидар Чабаркапа 
Подстанар

С
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једна фотографија се вечерас посебно истицала. Сијала је 
попут златне медаље која је тек стављена у ормар и која се 
својим сјајем истиче од осталих медаља. Прилази и узима фо-
тографију и препознаје себе из млађих дана када је његово 
постојање имало сврху. Осмијех је красио његово лице и за 
тренутак није повјеровао да је управо он тај који се налази на 
фотографији. Поред њега, силуета као најљепши сан. Кармин 
боје меса красио је мекане и складне усне развучене у предив-
ни осмијех који му на тренутак огрија срце. На њеном врату 
налазила се огрлица коју јој је поклонио једне хладне вечери 
уз обећање да ће бити ту за читав живот. На полеђини испи-
сани стихови давно заборављене пјесме чије се мелодије није 
могао сјетити. Кловн. Усамљено страшило које је чак и свраке 
плашило. Ноћ се на часак поигра са завјесама које се залелуја-
ше и њихов звук га врати у мрачну собу далеко од свих емо-
ција и успомена. Мрзио је прошлост и своје успомене. Прези-
рао је моменте када би га нека успомена вратила у прошлост. 
Јер успомене никад нису долазиле појединачно. Долазиле су 
попут војске која је јуришала и нападала свим силама. Силама 
којима један човјек никада није могао да се одупре. Остајао 
би поражен. Начини покрет главом и погледа у плафон као да 
се некоме моли. Ухвативши себе шта ради, спусти главу као 
да га је стид. Прилази ормару и узима кутијицу која је била 
прекривена прашином. На мјесечини бљесну цијев... Хладна 
и убојита. Вечерас је она била судбоносна. Чинило му се да је 
све друго био само узалудан покушај неког бјекства а сваки 
други дан одуговлачење. Сигурним покретима руке напуни 
пиштољ и прислони га уз сљепоочницу. Није било емоција, 
ни дрхтаја у прсту који је на обарачу пиштоља. Погледа 
још једном фотографију и осмјехну се. Пуцањ... и прасак. 
Тишина која је трајала толико година напокон је прекинута. 
Постиђена ноћ, која се до малоприје играла у соби прекиде 
своју игру и тихо се повуче.

 ...Поред кревета је стари кофер, а на рупичастом поду 
лежи новац за кирију уредно спакован у малу кутију у облику 
црвене телефонске говорнице које красе улице Лондона. На-
пољу је почео пљусак, јесен се напокон пробудила и непрес-
тано надире ка маленом прозору скучене собе... На сталажи 
су згужване новине из времена када га је нешто занимало. 
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Из дана када се нешто дешавало око њега, а ништа у њему. У 
стаклу кабасте витрине рупа од метка којим је убио безвољ-
ност и празнину; метка којим је убио оног себе који му је био 
терет. Док држи пртљаг у руци откључава врата, полако се 
осврће, и тамо, у угловима зидова, на паучини, види ухваћене 
протраћене године. Преко прага га чека нека нова прошлост.

(Прича „Подстанар“ ушла је у ужи избор за награду 
„Свитање“ 2015. године у конкуренцији аутора старијег 
узраста.)
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Криза читања као глобални феномен   

домену производње различитих 
садржаја, објављивање књига 
још увек представља најраз-
вијенију делатност. Према свим 
статистичким показатељима, 
производња књига чини 15% 
вредности светског издаваштва, 
односно индустрије медија и за-
баве.1 Најразвијеније тржиште 
књиге, током 2013. и 2014. годи-
не, имали су Сједињене Америч-
ке Државе, Кина, Немачка, Јапан, 
Велика Британија и Француска, с тим што је у САД, Немачкој 
и Британији задржан статус-кво у односу на претходни пери-
од, у Јапану и Француској забележен благи пад тржишта, а у 
Кини забележен развој тржишта књиге  за целих 9%!

Упркос наведеним подацима, криза читања, која се доку-
ментује од седамдесетих година 20. века, представља један од 
глобалних феномена данашњице.

Да је расправа о будућности књиге, читања и библиотека 
заправо расправа о главним правцима развоја друштва и кул-

1	 IPA’s	Annual	Report	October	2013	-	October	2014,	http://www.internationalpublishers.
org/images/reports/2014/IPA-annual-report-2014.pdf,	 преузето	 2.	 фебруара	 2016.		
Global	 Trends	 in	 Publishing	 2014	An	 overview	 of	 current	 developments	 and	 driving	
forces	 in	 the	 transformation	 of	 the	 international	 publishing	 industry	 /	 Rüdiger	
Wischenbart	 http://www.codemantra.com/wp-content/uploads/2014/07/Global_Trends_
in_Publishing_2014.pdf,	преузето	2.	фебруара	2016.	

Др Гордана Стокић Симончић, ред. проф. 
Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за 
библиотекарство и информатику

Књига и библиотеке на
заласку Гутенбергове 
галаксије
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туре, упозоравају истраживачи на свим меридијанима света.  
Канадски теоретичар комуникације Маршал Меклуан (1911-
1980), у наслеђе нам је оставио синтагму Гутенбергова галак-
сија2, али и јасно исказану свест о томе да сваки медиј који 
преноси поруку саму поруку додатно уобличава, односно да 
је и сам медиј – порука. Пред нама се, изгледа, остварује њего-
во пророчанство „да ће развој електронских средстава кому-
никације вратити људско мишљење на предтекстуалну епоху 
и да ће линеарни континуитет знакова престати да буде база 
наше културе. Најинтересантније је то што је Маклуан писао 
своје књиге шездесетих година прошлог века и што је имао 
у виду само телевизију која је у наше време прилично арха-
ична јер ипак претпоставља линеарни континуитет нарације: 
филм и емитовање“.3

Канадски есејиста и књижевни критичар Свен Биркер-
ца, у књизи чији назив још једном упућује на Гутенберга4, 
констатује залазак пола миленијума дуге епохе штампане 
књиге и забрињавајуће последице коришћења електронских 
медија у виду фрагментаризације простора и времена, губит-
ка пажње и посвећености, нестрпљивости, брзине и површ-
ности, недостатка жеље за систематским и продубљеним чи-
тањем и истраживањем, губљење вере у приповедање, раскид 
са традицијом, осиромашење и ерозију језика, укидање при-
ватности, тоталну зависност о технологији. Овај електрон-
ски постмодернизам, сматра Биркерц, ставља на коцку душу 
појединца и друштва у целини, подривајући саму суштину 
личног и колективног идентитета и трајања.5 

У књизи под насловом Гугл универзитет: образовање у 
(пост)информационом добу, аустралијски педагог и теоре-
тичар електронских медија, Тара Брабазон је реченицом 
„Кликтање замењује мишљење“ прецизно одредила кључни 
проблем читања и образовања у свету интернета и убрзаног 
развоја нових информационих и комуникационих техно-

2	 Gutenbergova	 galaksija	 :	 Nastajanje	 tipografskog	 čoveka	 /	 Maršal	 Mekluan.	 –	
Beograd	:	Nolit,	1973.
3	 Одакле	прети	опасност	књизи	/	Константин	Григорјевич	Фрумкин.	–	У:	Чита-
лиште	(Панчево),	19	(Новембар	2011),	стр.	83.
4	 	The	Gutenberg	elegies:	the	fate	of	reading	in	an	electronic	age	/	Swen	Birkerts.	–	New	
York:	Faber	and	Faber,	1994.
5	 Читање,	кликтање	и	мишљење	у	дигиталном	добу	/	Жељко	Вучковић,	Гордана	
Стокић	Симончић.	У:	Читалиште	(Панчево),	19(Новембар	2011),	стр.	8.
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логија6. Нове технологије и оруђа попут веб 2.0 дозвољавају 
свима да учествују у стварању и ширењу интернетских садр-
жаја, али растући квантитет информација и разни методи 
приступа не гарантују квалитет и креативност њихове упо-
требе. Могући пут за решавање овог проблема Тара Брабазон 
види у обједињеном напору наставника, педагога и библио-
текара да се Гугл трансформише од оруђа забаве у оруђе об-
разовања, критичког и рефлексивног мишљења. Без обзира 
на глобалну технолошку и информациону инфраструктуру, 
информационо друштво неће се трансформисати у друштво 
знања док сваки појединац не буде оспособљен да одабере, 
организује, пренесе и користи информације на креативан и 
друштвено одговоран начин. 

У своме тексту Одакле прети опасност књизи руски кул-
туролог Конастантин Фрумкин имплицира да је човек новог 
доба главни непријатељ књиге! „Компјутери и интернет нису 
претња књизи и литерарној култури. Интернет, теоретски, 
може бити средство за ширење текстова. Непријатељ књиге 
је, међутим, радикална трансформација људског мишљења, 
појава тзв. „кликовног мишљења“, које није способно да при-
ма дуг линеарни текст. Ради се о повећавању људске способ-
ности да се пребацује од једне до друге разнородне информа-
ције на рачун смањене способности да се усредсреди на један 
фрагмент“  и даље „Претњу књизи не представља одрицање 
од текста као таквог, већ одрицање од дугог, целовитог и ли-
неарно сазданог текста.... Намигујући у мислима Умберту Еку 
и Жан-Клод Карјеру, писац може да се теши илузијом да је 
његова књига – целовит текст. Али књизи предстоји сусрет с 
читаоцем који ће успети да прочита фрагмент из ње – и лати 
се нечег другог.“7

Практичне импликације

Општи контекст одређен све бржим развојем информа-
ционе технологије и све већим бројем информација које су 
човеку на располагању, додатно се усложњава у условима 

6	 	The	University	of	Google:	Education	in	a	(post)	 information	age	/	Tara	Brabazon,	
(Aldershot:	Ashgate,	2007),	16.
7	 	Одакле	прети	опасност	књизи	/	Константин	Григорјевич	Фрумкин.	–	У:	Чита-
лиште	(Панчево),	19(Новембар	2011),	стр.	87.	
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транзиције, несигурности и економских потешкоћа. Да је 
расправа о будућности књиге, читања и библиотека заправо 
расправа о магистралним правцима развоја друштва и кул-
туре и да, у том смислу, ниједан корак није занемарљиво мали 
– у Србији се у јесен 2015. могло видети по бројним показа-
тељима. Време јавне расправе о изменама закона о култури 
и пратећих прописа, као и закона о јавним набавкама, зајед-
но са економским императивом смањења броја запослених у 
јавном сектору, довели су до решења којa прете  да потпуно 
потру неке од тешком муком стечених културних вредности. 
Однос према школској библиотеци који проистиче из акту-
елних прописа, однос према откупу књига за библиотеке као 
и укупан однос према проблематици књиге и читања указали 
су на постојање дубоке кризе у сфери културне политике.  У 
недостатку стратегије за развој културе, као темељног доку-
мента, 

Колико кошта школска библиотека?

Закључно са 28. септембром 2015, у Централни регистар 
библиотека Србије било је уписано 1608 школских библиоте-
ка /1160 у основним школама и 448 средњим/, а укупан број 
радника на пословима библиотекара у школској 2013/2014. 
био је 2262. Наведени број библиотека и библиотекара „оп-
служивао“ је око 570 хиљада ученика основних и средњих 
школа, што би значило да је, у просеку, постојала једна биб-
лиотека на 355 ученика, а један библиотекар радио са 252 уче-
ника... У септембру, када је Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије решило да рацио-
налније уреди односе у школству, показало се да предвиђени 
однос треба да буде 1 библиотечки радник на 650-810 учени-
ка! То је, наиме, директна последица примене Правилника о 
критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног образовања8 у чијем се члану 11 
јасно каже да школа до 24 одељења има 0,5 извршилаца на 
пословима библиотекара, она са 25-64 одељења има једног, а 
школа са 65 и више одељења има 2 извршиоца на пословима 
8	 	 Правилник	 о	 критеријумима	 и	 стандардима	 за	 финансирање	 установе	 која	
обавља	 делатност	 основног	 образовања,	 	 http://www.mpn.gov.rs/pravilnik-o-
kriterijumima-i-standard/,	преузето	10.	новембра	2015.		



141

03
Научни скуп

библиотекара. Непомињањем школа до 8 одељења, поручено 
је да око 4000 деце у основним школама не треба ни да има 
школску библиотеку због тога што им је школа – мала! 

И док Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. 
године9 даје запажено место школској библиотеци, логично 
се питамо како да помиримо актуелну регулативу са стратеш-
ким циљевима земље, а нарочито са оним који би требало да 
нас одведу у Европску унију? У Европску унију која је 2010. 
донела декларацију Библиотека за сваку школу и од тада раз-
вија модалитете за јачање школских библиотека?10

Иако и Закон о основама система образовања и васпи-
тања11 и Закон о библиотечко-информационој делатности12 
регулишу рад школских библиотека, ситуација на терену није 
завидна. Готово све школе у Србији имају интернет, али тек 
око 130 њих има интернет у библиотеци, што ученицима омо-
гућава коришћење електронских извора, стицање комуника-
циононих компетенција, информационих вештина и способ-
ност ефикасносног учења. Ослоњене на скромна материјална 
средства која школе издвајају за библиотеке (да подсетимо, 
званична статистика каже да је у школској 2014/15. години 
у школским библиотекама прибављено пола књиге по дете-
ту!) и на ентузијазам појединаца, наше школске библиотеке 
по изузетку јесу места окупљања радозналих и даровитих 
ученика, живе сарадње са наставницима и плодоносне кому-
никације библиотекара и наставника. Примери добре праксе, 

9	 	Стратегија	развоја	образовања	у	Србији	до	2020.	године,	http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/strategija_obrazovanja_do2020.pdf,	преузето	10.	 	новем-
бра	2015.
10	 	The	School	Library	in	Teaching	and	Learning	for	All,	http://www.ifla.org/publications/
iflaunesco-school-library-manifesto-1999,	 преузето	 10.	 децембра	 2015.	 	 Библиотека	
за	 сваку	школу!	 Декларација	 http://bds.rs/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/%-
D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%
BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83-
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0
%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf	 ,	 преу-
зето	10.	децембра	2015.		
11	 	 Закон	 о	 основама	 система	 образовања	 и	 васпитања,	 http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-
%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B
C%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-
-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1
%9A%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82
%D0%B0%D1%9A%D0%B0.pdf,	преузето	10.	новембра		2015.		
12	 	 Закон	 о	 библиотечко-информационој	 делатности,	 https://www.nb.rs/view_file.
php?file_id=3047,	преузето	10.		новембра	2015.
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који се ипак издвајају, само показују колико је широко поље 
креативности и утицаја које се налази пред школским библи-
отекарима. 

Откуп књига – за  или против библиотека?

Својевремено промовисан као крунски доказ да Држава 
има намеру да стратешки негује читаоца, корисника, инте-
лектуални раст и развој грађана, откуп књига за библиоте-
ке из године у годину производи све више подозрења међу 
библиотекарима и издавачима. Од никад остварене идеје да 
се откупом обухвате школске библиотеке, преко повременог 
учешћа универзитетских библиотека у откупу, до тврдњи да 
библиотеке користе откуп као инструмент набавне полити-
ке уместо да он буде инструмент културне политике Државе; 
од констатације да се криза читања не региструје код деце до 
10 година до доказа о томе да  нам дете-читалац не постаје 
тинејџер-читалац; од два различита модела откупа на нивоу 
Републике и Покрајине, до актуелног Закона о јавним набав-
кама – пређен  је дуг пут, што никоме не би био проблем кад 
не би било тог погубног осећаја да ходамо у круг!

„Закон о јавним набавкама је променио тржиште књи-
га у Србији, утицао (штетно) на издаваче, утицао (штетно) 
на библиотеке, дао нови, пренаглашен значај тзв. дистрибу-
терима књига и на крају, најбитније, прекинуо природан ток 
континуиране набавке књига током године, онемогућивши 
читаоцу да књигу добије у право време“.13

Набавна политика је једно од суштинских питања за оп-
станак и књиге и библиотека. Када су у питању јавне биб-
лиотеке – оне ће или имати актуелну грађу (нове наслове 
књига, мултимедијалне документе, дигитализоване збирке), 
одговарајуће програме и услуге (а то значи и информацио-
но-комуникациону опрему) за различите корисничке групе 
или се у њих неће долазити. Нпр. Рани јади, Еп о Гилгамешу, 
Антигона су средњошколска лектира и то за први разред и 
у самом су врху најтраженијих књига у 2014, а на списку је 
готово искључиво дечја књига. Шта нам то говори о чита-

13	 	Jавне	набавке	књига	за	библиотеке,	post	festum	из	мог	угла	/	Невена	Томић.	–	У:	
Читалиште	27(новембар	2015),	стр.	56.	
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оцима, шта о издавачима, а шта о библиотекама? Један од 
здраворазумских закључака био би и овај: ако јавне библио-
теке набављају лектиру за средњошколце, онда није ни чудо 
што је у току укидање школских библиотека. Други је више 
питање: а како је могуће да је највише купљених наслова 
дечје литературе – па ми смо најстарија нација у Европи, са 
просечном старошћу становништва од 43 године? Како биб-
лиотеке покривају одрасле кориснике и да ли појединачне 
библиотеке од укупне суме за набавку заиста највише опре-
дељују за дечју књигу?

 „Заједница књиге“

Према подацима из истраживања односа библиотека и 
издавача у Србији које су урадили Горан Траиловић и Дра-
гана Сабовљев14, још децембра 1979. године, тадашњи пред-
седник Заједнице матичних библиотека Србије др Милорад 
Најдановић је предлагао оснивање „такве организације која 
би укључивала све посленике на књизи и око књиге (писце, 
издаваче, књижаре, библиотечке раднике), ка  „заједници 
књиге“.15 Наредних је година било пуно разговора о конкрет-
ној сарадњи библиотека и издавача на уређењу тржишта 
књиге, али заједница књиге није формирана ни тада ни до да-
нас, када недоследна културна политика погађа и библиотеке 
и издаваче, а надасве читаоце.16  

Интересантно је да баш осамдесетих година 20. века 
Центар за књигу Конгресне библиотеке у Вашингтону, ради 
на формирању заједнице књиге (the community of the book), 
покушавајући да окупи, ојача везе и удружи снаге свих аме-
ричких посленика на пољу књиге: аутора, дизајнера књига, 
издавача, штампара, дистрибутера, библиотекара, научника 
и предавача ... Та асоцијација и данас је активна, а броји преко 
300 организација. 

14	 	Библиотеке	и	издавачи:	Тачка	Омега	/	Горан	Траиловић,	Драгана	Сабовљев.	–	У:	
Читалиште		27	(Новембар	2015),	стр.	16-40.		Доступно	на		http://citaliste.rs/casopis/
br27/trailovic_goran.pdf		
15	 	Милорад	Најдановић,	у	„Пета	редовна	скупштина	Заједнице	матичних	библио-
тека	Србије“,	Заједница	библиотека	Год.	8,	бр.	1	(1980):	6.
16	 	Библиотеке	и	издавачи:	Тачка	Омега	/	Горан	Траиловић,	Драгана	Сабовљев.	–	У:	
Читалиште		27	(Новембар	2015),	стр.	16-40.		Доступно	на		http://citaliste.rs/casopis/
br27/trailovic_goran.pdf		
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Интересантно је и то да се у срцу информационе техно-
логије, као и у крилу друштава са најразвијенијом социјал-
ном структуром, најсистематичније ради на промоцији књи-
ге и читања. Узимајући као пример ситуацију у Сједињеним 
Америчким Државама и Шведској, може да се закључи и то 
да се оваквим акцијама много ређе баве министарства кул-
туре и владине агенције, а да се много чешће акције, пројекти 
и идеје покрећу у невладином сектору. Удружујући наступ са 
библиотекама, којима је промоција књиге и читања природ-
ни и примарни задатак, обезбеђује се широка демократска 
платформа овим напорима. 

У Сједињеним Америчким Државама писменост и чи-
тање промовишу: 1) различите владине агенције, на нацио-
налном, државном и локалном нивоу; 2) националне, др-
жавне или локалне непрофитне организације; 3) волонтери 
и филантропи; и 4) фондације и корпорације које користе 
владине пореске олакшице за давања у добротворне сврхе. 
И у Шведској је Покрет за читање као пројекат осмислило 
не-владино удружење. Иако су истраживања објављена под 
називом Културни барометар 2000. (Kulturbarometern 2000) 
показала да је те године 70% људи узраста од 9 до 79 година 
посећивало јавне библиотеке, а да је 80% прочитало бар једну 
књигу из задовољства, асоцијација Läsrörelsen17 покренула је 
пројекат сматрајући да је језик неопходан предуслов за демо-
кратске односе у друштву. Краљевска библиотека Шведске 
у Стокхолму и јавне библиотеке широм земље играле су 
најважнију улогу у кампањама, које су се под различитим сло-
ганима настављале годину за годином.

Паралелно са промоцијом књиге и читања одвија се још 
један удружени подухват који је у последњој деценији добио 
озбиљне међународне димензије. Реч је о систематичном ин-
формационом и медијском описмењавању свих категорија 
становништва. Међу главним протагонистима овог процеса 
такође су библиотекари и библиотекарске асоцијације. 

17	 	Catharina	Stenberg,	“Reading	research	in	Sweden	-	a	short	survey”	http://archive.ifla.
org/IV/ifla67/papers/181-113e.pdf	
Читање,	 кликтање	 и	 мишљење	 у	 дигиталном	 добу	 /Гордана	 Стокић	 Симончић,	
Жељко	Вучковић.	–	У:	Читалиште	 (Панчево),	19(Новембар	2011),	стр.	7-12.	Дос-
тупно	на:	http://citaliste.rs/casopis/br19/vuckovic_zeljko.pdf		
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Мало је познато да се у Сједињеним Државама рачу-
нарска технологија, прешавши из војне у цивилну употребу, 
најпре настанила у библиотекама, мало је познато и то да 
су библиотекари први почели да указују на кризу у начину 
учења, усвајања нових знања, анализе и синтезе. Прве које су 
организовано указале на глобални проблем биле су америч-
ка, аустралијска и међународна библиотекарска асоцијација 
(ALA, ALIA и IFLA). Наравно, прве су почеле и систематски 
да се боре за читаоца, као и за информационо писменог чо-
века, јер информациона писменост као услов без кога  се не 
може подразумева – традиционалну  писменост. Кроз низ 
важних програмских докумената, научна истраживања, кроз 
конференције, рад са владама појединих земаља, заправо се 
разрађује стратегија борбе са изазовима савременог света.  

Закључак

Пример из Србије показује до које су мере библиотеке 
осетљиве на друштвена кретања, економске кризе и нера-
зумевање глобалних трендова. Он нас подсећа на почетак 
приче о библиотекама, које настају на релативно високом 
нивоу развоја одређене заједнице, тачније онда када економ-
ска моћ друштва постане толика да омогућава оснивање и 
издржавање библиотека. С друге стране, демократски одно-
си у друштву представљају предуслов за развој библиотека, 
а начин образовања, односно врста знања, оспособљености, 
квалификација и вештина које се сматрају друштвено по-
жељним, директно утиче на њихов развој. Што је шире за-
мишљена структура образовања, што су веће могућности 
појединаца да постану део те структуре, а затим, што су им 
доступнији извори знања и информисања, то су и библиоте-
ке развијеније. Историја библиотека открива да су оне такве 
какав је и однос одређене заједнице према знању и, још пре-
цизније, према одређеним нивоима и врстама знања. 

Амерички теоретичар библиотекарства Џеси Шир писао 
је још осамдесетих година о томе да библиотеке видно напре-
дују онда када одређено друштво достигне такав ниво зрело-
сти да сматра неопходним чување, преношење и увећавање 
обима људског знања и умећа, када диктира снажну научну 
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и интелектуалну активност и када се ефикасна дисеминација 
информација и знања схвата као предуслов економског рас-
та, националне моћи и статуса. У мери у којој  будуће људске 
заједнице буду промовисале наведене вредности опстајаће – 
или неће, књига и библиотеке. 

Gordana Stokić Simončić
Books and libraries in the sunset of Gutenberg Galaxy 

Summary: 

Canadian scholar and communication  theorist Marshall 
McLuhan  (1911-1980) left us a legacy in the syntagm – The Gutenberg 
Galaxy, but also the postulates  of what is  the medium - message. 
Completely convinced  with McLuhan’s  providence, at the time 
of the transformation of the dominant model of communication 
from the book to the screen, we wonder what is the essence of the 
message implicitly sent to us  by book, by library and bycomputer. 
We are  the witness of new relationships that people of screen  
establish and it is natural that we  critically investigate not only 
this relationship but also the fate of old media against new. 
Although today there are numerous carriers of graphic records, 
because the new media did not destroy the old, the truth is 
that only some of them are widely used and exercised a strong 
influence on the dominant cultural model. Changing the method 
of communication brings new challenges, ranging from repressive 
to emancipatory model of the world. The debate on the future of 
book, reading and libraries becomes a discussion of the magistral  
directions of development of society and culture. While the 
first part of the paper deals with the crisis of reading as a global 
phenomenon, the second part points to the crisis in the sphere 
of cultural policy whose implicatios are relation  towards school 
libraries in the   purchase of  books for libraries in Serbia, which 
arised  from  non-recognition  of the  libraries and a ‘’culture of 
reading’’ as a  creditor of social development.
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Горданна Стокич Симончич
Книга и библиотеки на выходе из галактики Гутенберга

Резюме:

Канадский учёный и теоретик коммуникации Маршалл 
Маклюэн (1911-1980) оставил нам в наследство фразу Gutenberg 
Galaxy, но и предметы, что СМИ – сообщения. Мы вполне уве-
рены в дальновилность Маклюэн в моменте трансформации 
доминурующей модели коммуникации от книги к экрану, мы 
поставляем себе вопрос, в чём суть послания, которое нам не-
явно посылают книга, библиотека и компьютер. М следим за 
новыми отношениями, которые люди экрана устанавливают, 
и естетственно, что мы критически исследуем не только эти 
отношения, но и судьбу старых СМИ против новых. Хотя на 
сегодняшний день существует множество параллельнных гра-
фических рекордсмен, зато что новые средства массовой ин-
формации не разрушили старые, это правда некоторые из них 
широко используются и оказывают сильное влияние на доми-
нирующей культурной модели. Замена способа коммуникации 
приносит новые возможности, в пролёте от репрессивной до 
эмансипированной модели мира. Дикуссии о будущем книги, 
чтения и библиотек прдставляают на обсуждение основные на-
правления развития общества и культуры. В то время как пер-
вая часть работы имеет дело с кризисом чтения как глобального 
явления, во второй части подчёркивается кризис во сфере ку-
льтурной политики, чьи последствия касаются школьных биб-
лиотек и приобретения книг для библиотек Сербии, которые 
вытекают из отсутствия призивания библиотек и «культуры 
чтения»как гаранта социального развития.
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Александра Улетиловић
Народна и универзитетска библиотека - Бањалука

Штампана и 
дигитална књига, 
сапутници или конкуренти

Александра Улетиловић

Кроз вијекове који су остали за нама 
начини преношења писане ријечи мијења-
ли су се како се цивилизација развијала. 
Данашњи облик књиге, захваљујући Гу-
тенберговом проналаску најдуже се задр-
жао као носилац информација, прихваћен 
од свих култура. 

Све до Гутенберговог открића, књига 
као извор информација или као извор за-
баве, била је доступна само припадницима 
повлаштених слојева друштва. Утолико је 
Гутенбергово откриће и масовна штампа 
књига значајнија, јер је на тај начин књига ушла међу људе 
свих сталежа и различитих степена образовања. Неоспорна 
је чињеница да је успјех штампарства пресудно утицао на 
развој људске цивилизације. Масовним умножавањем писа-
не ријечи брже се ширила писменост међу свим сталежима, 
а књига је омогућила да нове идеје и сазнања лако прелазе 
границе градова и држава.

Међутим, развој технологије доводи до питања да ли смо 
свједоци промјене једне форме писане ријечи у другу, и да ли 
штампана књига броји своје посљедње дане?

Почетком 21. вијека млади људи се све више одричу књи-
ге у корист неких других садржаја и активности. Осим што је 
читање као култура живљења доведено у питање посљедњих 
деценија, појавом интернета доведен је у питање и опстанак 
традиционалних извора информација као што су књиге и но-
вине.
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 Будућност штампане књиге можемо разматрати са раз-
личитих становишта: историјског, филозофског, психолош-
ког и комерцијалног.

Историјски преглед развоја 
књиге и писмености 

Ако узмемо у обзир да је Гутенбергов проналазак омо-
гућио масовно ширење писмености, јасно је зашто баш штам-
пани облик књиге за нас има такав историјски и културни 
значај. Појавом штампане књиге престаје традиција јавног 
читања те оно постаје једна интимна радња, а самим тим 
јавља се и приснији однос између читаоца и штива. Овакво 
читање усмјерава пажњу читаоца на текст што приликом иш-
читавања код њега развија визуелизацију, а такође појачава и 
способност да размишља о прочитаном, да анализира текст 
и изводи закључке.  Линеарним читањем књига постаје ме-
диј који је омогућио људима различитих сталежа да путем ње 
путују кроз вријеме, на удаљена мјеста, да се поистовјећују са 
ликовима или идејама и да упознају различите културе. 

У средњем вијеку долази и до комерцијалне штампе књи-
га, те се јавља и лако штиво за читање из забаве, а измишљен 
је и џепни формат књиге пригодан за путовања. Са масов-
ном штампом књига повећавао се и број писмених тако да  
књига добија све значајнију улогу у друштву. Тако је штам-
пана форма књиге постала и остала синоним за писменост. 
Од статусног симбола постала је најзначајнији вид културе и 
образовања.

Филозофско гледиште

Сада већ далеке 1984. године Бранко Јуричевић поставио 
је питања која су и данас актуелна: „Каква је будућност књиге 
какву знамо? Које ће бити мјесто књиге у животној средини 
која је све више под утицајем развоја нових и често све спек-
такуларнијих комуникацијских средстава? Хоће ли несташи-
ца папира довести у питање будућност књиге?“1 Прије три-
десет година када је Јуричевић објавио дјело Књига и развој, 

1	 	Јуричевић,	Бранко,	Књига	и	развој,	Знање,	Загреб,	1984,	стр.	232.
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у којем и поставља ова питања, није се могло ни замислити 
у коликој мјери ће технологија узнапредовати као што је то 
случај у посљедњих неколико година. 

Међутим, развој технологије захватио је све аспекте чо-
вјековог дјеловања тако да се посљедице тог развоја виде и 
у свијету културе и образовања. Дигитализација, као прва 
степеница овог процеса у свијету књига, замишљена тако 
да буде у служби очувања оне најстарије грађе чији се вије-
ковни носач, папир, почео распадати, довела је до тога да 
се сада на интернету појављују и они садржаји којима не 
пријети оваква опасност. Самим постојањем садржаја на 
интернету библиотекама и читаоцима послата је порука да 
ове установе и традиционална књига добијају секундарну 
улогу у процесу читања и преношења информација. Поједи-
ни стручњаци сматрају да наша епоха мора почети да при-
хвата суживот производа технологије као што су паметни 
телефони, таблети и е-читачи и папирне књиге.  Ако погле-
дамо развојни пут књиге од инкунабула па до читавих томо-
ва књига на парчету пластике USB прикључка, са разлогом 
се питамо да ли је техника штампања књига заиста на путу 
да ишчезне и уступи мјесто новој технологији дигитализа-
ције? Оно што будућност доноси можемо само покушати да 
предвидимо. У музејске примјерке данас сврставамо све об-
лике писане ријечи од глинених плочица до кодекса, тако да 
не би било чудно када би папирна књига постала само још 
један артефакт у историји цивилизације.

Међутим, од 1984. године када је Јуричевић поставио 
питања о будућности штампане књиге па до данас, она још 
увијек постоји и као један од носилаца информација и као 
један од видова забаве. Неоспорна је чињеница да је дана-
шња технологија напреднија него прије тридесет година, али 
исто тако је позната и чињеница да су се рукописне књиге 
користиле упоредо са штампаном. Дакле, традиција није од-
мах поклекнула пред иновацијама тадашњег друштва. Ипак, 
не можемо одбијати све производе времена у којем живимо, 
али не морамо бити ни под диктатуром обавезног живот-
ног кретања према новим технологијама. Моћи, не значи и 
морати! 
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Психологија читања

Многи стручњаци сматрају да су појава интернета и 
усавршавање е-читача највећа пријетња штампаном обли-
ку књиге која је доминирала као основни извор информа-
ција. Књига је директно повезана са развојем човјекових 
психофизичких способности самим тим јер нуди могућ-
ност линеарног начина читања. Најновији модели диги-
талних читача повезани су на интернет константно, као 
што је случај са Амазоновим Киндлом. То читаоцу омо-
гућава да приликом читања одређеног штива прелази на 
рјечнике или друге странице које се налазе на интернету, 
а везане су у већој или мањој мјери за текст који тренутно 
чита. Николас Кар, амерички писац и есејиста,  сматра да 
такво читање само распршује пажњу и мијења традицио-
нални начин читања приликом којег је читалац нераски-
диво повезан са текстом. Он истиче да се губи линеарност 
штампаног текста, а са њом и пажња коју подстиче код чи-
таоца. „Кад се штампана књига(...) пребаци на електрон-
ски уређај повезан са интернетом, она се претвара у неш-
то слично Web страници. Речи књиге бивају умотане у све 
оно што одвлачи пажњу при употреби мрежног рачунара. 
Хипервезе и друга дигитална побољшања бацају читаоца 
тамо-амо, (...)и тако се књига уклапа у големо таласасто 
море Мреже“2  упозорава Кар. 

Дакле, најозбиљнији проблем данашњице јесте криза чи-
тања. Ако дигитална књига у неком догледном времену исти-
сне папирну, читање ће се свести на летимично прегледање 
садржаја као што је то данас случај приликом читања чланака 
на интернету. Самим тим, доћи ће до ограничења у психофи-
зичком развоју човјека будућности јер ће бити сконцентри-
сан само на површне садржаје.  Поједина дјела, обимнија и 
сложенија по свом схватању, биће осуђена на заборав. Бржи 
темпо живота захтијева управо изворе који нуде информа-
ције у што краћем временском периоду и без сувишних по-
датака. Читање се полако своди на забаву у којој све мање 
има мјеста за уложено размишљање, вријеме и разумијевање, 

2	 	Кар,	Николас,	Плитко-Како	интернет	мења	начин	на	који	мислимо,	читамо	и	
памтимо,	Хеликс,	Смедерево,	2013,	стр.	89.
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какво захтијевају нека капитална дјела на чијим темељима 
почива наша цивилизација и која се сматрају њеним главним 
достигнућима. Са појавом и доминацијом интернета ништа 
више није опипљиво и вјечно, а свођење  читања на степен 
неформалности довело је до тога да се сузи наша експресив-
ност и изгуби елоквентност. С друге стране, папирна књига 
је један мали екосистем у којем у савршеној симбиози живе 
аутор, текст и читалац.

Економска оправданост штампане књиге

Ако оставимо традиционалну књигу по страни, у модерно 
доба не постоје трајни носиоци информација. Како технологија 
напредује тако се и они мјењају и усавршавају. Они претходни 
брзо застаријевају јер их са тржишта константно потискују 
побољшане верзије. За кориштење старијих носилаца записа 
као што је на примјер CD-ROM неопходно је да се сачувају 
старији модели рачунара који могу да очитају податке са овак-
вих уређаја који су већ превазиђени. С друге стране, штампана 
форма је трајан носилац информација. Није потребан никакав 
уређај да би информација коју она садржи била доступна. Чак 
и књига која је штампана неколико вијекова раније, и поред ар-
хаичног правописа, може да нам без већих потешкоћа пружи 
информације које су потребне. Иако поједине теме временом 
застарјевају, мишљења и расправе вођене о њима остају трајно 
сачуване у овим медијима. То је једна од највећих предности 
штампане форме књиге јер тренутно не постоје трајни носи-
оци записа. Жан Клод Каријер истиче да „ није чак ни извес-
но  да ћемо у будућности располагати са довољно енергије за 
функционисање наших уређаја. Без струје, све би отишло у не-
поврат. С друге стране, књиге бисмо још могли да читамо при 
дневној светлости, или увече уз свећу“.3 

Међутим, не можемо негирати и предности које нова 
форма доноси. Употреба електронске књиге много обећава: 
могуће је избрисати текст који желимо, у зависности од ме-
морије ова форма располаже са великим бројем садржаја на 
једном мјесту, дозвљава прављење биљешки на лицу мјеста, 

3	 Каријер,	Жан-Клод,	Еко,	Умберто,	Не	надајте	се	да	ћете	се	решити	књига,	Бран-
ко	Кукић	I	Градац	к,	Чачак-Београд,	2011,	стр.	23.	
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заузима мало простора приликом транспорта, поједина из-
дања која су исувише скупа да би се поново штампала могу се 
јефтиније пронаћи у форми е-књиге.  То су само неке од пред-
ности ове форме књига које их чине супериорнијим у односу 
на штaмпану форму. 

Умберто Еко истиче да „свака нова технологија захтева 
дуг период упознавања са новим језиком, тим дужи што је 
наш ум већ уобличен кориштењем језика који су предходи-
ли рађању ове придошлице“.4  Међутим, Николас Кар износи 
податак да је у Америци продаја дигиталних читача порасла 
у односу на 2008. годину. Тада је продато око милион читача, 
док је 2010. године продато 12 милиона. У прилог овим, како 
их појединци називају књигама будућности, иду економске 
предности дигиталне производње и дистрибуције. Без трош-
кова набавке материјала, штампања и транспорта смањују се 
и цијене производа. У свијету се е-читачи кроз различите ко-
мерцијалне пакете нуде по цијенама упола нижим од штам-
паних издања.

У напорима да се утврди како ће књиге и библиоте-
ке изгледати у будућности, односно каква ће им улога бити 
Џули Танер, библиотекар на Универзитету Сан Хосе, одсјек 
Информационих наука, је у свом чланку Дигитално наспрам 
штампаног: Разумијевање прочитаног и будућност књиге из-
нијела податак да је на америчком тржишту у току 2014. го-
дине продаја е-читача порасла за 20% у односу на предходне 
године. У посљедњих неколико година, побољшања на е-чи-
тачима и практичност паметних телефона довели су до тога 
да дигитална књига постане нормалан феномен, бар што се 
тиче америчког тржишта. Танерова се у своме раду базирала 
на истраживање како читалац психолошки и когнитивно ре-
агује на читање са папира и на читање са дигиталних уређаја, 
тј. е-читача и екрана паметних телефона и компјутера. Она 
истиче да је од три платформе које се користе за читање 
штампана књига однијела примат над е-књигом и читањем са 
телефона или рачунара.

Изненађујуће је било то да је старијој популацији угод-
није читати штампане форме без обзира што на дигиталним 

4	 	Каријер,	Жан-Клод,	Еко,	Умберто,	Не	надајте	се	да	ћете	се	решити	књига,	Бран-
ко	Кукић	I	Градац	к,	Чачак-Београд,	2011,	стр.	30.
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апаратима могу повећати фонт слова. Такође су  изненађујући 
били и подаци који су спроведени међу ученицима и студен-
тима. Под претпоставком да је то генерација која одраста уз 
интернет и модерне уређаје већина испитаника је навела да 
више воли учити из штампаних књига. Чак су и навели да 
ако поједине текстове нађу на интернету обавезно их прије 
него што почну учити иштампају. Долази се до закључка да је 
штампани текст ипак мање утиче на вид иако се е-књиге сад 
производе тако да не умарају очи као што је случај са телеф-
нима или екранима компјутера. Друго објашњење је да је у 
питању навика да се учи и чита из штампаних књига. 

Међутим, ако узмемо у обзир чињеницу да историјске 
догађаје одређују моћници, а да начини живота зависе од ве-
ликих и богатих компанија, извјесно је да ће е-књига у наред-
ним годинама имати значајну улогу. Ако се узму у обзир и 
трошкови око издавања једне књиге, постоји велика могућ-
ност да и издавачи полако напусте досадашњи начин приз-
водње књига. Нарочито ако им произвођачи електронских 
уређаја понуде одређене олакшице у пословању. Исто тако, 
пријетња досадашњем начину производње књига представља 
и нестајање шумских површина као главних извора за произ-
водњу папира. 

С друге стране, ништа од овога не мора значити дефи-
нитивни крај папирне књиге. Обје форме могу постојати 
упоредо. Људско друштво прихвата новине само онда када је 
у потпуности за њих спремно. Данас, чини се, друштво још 
увијек није спремно да се одрекне вишевијековне навике чи-
тања и посједовања штампане књиге. Да је ситуација супро-
тна не би се постављала оваква питања. Штампана књига би 
била већ остављена по страни и заборављена. Познато је да 
ни штампана књига није одмах замијенила рукописне књиге 
и да су се извијесно вријеме користиле упоредо.

Искуства из рада са читаоцима

У свим књигама које се баве библиотечком струком и 
раду са корисницима увијек се истиче да корисник не би тре-
бало да оде из библиотеке без информације. Нарочито данас, 
у доба када имамо приступ интернету и базама података које 
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се на њему налазе, напредак информатичке технологије треба 
искористити да би наш рад учинили ефикаснијим.  Наравно 
да се приликом давања информација корисницима прави се-
лекција при избору сајтова на интернету. Из искустава у раду 
са корисницима показало се да су електронски извори ин-
формација од велике помоћи у случајевима када у библиоте-
ци не постоји физички примјерак одређене грађе која садржи 
информације потребне кориснику. Сајтове које користе биб-
лиотекари на Информативно-позајмном одјељењу Народне 
и универзитетске библиотеке Републике Српске су углавном 
портали на којима се објављују стручни чланци као што су 
портал SCIndeks и портал Hrčak. Srce.Hr. 

С обзиром да нам на одјељењу недостају одређена дјела 
из Дубровачке књижевности кориснике упућујемо на сајт 
Хрватске академије знаности и умјетности dizbi.hazu.hr. од-
носно, упућујемо их на дигитализовану збирку Хрватске 
академије која између осталих садржи сва дјела дубровачких 
писаца у дигиталном облику. Још један сајт на који упућује-
мо наше студенте књижевности је сајт Народне библиотеке 
Србије, односно дигитална збирка ове установе. Студенти уг-
лавном траже текстове из збирки Српска књижевност у сто 
књига и Српска књижевност у књижевној критици. 

База података која у многоме олакшава рад постдиплом-
цима је EBSCO база.

Што се тиче ученика, у недостатку лектира, упућујемо их 
на сајт Учитељског факултета Универзитета у Београду АСК-
Антологија српске књижевности са којег, у Word формату 
могу преузети дјела која су им потребна. 

Оно што смо примјетили код корисника приликом 
упућивања на електронске изворе јесте нека врста неповје-
рења, нарочито код ученика средњих школа. Сви желе лекти-
ру у форми штампане књиге,те нерадо прихватају електрон-
ске изворе. Сличан случај је и са студентима књижевности. 
Нерадо прихватају чињеницу да дјело не постоји у штампа-
ној форми или да су сви примјерци на читању те да га морају 
читати са компјутера или штампати. Што се тиче стручних 
текстова који постоје на интернету а који су студентима по-
требни приликом припремања испита, семинарских радова 
или реферата, у случајевима кад не желе користити услуге 
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читаоница, ситуација са прихватањем електронских извора 
је мало другачија, нарочито ако су чланци објављени на од-
ређеним порталима једини извор информација. 

Дакле, корисници Информативно-позајмног одјељења 
још увијек предпостављају штампане облике електронским.

Проблем са електронским базама података је тај што су 
несталне. Текстови појединих часописа нису доступни на 
интернету из више разлога. Управо због оваквих случајева 
морају постојати и одржавати се одјељења периодике у биб-
лиотекама без обзира колико простора заузимала и колико 
је технологија напредовала. Посебну пажњу треба посвети-
ти архивирању и условима очувања штампане грађе. Добар 
приједлог би био забрана фотокопирања и дозвола искључи-
во фотографисања. На овом примјеру видимо дигитализова-
ну модерну технику као помоћ у очувању папирне форме.

Оно чега библиотекари у раду са корисницима морају 
бити свјесни, јесте чињеница да су савремене информатич-
ке технологије средство које пружа могућности да посао 
обављају брже и ефикасније. Прикупљање, обрада, чување и 
пружање информација одувијек је био основни циљ библи-
отека као институција, тако да примјена нових технологија 
у раду може само допринијети њиховом развоју и повећању 
друштвеног утицаја. Библиотеке треба да на најбољи и нај-
потпунији начин задовоље потребе људи за знањем и инфор-
мацијама и морају да искористе све изворе који им у томе 
могу помоћи.

Анкета и резултати   

Да бих видјела какво  мишљење о овој теми имају читао-
ци који нису чланови НУБ РС направила сам упитник који се 
састоји од података о степену образовања, о употреби е-књиге, 
њеним предностима и недостацима, те о њиховом субјектив-
ном мишљењу да ли штампана форма књиге има будућност.  
Упитник је попунило 50 особа. Упитник је анониман и учес-
ници су бирани на добровољној бази. Најстарија особа која је 
испунила упитник рођена је 1969. године, а најмлађа 1998.

Од 50 испитаника 27 испитаних су високо образовани, 
њих шесторо има завршену средњу стручну спрему, 11 уче-
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ника и шест студената. Као што се може видјети по распону 
годишта испитаника то је углавном популација која је ин-
форматички писмена. Управо сам се и базирала на тај дио 
популације да бих сазнала какав је њихов став о штампаној 
књизи с обзиром да они највише користе информатичке ус-
луге у свакодневном животу, било да је у питању посао, за-
бава или проналажење информација потребних за учење. Од 
свих ипитаника којима је понуђен упитник да га испуне, сту-
денти су ти који су били најмање расположени за сарадњу. 
Највише ме интересовало ипак њихово мишљење о употреби 
електронских извора приликом проналажења литературе за 
студије. 

На питање да ли читају е-књиге 12 испитаника је одго-
ворило потврдно, 14 негативно, 22 да читају понекад и само 
двоје да их читају упоредо са штампаном књигом. Занимљива 
је чињеница да нико од ученика није одговорио негативно на 
ово питање. Од 27 испитаника са високом стручном спремом 
само их се осморо сусретало са е-књигом.

На питање да ли више преферирају штампану или е-књи-
гу 49 испитаних је одговорило да више воле штампане књиге, 
а само један испитани је одговорио да више воли електронску 
књигу. 

Као предности е-књиге испитаници су навели сљедеће:
•	 Заузима мало простора (меморије), а скоро увијек је 

доступна
•	 Може се читати у мраку
•	 Може се подешавати фонт слова по жељи
•	 Брзо „изнајмљивање“ , односно већа доступност 

садржаја
•	 Лака је за преношење
•	 Нижа цијена садржаја него што је то случај са 

штампаним издањима
•	 Могућност да се литература прегледа и на другим 

мјестима изван библиотека
•	 Уштеда простора приликом складиштења
•	 Вођење биљешки на „лицу мјеста“
•	 Ријетка издања која је немогуће наћи у штампаном 

облику често су доступна на интернету
•	 Мања потрошња папира
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•	 Једноставнија и јефтинија дистрибуција
•	 Компактност у смислу да се на једном уређају нађе 

више наслова и различитих садржаја
•	 Доступност читача чини их погодним за путовања
•	 Могућност да се одређени наслови којих нема на на-

шем тржишту нађу на интернету и преузму 
•	 Једноставно ажурирање нових издања.
Као недостатке е-књиге испитаници су навели сљедеће:
•	 Немају сви интернет па самим тим ни могућност 

преузимања садржаја 
•	 Дуго читање са екрана смета очима
•	 Овакве књиге зависе од модерне технологије
•	 Није тродимензионална
•	 Изостанак традиционалног осјећаја листања књиге
•	 Не може да се поклони нити да има посвету
•	 Поједини садржаји који се преузимају нису лектори-

сани
•	 Не постоји емотивна повезаност 
•	 Не постоји свака публикација у електронској форми
•	 Недоступна у случају непостојања извора за на-

пајање
•	 Премало домаћих аутора чија се дјела могу преузети
•	 Оштећења на читачима приликом пада
•	 Високе цијене е-читача.

Предности штампане књиге испитаници виде у сље-
дећем:

•	 Могу се читати и кад су оштећене
•	 Могућност колекционарства
•	 Размјена и продаја
•	 Погодније су за научноистраживачки рад
•	 Могућност да се изабере издавач и превод по личном 

укусу/ставу
•	 Увијек је на дохват руке
•	 Има странице које осјетиш под прстима и једин-

ствен мирис
•	 Тродимензионална је
•	 Директан контакт са свијетом који живи на стра-

ницама књиге
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•	 Штампана књига има илустрације
•	 Лакша је за манипулацију приликом кориштења
•	 Не празни јој се батерија и не мора се пунити
•	 Књига представља културно насљеђе у смислу да сва-

ка породица има своју малу библиотеку која се прено-
си из генерације у генерацију и временом се проширује

•	 Књига као трајни писани траг
•	 Занимљиви коментари претходних читалаца
•	 Добар поклон за сваку прилику и могућност да се на-

пише посвета
•	 Задовољство кад у рукама држиш књигу коју си дуго 

тражио
•	 Блискост у изношењу садржаја
•	 Не захтијева извор струје и интернета као е-књига
•	 Посједује већу вриједност, нарочито ако су у питању 

прва или нека ријетка издања.

Од 50 испитаника троје је изјавило да не види никакву 
предност штампане књиге у односу на е-књигу.

Као недостатке штампане књиге испитаници су навели 
сљедеће:

•	 Високе цијене штампаних идања, нарочито ако је у 
питању стручна литература

•	 Мања отпорност на хабање
•	 Заузимају више простора за чување
•	 Тежа мобилност
•	 Књиге скупљају прашину 
•	 Еколошки су недопустиве у све већој продукцији из-

дања
•	 Габарити
•	 Могућност да се забораве негдје
•	 Недоступност појединих наслова или дуго чекање на 

исте 
•	 Ограничен број публикација
•	 Престанак штампања појединих издања
•	 Немогућност да се дође до неких стручних издања јер 

се не могу износити из библиотека или их уопште и 
нема

•	 Штампарске грешке и неадекватно лекторисање
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•	 Лош квалитет папира
•	 Мали број примјерака појединих наслова у Библиоте-

ци, нарочито лектире за ученике
•	 Обиљежавање садржаја није могуће без оштећења 

књиге
•	 Преузимање садржаја није могуће без фотокопирања
•	 Ажурирање садржаја подразумијева ново издање.
Од 50 испитаних девет испитаника не види никакве не-

достатке штампаних издања.
На питање да ли штампана књига има будућност 46 ис-

питаника је дало потврдан одговор, док су само четири испи-
таника рекли да нема.

Као објашњење за позитиван став о будућности штампа-
не књиге испитаници су навели велики број аргумената који 
се углавном своде на сљедеће:

•	 Увијек ће постојати појединци који не воле техно-
лошке иновације већ класичан начин читања и кла-
сичну форму књига

•	 Колекционарство као хоби
•	 Због презасићености електронским уређајима људи 

ће покушавати бар да читају без употребе елек-
тронског екрана

•	 Штампана књига је увијек опција кад не постоје 
електронски извори напајања за модерне уређаје јер 
њена употреба не зависи од интернета и технологије

•	 Непостојање великог броја наслова у електронској 
форми

•	 Штампана књига са личном посветом увијек је до-
бар поклон

•	 Велики број људи жели да има личне библиотеке, а за 
то су им потребне књиге у штампаној форми

•	 Нови медији се брже кваре тако да у трену може да се 
изгуби садржај и скупи су за одржавање

•	 Због финансијске ситуације на нашим просторима 
нису сви у могућности да имају уређаје за читање е-
књига тако да библиотеке и штампане књиге увијек 
представљају могућност за оне који воле читати.

Велики број испитаника је на ово питање одговорио „А 
зашто не би имала?“ 
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Као негативан став о будућности штампане књиге испи-
таници су навели сљедеће аргументе:

•	 Развој науке и технологије води у смјеру е-књиге
•	 Све мањи број људи се уписује у библиотеке, и ако 

књига постоји у е-форми не постоји никаква потре-
ба за библиотеком и за штампаним издањима

•	 Високе цијене књига у књижарама и лакша доступ-
ност издања на интернету иду у прилог е-књизи.

Међутим, сви испитаници који су имали негативан став 
о будућности штампане књиге навели су и то да док год људи 
буду имали избор биће и оних који ће се опредјељивати за 
штампану књигу. С друге стране и поједини испитаници који 
су изнијели позитиван став о будућности штампане књиге 
сматрају да ће нови медиј у будућности имати све већи при-
мат. 

Сентиментална вриједност папирне књиге

Приликом сабирања резултата анкете, 46 од 50 испитаних 
дало је позитиван одговор на питање о будућности штампане 
књиге. Анализирајући разлоге таквога става, а ипак сагледа-
вајући све недостатке штампане књиге долазимо до открића 
да је приврженост испитаника папирној књизи најчешће 
сентименталне природе. Највише изненађења донијели су 
одговори ученика. Иако су се сви сусрели са електронском 
књигом, сви испитани преферирају штампану књигу. С дру-
ге стране, и истраживање које је на територији Сједињених 
Америчких Држава спровела Џули Танер, такође је донијело 
изненађујуће резултате међу млађом популацијом. Попут ис-
питаних ученика Гимназије у Бањалуци, и амерички ученици 
и студенти изнијели су став да преферирају штампани текст. 
Наравно, ниједан од наведених ставова не представља гло-
бално мишљење, али док год постоје појединци, међу свим 
узрастима, ова форма књиге има будућност. 

Очувању традиционалне књиге у многоме могу помоћи 
библиотеке. Иако се савремено библиотекарство такође 
заснива на брзом и увезаном протоку и пружању информа-
ција кориснику, највећа предност библиотека јесте та што су 
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књиге у њој изложене погледу и додиру корисника. Наиме, 
ако неки корисник  дође у библиотеку са намјером да узме 
одређени наслов, а библиотека га не посједује или је већ зау-
зет, велики број изложених књига привући ће  корисника да 
ипак пронађе нешто по своме укусу. Такође, претпоставља се 
да већина домова има кућне библиотеке, независно од тога 
колике су по броју књига. Сваки будући одрастао човјек од-
мах се у својој кући прво сусретне са штампаним обликом 
књиге. Исти случај је и у школама. Дјеца прва слова и читање 
упознају путем штампаног текста. Све ово оставља у човјеко-
вој подсвијести представу о томе да је књига заправо папир-
ни, тродимензионални предмет, у боји, са илустрацијама, са 
занимљивим или досадним садржајем. 

Иако електронски облик књиге, исто као и електронски 
медији преузимају примат у новој култури која долази, сма-
трам да докле год људи буду имали избора између ове двије 
опције, и докле год су емотивно везани за овакав облик шти-
ва, штампана књига ће постојати.

Узајамни подстицај стицању знања

Књига као средство комуникације и извор информација 
мјењала је своју форму али никада намјену. 

У којој год форми у будућности буде постојала, она ће 
увијек представљати један од најважнијих извора знања, као 
што је то и до сада била. Посматрајући развој нашег друштва 
које се стално налази у транзицији, очигледно је да још увијек 
нисмо у могућности да  се одрекнемо користи коју нам пружа 
штампани облик књиге.

Чињеница је да се неке гране науке брже развијају, као 
што су информатика или медицина, и да у таквим случаје-
вима није исплативо штампати нова издања јер се послије 
годину дана ти садржаји сматрају застарјелима. С друге 
стране, још увијек постоји потреба за штампаном књигом 
због свих оних читалаца који су сентиментално везани за 
овај облик књиге и за форму читања коју она пружа. Елек-
тронски извори информација представљају битан сегмент 
у данашњем систему образовања, као што га представља и 
штампана форма. Ова два носиоца информација требало би 
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да коегзистирају, а не да представљају опоненте. Ако узмемо 
у обзир чињеницу да данас у свијету постоји 900 милиона 
неписмених људи видимо да није битна форма којом се пис-
меност преноси, него забрињавајући податак да се човјечан-
ство враћа у еру прије Гутенберговог проналаска. С обзиром 
на чињеницу да је књига медиј који омогућава упознавање 
далеких и непознатих култура, да је средство комуникације 
међу људима и извор информација, оправдано се страхује 
да би она могла изгубити улогу у људској цивилизацији са 
оволиким бројем неписмених људи на Земљи. И тај број 
очигледно није коначан. 

Ако ствари посматрамо са ове тачке гледишта, зар је бит-
но у којој форми ће књига постојати све док испуњава своју 
основну функцију – ширење писмености и пружање знања.

Aleksandra Uletilovic
Printed and digital books, companions or competitors

Summary: 

Today’s form of book, thanks to Gutenberg’s invention, 
reserved  as  the longest  medium  of informations, accepted 
by all cultures. Mass reproduction of the written word quickly 
spreaded literacy among all classes, and the book has enabled us 
the  new ideas and knowledge to easilycross borders  of the cities 
and countries. The future of printed books can be observed from 
different standpoints: historical, philosophical, psychological and 
commercial. The book as a mean of communication and source 
of information had changed its form but never its  use. If we look 
at things from this point of view is not relevant  in what form the 
book will existas long as  it fulfills its basic function -  spreading  of 
literacy and the provision of knowledge. Electronic resources are  
important segment in today’s educational system, as represented 
by the printed form. These two carriers of information should 
coexist, not represent the opponents.
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Александра Улетилович
Печатные и цифровые книги, компаньоны или конкуренты

Резюме:

Текущая форма книги, благодаря изобретению Гутенберг, 
в качестве носителя информаций, осталась самой длинной и 
принятой всеми культурами. Массовым умножением писан-
ного слова быстро распространялась письменность среди 
всех классов, таким способом книга позволила новым идеям 
и знаниям легко пересекать границы горадов и государств. 
Будущее печатных книг можно рассматривать с разных то-
чек зрения: исторической, философской, психологической 
и коммерческой. Книга в качестве средства коммуникаций 
и истока инфориаций меняла свою форму, но цель никогда. 
Если мы посмотрим на вещи из этого угла, вообще не имеет 
значения в какой форме книга существуеет, пока она выпол-
няет свою основную функцию распространения грамотности 
и предоставления знания. Электроные истоки информаций 
как и печатная форма прдставлят собой важные сегменты в 
системе образования. Эти два носителя информаций долж-
ны сосуществовать и не представлять противников.
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оада завршите студиј библиоте-

карства и изађете из факултета, 
као млад/а библиотекар/ка, има-
те проблем да теорију коју сте 
учили у клупама примијените 
на стање на терену. Како? Аме-
рички, популарни модел библи-
отекарства који каже - отворени 
приступ и дигитално је нешто 
што вама као припаднику/ци ди-
гиталне генерације јако одговара. 
Међутим, људи на нашим прос-
торима, без обзира на постојање дигиталне генерације (ко-
рисника и библиотекара) још увијек у потпуности не схватају 
озбиљно дигиталне књиге, дигиталне колекције, дигиталне 
информације, дигиталне библиотеке. С друге стране, да би-
сте имали квалитетну дигиталну грађу, морате имати добра 
финансијска средства, а врло смо свјесни да култура и обра-
зовање немају довољно средстава за финансирање пројеката 
дигитализације и дигиталних услуга. 

Након свега овога, поставља се питање како библиотекар 
и на који начин може допринијети преобликовању и развоју 
библиотека ка моделу хибридне библиотеке коју дефини-
ра Michael Buckland у књизи „Преобликовање књижничних 
служби и услуга”. Ако хибридна библиотека подразумијева 
папирну, аутоматизовану и електронску библиотеку, онда са 
сигурношћу могу рећи да је модел хибридне библиотеке неш-

Мр Надина Гребовић-Лендо
Национална и универзитетска библиотека БиХ

Хибридна библиотека,
библиотека у облаку 
или нешто друго?

К
Мр Надина Гребовић-Лендо
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то чему сви библиотекари требају тежити и у њему заправо 
лежи будућност Гутенбергове галаксије. Наше библиотеке 
требају и папирну и дигиталну грађу. 

Овдје се већ почињу назирати још неки проблеми. Шта 
је квалитетна дигитална грађа и ко је верификује? Нажалост, 
крајњи корисници врло често посежу за дигиталном грађом која 
се налази у тзв. површинском vеб-у (овдје првенствено мислим 
на студенте) и врло често не провјеравају изворе. Неке од коле-
гица и колега ће сада помислити о намјери vеб 2.0, дијељењу ин-
формација, итд. Али ја и даље сматрам да квалитетну дигиталну 
грађу мора понудити кориснику и организирати библиотекар и 
библиотека јер пракса показује да студенти врло често не улазе 
у анализу верификовања дигиталне информације, а укључују 
их у своје семинарске, дипломске и друге радове. Томе у прилог 
иде и једно краће истраживање које сам провела за потребе ака-
демског рада 2010. године на Универзитету у Сарајеву, методом 
случајног узорка на 100 студената (корисника услуга Национал-
не и универзитетске библиотеке БиХ). Један од одговора је био 
да им кориштење дигиталне грађе омогућава лакше копирање 
текста у њихове радове. Овај одговор ме навео да интензивније 
промишљам о томе шта заправо дигитална грађа значи нашим 
корисницима. Овоме у прилог иде и истраживање из Шкотске 
(2008)1 у којем студенти кажу да преферирају е-књиге, јер лакше 
проналазе релевантне садржаје за своје радове и закључак ис-
траживања јесте да уствари они не читају цјелокупне текстове 
већ методом проналажења ријечи у тексту траже кључне дијело-
ве који су им потребни да би се реферирали на њих. Овдје се већ 
назире други проблем који подразумијева перцепцију учења и 
сврху писања академског рада и долазимо до појма „инстант ин-
формације”, гдје закључујемо да наши корисници врло ријетко 
улазе у опширније анализе проблема у својим радовима.

Шта је дужност библиотекара у рјешавању овог проблема? 
Дужност библиотекара јесте промоција значења е-књиге и ди-
гиталне грађе. На тај начин можемо скренути пажњу на новине 
и предности које дигитално доноси корисницима. Предност ко-

1 Noorhidawati,	A.	and	Gibb,	F.	(2008).	How	students	use	e-books–
Reading	 or	 referring.	 Malaysian Journal of Library & Information 
Science,	13.2,	1-14.
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риштења дигиталне грађе видљива је у сљедећем: бржа доступ-
ност и испорука научне информације (нпр.: часописи у отворе-
ном приступу), лакша навигација кроз текст, тзв. брзи преглед 
гдје корисник може видјети на бржи начин да ли та грађа одго-
вара његовим потребама (не мора доћи физички у библиотеку и 
сачекати процес доношења грађе у физички простор).

Прва дигитална књига појавила се 1971. године и према 
ријечима Марие Леберт (2009) први облик дигиталне књиге 
везан је за пројекат Гутенберг, дигиталну библиотеку књига 
у јавном домену. У том тренутку почиње да се мијења појам 
књиге у смислу да она улази у једно потпуно ново окружење. 
Издавачи почињу продавати књиге онлине, имају веће могућ-
ности промоције издавачке продукције изван граница земље и 
сл. Већ 1974. године интернет почиње да буде доступан широј 
јавности и библиотеке се укључују у тај процес стварањем ди-
гиталних колекција, онлине каталога, уче кориснике како и на 
који начин требају претраживати и сл. Све почиње да постаје 
дио мреже, али исто тако опстаје и у физичком свијету. 

И шта добивамо данас? Марие Леберт је урадила студију 
у којој је показала кроз развој интернета од 1971. до 2009. 
како се мијењао начин перципирања књиге, издаваштва и на 
крају комуникације међу људима.

1971: Пројекат Гутенберг, прва дигитална библиотека
1990: Vеб појачава интернет
1993: The Online Books Page, први попис бесплатних  

  е-књига
1994: Неки издавачи се охрабрују и прелазе у  
  е-издаваштво
1995: Amazon.com, прва главна онлине књижара
1996: Постоји све више и више текстова на интернету
1997: Технолошке промјене у комуникацији
1998: Библиотеке преузимају vеб
1999: Библиотеке постају дигиталне
2000: Информације су доступне на многим језицима
2001: Ауторска права и Creative Commons лиценце
2002: Web of knowledge
2003: Е-књиге се продају у свијету
2004: Аутори су креативни на интернету
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2005: Google се интересира за е-књиге
2006: Ради се на развијању свјетске дигиталне библиотеке
2007: Читамо на разним електроничким уређајима
2008: Заједнички информацијски простор у којем може- 

мо комуницирати2

У периоду од 2008. године до данас живот је постао неза-
мислив без дигиталне комуникације. 

Пројекат Гутенберг је 1989. године имао у својој колек-
цији 10 e-књига, данас 50.344 (закључено са 10. 11. 2016). Још 
1994. године јавност развија озбиљнији приступ према диги-
талној грађи у смислу промишљања о ауторским правима, 
али исто тако се почиње размишљати о могућностима које 
дигитални приступ почиње нудити академској заједници. 
Људи почињу објављивати књиге онлине, јер им је то присту-
пачније, јефтиније и сл. Чак и неки издавачи већ 1994. године, 
наравно у Америци, одлучују да постану е-издавачи.

Гдје су библиотеке у свему овоме? Америчке су се некако 
брзо снашле, међутим, Европа има помало друкчији однос пре-
ма књизи и више „воли” папир. То јесте можда мало слободнији 
закључак, али пракса је показала да је истинит, а нарочито када 
је ријеч о балканским земљама. Ми и данас покушавамо поми-
рити однос према дигиталној грађи, јер академска заједница, 
нарочито припадници старије генерације, не могу да прихвате 
дигиталну грађу једнако вриједну у односу на папир. Првенстве-
но из разлога што је јако тешко промовирати дигиталну грађу 
ако немате јаку финансијску подршку, наравно, овдје мислим 
на библиотеку. Зато, ми библиотекари имамо велики проблем 
у превазилажењу разлика, промовирању и на крају помирењу 
папира и технологије. Све док наши корисници, а и ми библио-
текари не схватимо да нам је технологија алат, баш као и оловка 
и папир нећемо успјети превазићи разлике. Док ми превазила-
зимо разлике, свијет гради дигиталну будућност и хтјели ми то 
или не, и ми постајемо њеним дијелом.3

На трагу промишљања о развоју библиотечких услуга, 
током 2014. године, истраживачи OCLC-а су урадили једну 

2	 Lebert,	Marie.	(26.	aug.	2009).		A	Short	History	of	E-Books.	Internet	Archive.	Web.	
08.	feb.	2016.	<https://archive.org/details/ashorthistoryofe29801gut>.
3	 Projekat	koji	ima	za	cilj	izgradnju	svjetske	digitalne	biblioteke	je	World	DigitalLibrary	
(https://www.wdl.org/en/).	Danas,	u	ovom	projektu	učestvuju	193	zemlje	svijeta	i	preko	
njihovog	portala	dostupno	je	13.128	digitalnih	jedinica.
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занимљиву студију у којој су анализирали Ранганатанових 
пет златних правила из 1931. године и упоредили их са 2014. 
годином (табела испод)4.

Ранганатханова правила 
(1931)

Ресистематизација 
Ранганатана

(2014)

Књиге постоје да би се 
користиле.

Развијте инфраструктуру 
како бисте могли понудити и 
принтану и дигиталну грађу 
вашим корисницима.

Сваком читаоцу његова 
књига.

Упознајте своју заједницу и 
њихове потребе.

Свакој књизи њен 
читалац.

Повећајте могућност 
истраживања, приступа 
и кориштења извора у 
постојећим корисничким 
процесима.

Штедите време онима 
који читају.

Уградити библиотечке 
системе и услуге у постојеће 
корисничке процесе.

Библиотека је организам који расте.

Ако узмемо у обзир распон година насталих између ова 
два поретка, 85 година, видјет ћемо да се суштина нашег биб-
лиотечког посла није промијенила, она је остала иста, али се 
прилагодила новом окружењу и начину промишљања нових 
генерација корисника. Такођер, библиотека је задржала свој 
животни циклус, она је још увијек организам који расте.  

Данас је јако популарно да обични грађани јавно ко-
ментирају, у онлине простору, актуелна дешавања у њиховој 
заједници и шире. Интересантно је пратити те коментаре на 
тему „библиотека“. Зашто? Зато што тада уствари схватите 
шта људи очекују од библиотеке и како је перципирају. Тако 

4	 Connway,	 L.	 S.	 i	 Faniel,	 I.	 M.	 (2014).	 Reordering Ranganathan: Shifting 
User Behaviors, Shifting Priorities. Dostupno na: http://www.oclc.org/research/
events/2014/07-08.html	(2.2.2016.)
Bilješka:	Tabela	 je	prilagođena	 istraživanju	koje	 su	proveli	OCLC	 istraživači	na	 temu	
resistematizacije	pravila	bibliotekara	za	21.	stoljeće.	
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сам недавно прочитала један коментар у којем коментатор 
библиотекаре назива „скупљачима прашине”. Нити један 
наредни коментар на тај чланак није демантирао поменутог 
коментатора. Шта из овога спознајем? Спознајем да се библи-
отека још увијек посматра као складиште књига. Спознајем 
да грађани не доживљавају библиотеку као простор у којем 
је организирано знање. Ми још увијек живимо стереотипе о 
библиотеци и библиотекарима. Како поправити ситуацију? 
Промоцијом, промоцијом и промоцијом, али не као поједи-
нац већ као заједница, библиотечка заједница. Морамо зајед-
но промовирати, морамо заједно сарађивати уколико жели-
мо будућност Гутенбергове галаксије у било којем облику. 
Као примјер добре праксе у промоцији услуга баштинских 
институција обичним грађанима, навела бих пројекат Еуро-
пеане, Први свјетски рат. Ријеч је пројекту који има за циљ 
прикупљање прича и предмета из Првог свјетског рата5, људи 
који су га преживјели или њихових најближих који чувају 
њихове успомене/сјећања. Пројекат је имао јако добру ме-
дијску кампању у многим земљама Европе и показао је сјајне 
резултате. Грађани су били позвани да донесу предмете или 
испричају причу коју библиотекари дигитализирају, обрађују 
и постављају на портал намијењен овом пројекту. Мјесто 
промоције овог пројекта су баштинске институције (библи-
отеке, архиви, музеји), институције које организирају знање. 
Током 2016. године, Национална и универзитетска библиоте-
ка БиХ ће бити домаћин овог пројекта у Босни и Херцегови-
ни што ће допринијети видљивости алтернативне хисторије 
с босанскохерцеговачких простора публици широм свијета. 
Овај пројекат је примјер како и на који начин и корисници 
библиотеке могу учествовати у креирању садржаја њених 
фондова, у овом случају дигиталних.

Књига као средство комуникације међу
људима и културама

Од давнина је познато да је књига средство комуника-
ције међу људима и културама. Захваљујући књигама, учили 
смо и учимо о другом/друкчијем. Данас, много се тога про-

5	 Vidi	više	na:	http://www.europeana1914-1918.eu/en
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мијенило у поимању књиге као физичког предмета јер она 
може бити папирна, дигитална, 3D, аудио и шта све још, али 
њена суштина остаје иста. У књигама остаје и живи записана 
хисторија свијета у којем живимо. Врло често се сјетим јед-
ног цитата из „Енциклопедије мртвих“ Данила Киша: „Исто-
рију пишу победници. Предања испреда пук. Књижевници 
фантазирају. Извесна је само смрт.“ Дакле, записана ријеч 
остаје, без обзира да ли се ради о великим хисторијама или 
фантазијама. Године 1999. паришке новине „Le Monde“ су 
објавиле анкету под називом „100 књига 20. вијека“. Прва три 
мјеста заузимају „Странац“, „У трагању за изгубљеним вре-
меном“ и „Процес“. Примјетит ћете да је ријеч о књигама које 
смо сви читали, што потврђује чињеницу да књига уистину 
јесте средство комуникације међу људима. Ако нам је прича 
Странца блиска једнако као и Прустов колачић, то нас оба-
везује да чувамо и његујемо писану ријеч за нове генерације. 
Генерално гледајући, развој технологије је учинио књигу дос-
тупнијом у просторном смислу. Још битнији напредак везан 
је за кориснике с посебним потребама (аудио књиге, е-књиге 
на различитим уређајима за читања и сл.). Све то доприноси 
учвршћивању идеје да је књигa средствo комуникације.

Ипак, на крају, закључујем да се све врти око Гутенберго-
ве галаксије на овај или онај начин па чак се и први пројекат 
дигитализације грађе већег обима заправо звао и зове „Гу-
тенберг”. 

Библиотека у 21. стољећу може бити и хибридна и у об-
лаку или једноставно библиотека, али једно је сигурно, она је 
организам који расте.
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Nadina Grebović Lendo
Hybrid library, library in the cloud, or something else?

Summary: 

Defining  the library of present  in the book ‘Information 
and Information Systems (New Directions in Information 
Management)’ (2000), Michael Bucland stated that there were 
three types of libraries in relation to technology (paper, automated 
and electronic). As the ultimate outcome of these three types of 
libraries, he cited   the term “hybrid library“ as the most acceptable 
in the world of librarianship, as it involves all of  its forms in one. 
This paper deals with questioning  of the term hybrid library and 
its survival today, and given the new generation of users prefer 
to use digital resources. Digital material is a term for librarians 
involves much more and does not refer only to its status in  a 
digital form. Its validity depends on the process that  includes  
metadata, copyright protection and access to users via a specific 
web platform. As examples of good practice in work, projects like 
Europeana The World Digital Library , will be used.
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Надина Гребович – Лендо
 

Резюме:

Определяя современную библиотеку, в книге «Тран-
сформация библиотечных служб и услуг», Michael Bucland 
сказал, что существуют три типа библиотек по отношению к 
технологии (бумажная, автоматическая и электронная). Как 
конечный результат этих трёх типов библиотек , он нашёл 
термин «гибридные» библиотеки как наиболее приёмлемый 
в мире библиотечном, потомуто она включает в себя все его 
формы в одном. В данной статье рассматриваются вопросы 
термина гибридные библиотеки и её выживания сегодня учи-
тывая новое поколение пользователей, которое предпочита-
ют использование цифровых ресурсов. Цифровый материал 
представляет собой термин и для библиотекарей включает в 
себе много вещей, и не относится только к своему статусу в 
цифровой форме. Её полноценность зависит от процесса, что 
включае методанные, защиту авторских прав и доступность 
пользователям с помощью специальной web- платформы. В 
качестве примеров хорошей практики в работе будут пользо-
ваться проекты European and The World Digital Library.
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Електронске књиге - нови 
медијум или нови феномен

лектронске књиге нису само нови 
медијум, него и нови начини ор-
ганизовања, нови начини читања, 
односа према књизи и њеном 
садржају, према аутору и другим 
читаоцима. У овом раду се израз 
„електронска књига“ користи у 
ширем значењу, као „електронски 
текст са сазнајном и/или естет-
ском функцијом“, а уместо при-
дева „електронски“, понегде се 
користи „дигитални“, иако строго 
узевши они нису синоними.

Дигитална револуција у свету писане речи често се по-
реди с претходном, такозваном Гутенберговом, када је мо-
гућност лаког и брзог умножавања писаних текстова путем 
механичке штампе огромном броју људи отворила врата ка 
световима писмености и знања. Али, као што упозорава Чар-
ли Гир1, ако о текућим технологијама размишљамо у катего-
ријама сличних ранијих промена упадамо у клопку, иако нове 
медије можемо разумевати само у функцији старих (штампа). 
Кад бисмо могли да схватимо промене које се одвијају око 
нас, то не би биле промене, него само даљи развој познатог, 
постојећег стања. Гир се, даље,2 позива на Жила Делеза који 
тврди да се дигитално не односи само на последице или мо-

1	 Гир,	Чарли.	Дигитална култура. Београд,	CLIO,	2011,	стр.	11
2	 Исто,	стр.	18

Гордана Љубановић
Национална библиотека Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“
Цетиње

Штампане или/и 
електронске књиге

E Гордана Љубановић
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гућности неке технологије, него одређује и начин мишљења 
и поступања који су отеловљени у тој технологији. Заиста, е-
књиге, е-часописи с потпуним текстом, и слични претежно 
текстуални извори, својим могућностима смештања на мали 
простор и повезивања – унутар текста и изван њега – с изво-
рима на Интернету (помоћу хипервеза) разарају традицио-
налну матрицу читалачког понашања.

Строжа дефиниција електронске књиге каже да је то текст 
у посебном рачунарском формату, намењен за читање на по-
себним уређајима који се зову читачи е-књига. Тако, имамо 
текстове у слободно доступним форматима као што су .mobi, 
.epub, или у власничким форматима, као што су kindle ком-
паније Амазон, или nook књижаре Барнз и Нобл.  Слободно 
доступни формати омогућавају сваком да свој текст „упакује“ 
у неки формат и да корисници који на свом читачу е-књига 
имају инсталиран одговарајући слободно доступан програм 
за читање могу да га читају. Власнички формати ограничавају 
коришћење, то јест, читање, на оне који су купили књигу и 
уређај одређеног власника. Слободније одређење би у е-књи-
ге укључило сваки текст у формату који омогућава читање с 
рачунара или неког мобилног уређаја. То могу бити тексто-
ви у .pdf или, чак, .doc формату за које је потребан програм 
Acrobat Reader или MS Office Word, инсталирани на било ком 
рачунару или телефону.

Разлика између читача е-књига и осталих уређаја с којих 
се могу читати књиге и други текстови је технолошка. Екран 
читача није исти као остали рачунарски екрани. За њега се 
користи технологија е-папира и е-мастила (штампарске боје) 
којом се најприближније имитира одштампана страница. Та-
кав екран даје најприроднији контраст између белине поза-
дине и боје слова, али не светли од позади. Због тога мање 
замара очи и с њега се може читати и по сунчаном летњем 
дану на плажи, али се не може користити у мраку. Црно-бели 
е-папир је стандард, а у току је грозничав рад да се освоји тех-
нологија е-папира у боји.

Произвођачи читача е-књига су првобитно своје уређаје 
наменили искључиво за читање и прављење белешки уз текст, 
али су им убрзо почели додавати својства преносивих рачу-
нара: повезаност с Интернетом и могућност слања/дељења 
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садржаја и добијања одзива. Тако, данас, ови уређаји све више 
личе на таблет рачунаре с ограниченим бројем функција. 

Када потражимо литературу на тему е-књига, најчешће 
дистинктивне  карактериситике (у поређењу са штампаном 
књигом) које се наводе су: мали смештајни простор, мобил-
ност, хипертекст, мултимедијалност, једносмерност. Позна-
то је да на један уређај, било који, могу да стану стотине, чак 
хиљаде е-књига, вишетомне енциклопедије, адресари, речни-
ци, и да тако можемо да носимо своју библиотеку са собом. 
Е-књиге су хипертекстуалне, што значи да је текст прошаран 
везама ка другим деловима текста, или ка споља: ка другим 
текстовима или изворима и материјалима на Интернету. Е-
књиге су мултимедијалне, што значи да се уз, на пример, опис 
Бородинске битке у „Рату и миру“, може уметнути панорам-
ски приказ огромног осликаног платна из Музеја Бородинске 
битке или одломак из Увертире „1812“ Чајковског. Е-текст је 
једносмеран јер се, оног тренутка кад се повеже с вебом, све 
у вези с њим усмерава тамо: његов садржај, наше реакције на 
њега, коментари других на наше реакције; све постаје јавно и 
дељиво.

Стари и нови читаоци

Готово да нема писане изјаве о мисији библиотеке у којој 
се не помиње да она даје подршку читању за информисане, 
образовање и уживање. Доналд Хал3 разликује четири врсте 
читања: читање за информисање, за прикупљање и разраду 
идеја (што захтева промишљање), за бекство од стварности 
(лака, често жанровска литература), и за уживљавање (умет-
ничка књижевност). Људи су одувек читали различите тек-
стове, из различитих разлога, а данас се чита више него икада: 
обавештења, огласи, рекламе, званични документи, упутства, 
поруке с друштвених мрежа. Утолико читање као такво није 
у кризи. Следећи Халову поделу, можемо рећи да су у кризи 
друга и четврта врста читања: смислено читање зарад квали-
тетног информисања, стицања знања и (естетског) уживања. 
Чини се да све више преовлађује информативно читање за 

3	 Hall,	Donald.	 Four	Kinds	 of	Reading.	У:	Thinking in Writing.	 2nd	 ed.	 Ed.	Donald	
McQuade	and	Robert	Atwan.	New	York,	Knopf,	1983,	стр.	163-166



177

03
Научни скуп

које је карактеристично брзо прелетање садржаја у потрази 
за подацима и чињеницама, и да се оно шири на све врсте 
текстова. Оно што се не може читати на тај начин одбацује се 
јер склоност ка информативном читању повлачи и формалне 
последице: људи све мање имају стрпљења за дугачке и „теш-
ке“ текстове који садрже нијансе значења, разрађивање теза, 
увлаче читаоца у дијалог и дилеме, и слично.

Питање је да ли се за ове процесе може окривити само 
електронска књига и да ли је треба доживљавати као неприја-
теља њене папирне претходнице. Многи кривицу сваљују на 
Интеренет као такав, јер он својим обиљем разноврсних из-
вора, минимумом рецензије/филтера и заводљивом лакоћом 
којом омогућава да се брзо прелази с једног садржаја на други 
подстиче природну људску склоност ка „скакутавој“ пажњи, 
насупрот мирној, удубљеној преданости једном предмету. Као 
аргумент оптужбе се често истиче слободна природа Интере-
нета која је скоро сваком омогућила да објављује шта жели, 
са минималном контролом у вези с друштвено неприхватљи-
вим садржајима. Ипак, та контрола не задире у природу и 
квалитет већине оног што се објављује на, и уз помоћ Интер-
нета, па тако Ендру Кин4 говори о владавини аматера који су 
у име слободе и једнакости самообјављивања (тематски сајто-
ви, блогови, самиздати, грађанско извештавање, и тако даље) 
свргнули „диктатуру стручњака“, протерали квалификоване 
посреднике до садржаја, као шти су професионални новин-
ски уредници, уредници штампаних издања, библиотекари 
који бирају књиге за библиотечке збирке, рецензенти струч-
них и научних радова. Кин5 то описује као процес у чијем је 
корену митологија, дигитална верзија Русоовог мита о неиск-
вареном, слободном и природно добром, племенитом дивља-
ку који поступа осећајно и интуитивно, насупрот застарелом 
уздизању напорног рада, самодисциплине и жртвовања за 
неки циљ. Он6 подсећа и на енглеског филозофа и друштве-
ног реформатора с краја 18. и почетка 19. века, Џеремија Бен-
тама, и „принцип највеће среће“ који је он прокламовао. То је 
човекова тежња да постигне што више задовољства, уз што 

4	 Keen,	Andrew.	The Cult of the Amateur.	London,	Doubleday/Currency,	2007,	стр.	
35-36
5	 Исто,	стр.	153
6	 Keen,	Andrew:	Digital Vertigo.	New	York,	St.	Martin`s	Press,	2012,	стр.	7
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мање напора и бола. Сводећи све наше мотиве за деловање на 
овај принцип, Бентам је крајње симплификовао људску при-
роду. У рекламирању привидне лакоће долажења до готово 
свега уз само неколико кликова има нечег бентамовског, што 
упрошћава, сужава видике и продаје „чудо“.

У својој књизи „Плићаци“, Николас Кар пише да су чи-
тање и писање неприродне активности, то јест, неприрођене 
човеку, и да захтевају циљану неуропластику, обликовање 
мозга: усмеравање његове способности за креирање неурон-
ских веза у одређеном правцу7. Оне захтевају и дисциплину 
за мировање и усредсређеност – две способности које човеку 
еволуционо нису урођене. Наиме, десетинама хиљада година 
људска врста је тренирала брзо пребацивање пажње и реаго-
вање на свако кретање или промену у непосредној околини 
јер то могло значити само две, једнако важне, ствари: опас-
ност или храну. Дубока концентрација, искључивање из око-
лине који су потребни за удубљивање у писани текст, јесте 
појава новијег времена, тек мали одсечак на временској пан-
тљици постојања човечанства.

Слично примећује и Шери Теркл:
„У технолошки индукованом притиску да се повећају 

обим и брзина, суочавамо се са парадоксом. Инсистирамо на 
томе да наш свет постаје све комплекснији, а с друге стране, 
створили смо комуникациону културу која нам је смањила 
расположиво време за то да седнемо и на миру размишљамо 
без ометања.“8

Поплава информација и недостатак времена да се све 
што се на нас непрекидно слива са свих страна, обради, да му 
се додели неки смисао, већ је опште место. То се може исказа-
ти и кроз теорију вероватноће: статистички гледано, инфор-
мација је само вероватноћа појављивања неке поруке. Што је 
више појављивања, мање је информације. Жеђ за информа-
цијама подстиче машинерију жеља и производње порука.9 

Озбиљне студије су показале да је оно због чега критикује-
мо данашње површне читаоце електронских текстова прису-

7	 Carr,	Nicholas.	The Shallows.	New	York,	W.	W.	Norton	&	Company,	2010,	стр.	36
8	 Теркл,	Шери.	Сами заједно.	Београд:	CLIО,	2011,	стр.	234
9	 Bogard,	 William.	 Digital	 Resisto(e)rs.	 У:	 Code Drift: Essays in Critical Digital 
Studies,	Arthur	and	Marilouise	Kroker	(Еds).	New	World	Perspectives	/	CTheory	Books,	
Victoria,	Canada,	2010,	стр.	85
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тно дуже времена. Студија10 коју је наручила Британска биб-
лиотека заснована је на анализи датотека радњи извршених у 
стварном времену. Она је показала да су главне карактерис-
тике данашњих читалаца, оних који читају због инфоrматив-
них и образовних потреба, следеће: хоризонтално тражење 
информација (брзо прелиставање првих неколико страница 
текста и прелазак на следећи текст), навигација (много вре-
мена у виртуелним библиотекама се проводи у проналажењу 
пута до жељеног извора; у ствари, подједнако време се троши 
на проналажење и на читање текста); прегледање (минимал-
но време током ког се корисник задржи на тексту сугерише 
да га не чита, него само прегледа); понашање хрчка (много-
бројна преузимања садржаја, без доказа да су они касније 
пажљиво прочитани и, евентуално, употребљени); површна 
провера (читаоци сами проверавају веродостојност извора, 
обично се ослањајући на познате „марке“, као што је Гугл). 
Аутори студије су се осврнули на резултате другог истра-
живања, изведеног петнаест година раније, које је показало 
идентично понашање корисника раних офлајн електронских 
извора, база података на CD-ROM-овима. Тиме је доказано да 
је мит о Гугл генерацији само  мит. Организација и структура 
електронских текстова само иду на руку постојећим људским 
склоностима. Следећа табела представља паралелно каракте-
ристике аналогног и дигиталног читања:

Аналогно (класично) 
читање

Електронско (дигитално) 
читање

Удубљено/усредсређено 
бављење текстом Прекидање и ремећење пажње

Линеарни текст Хипервезе

Двосмерност (разговор 
с делом)

Једносмерност (једном повезани 
на Веб, сви медији постају 

друштвени)
Један медиј Мултимедија

Једна активност Мултитаскинг

10 Information behavior of the researcher of the future.	British	Library,	JISC,	University	
College	London,	2008
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Нове књиге – нови издавачи

„Дигитализација“ је реч на коју наилазимо сваки час. Ди-
гиталне збирке, дигитални извори, дигитални приступ. Шта 
значи дигитално, када је реч о текстовима? Заједнички назив 
„дигитални“ односи се на две врсте ентитета. Једно су диги-
тализовани текстови, они чији је провобитни облик аналогни 
(текстови на папиру или другим материјалима за писање), а 
друго изворно дигитални текстови, они који су настали у ди-
гиталном медијуму и никад нису постојали у неком другом. У 
првом случају, имамо дигиталне библиотеке дêла која су или у 
слободном приступу, или се њихово коришћење плаћа. Творци 
тих библиотека нису само библиотеке, него и други актери, на 
пример издавачи, агрегатори садржаја, комерцијалне фирме. 
Коришћење се некад наплаћује, а некад не. Некад се ограничено 
коришћење не наплаћује, а потпун приступ целом скупу услу-
га и могућности се плаћа (на пример, слободно се дају на увид 
слике ниже резолуције, довољно велике и јасне да се стекне 
представа, али не и да се текст чита, проучава или репродукује). 
Некад се одреди обим коришћења до којег је приступ бесплатан 
(на пример, до 20 страница се може прочитати слободно, а чи-
тање или преузимање целе књиге се наплаћује). Овакве одлуке 
доноси власник дигиталне збирке и оне нису нужно повезане 
с (не)постојањем ауторских права. Понекад власник наплаћује 
приступ садржају јер је уложио средства и рад у технологију 
дигитализовања и платформу за представљање, на пример, 
старих географских мапа. Тако долазимо и до тога да власник 
држи ауторска права за дигитални објекат, иако је оригинал у 
јавном власништву, па се и код слободно доступних материјала 
често може наићи на напомену да се садржај може користити 
уз навођење одакле је преузет. Изворно дигитални садржаји 
су све бројнији: чланци, блогови, архиви веба, и слично. Они 
су често предмет експериментисања њихових твораца, па тако 
имамо е-књиге које су кодиране тако да текст нестаје како се 
чита, е-књиге које су у ствари рачунарски програми за разне 
манипулације и поигравања читалаца с текстом, сајтове са из-
ворно дигиталним сликовницама и књигама за децу и са упут-
ствима родитељима како да их читају, као што је http://www.
borndigitalbooks.co.uk,  и тако даље.
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 У свету е-књига издавачи се још у великој мери држе 
модела власничких права које примењују за традиционална 
издања јер не умеју да о новим књигама мисле на другачији 
начин. Ипак, правила коришћења и наплаћивања се разли-
кују. Такође, један скуп – врло компликованих – правила 
важи за лиценцирање база потпуних текстова, а други за ди-
гиталне/електронске књиге. Издавачи великих база се често 
називају агрегаторима и они понекад ни нису издавачи у тра-
диционалном смислу речи, већ пре компаније које управљају 
ауторским правима за радове које поседују, као и платформа-
ма за претраживање и коришћење потпуних текстова: члана-
ка из часописа, научних и других радова, и књига. Високош-
колске  библиотеке већ дуго осећају притисак због раста цена 
претплате на такве базе, те се у неким круговима тврди да су у 
току ратови око ауторских права. Због тога јача покрет за от-
ворени приступ који, између осталог, омогућава да се истим 
садржајима приступа кроз академске репозиторијуме, у свр-
хе образовања и научних истраживања и под условима фер 
коришћења. 

 Књигу купљену у књижари можемо после читања да 
дамо другу или другарици, можемо да је оставимо у наслеђе 
деци. Електронску књигу не купујемо у истом смислу, иако 
то и даље зовемо „куповина“. Оно што нас спречава да јасно 
видимо разлику у односу на штампану књигу је и термино-
логија коју користимо; за нове процесе и појаве користимо 
старе речи, као што уређаје с којих (понекад и) телефонирамо 
још зовемо „телефон“.

Код Амазона, највеће светске Интернет књижаре, ми ку-
пујемо једну инсталацију датотеке-књиге на уређај који та-
кође набављамо од Амазона. Тако купљену књигу не можемо 
да позајмимо, осим да другом дамо и свој уређај. Пребаци-
вање садржаја на новију генерацију опреме одобрава Амазон, 
јер има онлајн приступ до наших уређаја, али нико не гаран-
тује да ће књигу коју смо овако купили моћи да читају наша 
деца. Библиотеке такође не купују е-књиге, него право на 
одређен број читања. Ако корисници и после двадесетак чи-
тања траже једну књигу, библиотека мора поново да је „купи“.

Европско удружење библиотечких друштава, EBLIDA, је 
током 2014. године спровело кампању под називом „Право на 
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е-читање“11. Кроз њу се, између осталог тражи да библиотеке 
могу куповати е-књиге по разумним ценама и под фер усло-
вима; да аутори добијају накнаду за позајмљивање е-књига, 
као што је добијају за папирне (ово законско решење је на 
снази у многим западним земљама, а висина накнаде се од-
ређује на основу података из библиотека о броју позајмљи-
вања једног наслова током календарске године; систем је 
сличан нашим накнадама за јавно емитовање које добијају 
музички извођачи); да сви грађани – не само они који то себи 
могу да приуште – могу бесплатно да позајмљују е-књиге из 
јавних библиотека; и да се дефинише такво право у области 
копирајта које ће омогућити библиотекама да и у 21. веку 
испуњавају своју мисију, да грађанима Европе омогућавају 
приступ до богатстава људског знања и маште, у библиотеци 
или на даљину.

У истраживању Института Пју, „Успон е-читања“12 по-
тврђује се већ уочени тренд раста и констатује да је успон 
е-књига део шире приче о окретању од штампаних ка диги-
талним материјалима у америчкој култури. Међутим, такође 
се открива да читаоци е-књига и иначе највише читају, да је 
близу 90 одсто оних који су током годину дана читали елек-
тронске, такође читало и штампане књиге, да су у просеку го-
дишње прочитали више књига од осталих испитиваних гру-
па читалаца, као и да су чешће куповали, него позајмљивали 
књиге које су желели да прочитају.

Библиотекари, корисници и е-књиге

Једно од најсветлијих достигнућа библиотекарства с по-
четка прошлог века је општеприхваћени друштвени став да 
су библиотеке отворене и намењене свима, без ограничења 
класе, расе, пола, идејног или политичког опредељења, или 
било чега другог. Оне су до данас остале истински демократ-
ске и демократичне институције. Век касније, такву слободу, 
са још више садржаја и олакшица, прокламује и дигитална 

11 Pravo na e-čitanje,	prevela	s	engleskog	Gordana	Ljubanović.	EBLIDA,	2013.	Доступ-
но	на:	http://www.eblida.org/News/The-right-to-e-read_me.pdf		(Преузето	2.	12.	2015.)
12	Rainie,	Lee	[et	al.].	The rise of e-reading.	Pew	Research	Institute,	April	2012,	стр.	
3,	Доступно	на:	http://libraries.pewinternet.org/2012/04/04/the-rise-of-e-reading/	(Пре-
узето	2.	12.	2015.)
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ера, али док су библиотеке, посебно јавне, то и оствариле, 
наше време се показује као (ипак) нешто другачије.

Ако се вратимо на питања природе читања у дигитално 
доба, може се приметити да су многи проблеми у извесном 
смислу последице, а не узрок. Ако се сложимо с Мануелом 
Кастелсом13 да су технолошки системи друштвени произво-
ди, а да друштвена производња импулсе добија из културе, 
онда се даље можемо сложити и да је култура која је произ-
вела Интеренет истовремено и уобличила овај медијум. Да-
кле, Интернет, на ком почива дигитална култура је производ, 
али и узрок даљих културних промена. Но, пошто култура не 
постоји у засебној димензији, изолована од осталих друштве-
них кретања и услова, треба узети у обзир и друге чиниоце.

У прилог тези да се читалачке навике не мењају само због 
доступне технологије говоре и налази истраживања Инсти-
тута Пју „Читалачке навике у различитим срединама“14:

 „Читање је основа за учење и прибављање информација 
на основу којих људи доносе одлуке. Вековима је умеће чи-
тања било мерило писмености и места у друштвном животу. 
У 21. веку, широм САД, читање је уобичајена активност која 
се обавља на безброј начина.

Са ширењем технологије и дигиталног света, нуде се нове 
могућности за читање; становници градских, приградских и 
сеоских средина имају различита читалачка и е-читалачка 
искуства. Те разлике су најдиректније повезане са демограф-
ским саставом различитих друштвених заједница – старошћу 
становништва, општим нивоом образовања и општим ниво-
ом прихода“.

За последња два набројана демографска чиниоца може-
мо рећи да се могу свести на познату тврдњу да је дигитални 
јаз који дели оне с приступом, умећем и могућностима да ко-
ристе добробити од производа дигиталног друштва, од оних 
којима је то ускраћено, пре свега – економске природе. Дру-
гим речима, богати су дигиталнији од сиромашних. Круг се 
затвара сазнањем да они у данашњем свету и јесу богатији јер 
су дигиталнији.

13	Castells,	Manuel.	The Internet Galaxy.	Oxford,	OUP,	2001,	стр.	36
14	Carolyn	 Miller	 [et	 al.].	 Reading Habits in Different Communities.	 Pew	 Research	
Institute,	 December	 2012,	 стр.	 2,	 Доступно	 на:	 http://libraries.pewinternet.
org/2012/12/20/reading-habits-in-different-communities	(Преузето	2.	12.	2015.)
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Дигитална култура која је духовни корен дигиталног 
друштва, по Кастелсу15, има четири слоја: техномеритократска, 
хакерска, култура виртуелне комуникације и предузетничка 
култура. Са становишта препрека, пресудна је предузетнич-
ка, као култура стицања новца и култура рада који се велича 
до радохоличарства. Тако се првобитни технолошки идеали 
вере у напредак људи уз помоћ технологије и хакерска вера у 
слободну и отворену креативност која кроз виртуелне мреже 
треба да изнова осмисли друштво све више предају пред пре-
дузетничким захтевом да су власничка права, која су извор за-
раде, важнија од иновација. 16 Или, како је то рекао Бил Гејтс: 
„Ко може да приушти себи да професионално ради за џабе?“.  

Уз све недостатке од којих хронично болују, као што су 
недовољно финансирање или тромо реаговање на промене 
у окружењу (да поменем само неке), библиотеке се труде да 
одрже корак у овим условима, на многе и различите начине. 
О томе говоре и многобројни пројекти увођења е-књига у 
фондове, омогућавање приступа пробраним онлајн извори-
ма, креирање институционалних или тематских репозито-
ријума и пројекти дигитализације. Папирни и електронски 
извори се не сударају увек; много чешће су комплементар-
ни. Поред великог посла који раде институције – чувари па-
мћења: библиотеке, архиви и музеји, много је тога што није, и 
неће убрзо бити дигитализовано и онлајн доступно. Из Еуро-
пеане – европске дигиталне платформе за културне садржаје, 
недавно су саопштили да је у њој тренутно око 10 одсто укуп-
ног европског културног добра у дигиталном облику. Реч је 
претежно о текстуалној грађи. Пројекат Гугл Књиге, чији је 
циљ био да се дигитализују све књиге на свету, тоне у заборав 
после низа правних и других компликација. Разлог, наравно, 
није технолошки, него лежи у законским ограничењнима и у 
ограниченим капацитетима за тај огроман посао.

Свакако треба поздравити сваки покушај да се читаоци 
врате књигама, али можда треба размишљати и у другим тер-
минима: да се корисници заинтересују за ресурсни центар 
који обезбеђује грађу у многим форматима и за различите 
потребе.

15	Castells,	Manuel.	The Internet Galaxy.	Oxford,	OUP,	2001,	стр.	37
16	Исто,	стр.	61
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Осим на лаки бентамовски, корисници се могу „усрећити“ 
и на друге начине. Петров и Кресничка17 предлажу ослањање 
на „принцип реципроцитета (...), изведен из старог римског 
принципа „Do ut des“ – дајем, да би ти могао дати. Корисне 
подстицаје за откривање начина на које се може утицати на 
читаоца да би се постигло његово „усрећивање“ добијамо из 
научних радова социолога Петера М. Блауа, Џорџа Хоманса 
и Роберта К. Чалдинија. Сва тројица се слажу да у директној 
друштвеној интеракцији (као што је однос „књига-читалац“) 
фигурирају три покретачка фактора – компензација, добитак 
и награђивање. Преко њих имамо шансу да повећамо посе-
ту у библиотеци, да нахранимо „его“ читаоца и да га учинимо 
срећним – моралним или материјалним награђивањем.“

Уместо краја – Нил Гејмен18

У предавању о томе како је коришћење маште и омогућа-
вање другима да је користе обавеза сваког грађанина, британ-
ски писац за децу и одрасле, Нил Гејмен, говори о пресудној 
важности читања и библиотека у животу људи:

„Али, у вези с библиотекама реч је о слободи. Слободи да 
се чита, слободи идеја, слободи да се комуницира. Ту је реч 
о образовању (што није процес који се завршава даном на-
шег напуштања школе или факултета), о забави, о безбедном 
простору, о приступу информацијама.

Бојим се да људи у 21. веку погрешно разумеју шта су 
библиотеке и која је њихова сврха. Ако библиотеку дожи-
вљавате као полице с књигама, вероватно ћете мислити да су 
застареле или превазиђене у свету у ком многе, али не све, са-
времене књиге постоје дигитално. Али, то значи суштински 
промашити поенту.“

Наводећи да данас у британским библиотекама чита 
више деце него икада – папирне, електронске или онлајн дос-

17	Петров,	 Петар,	 Елза	 Кресничка.Савремене	 библиотеке	 и	 тинејџери.	 У:	
Библиотеке	и	тинејџери:	Зборник	радова	са	Међународног	стручног	скупа	одржаног	
у	Пироту	11-12.	октобра	2012.	године,	уредници	Елизабета	Георгиев,	Надица	Кос-
тић.	Пирот,	Народна	библиотека	Пирот,	Димитровград,	Народна	библиотека	„Детко	
Петров“,	2012,	стр.	192-193
18	Gaiman,	Neil.	Why our future depends on libraries, reading and daydreaming.	The	
Guardian,	 15	 October	 2013,	 Доступно	 на:	 http://www.theguardian.com/books/2013/
oct/15/neil-gaiman-future-libraries-reading-daydreaming		(Преузето	2.	12.	2015.)
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тупне књиге, Гејмен се присећа разговора с Дагласом Адам-
сом, писцем „Аутостоперског водича кроз галаксију“:

„.. како ми је једном Даглас Адамс скренуо пажњу, више 
од двадесет година пре него што се појавио Киндл (Амазонов 
читач и формат е-књига), физичка књига је као ајкула. Ајкуле 
су старе: у океану су биле ајкуле пре диносауруса. А разлог 
због ког су ајкуле још с нама је то што  нико други није тако 
добра ајкула као ајкула. Физичке књиге је тешко уништити, 
отпорне су на купање, раде на сунчеву енергију, добро леже у 
руци: оне су добре да буду књиге, и за њих ће увек бити мес-
та. Оне припадају библиотекама, иако су библиотеке од ско-
ро постале места на која идете и да бисте добили и приступ 
е-књигама, звучним књигама, DVD-ијевима и садржајима с 
веба.“

Читање и библиотеке су главна капија ка свету маште 
и знања настањеном у књигама које су данас на папиру и у 
електричним импулсима, а сутра ће можда бити у плазми или 
нечем трећем. Или, у закључку Гејменовог предавања јавља се 
Алберт Ајнштајн:

„Алберта Ајнштајна су једном питали како да наша деца 
буду интелигентна. Његов одговор је био истовремено јед-
ноставан и мудар. ‘Ако желите да вам деца буду интелигент-
на’, рекао је, ‘читајте им бајке. Ако желите да буду интелигент-
нија, читајте им више бајки’. Он је увидео вредност читања и 
маштања. Надам се да нашој деци можемо подарити свет у 
ком ће читати, и у ком ће им се читати, у ком ће маштати и 
разумевати.“
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Gordana Ljubanovic
Printed or/and digital books

 
Summary: 

Еlectronic book is a new medium, but it also brings new 
modes of reading, new relation with a book and its content, with 
authors and other readers. It also remodels the idea of ownership.

E-books are textual material that can be read from a screen, 
no matter if it is a scanned paper book, a PDF file, some special 
format for e-books, or even a computer programme that simulates 
classical book with pages. We read them from all kinds and sizes 
of computers, from mobile devices – phones and tablets, or from 
special e-book readers/e-readers. We read them from more or less 
appropriate screens – e-paper or LCD. They are increasingly – 
everywhere.

The topic is hot in many aspects: for writers, publishers, 
librarians, readers, as well as for lawers and tax collectors.

Libraries that strive to keep in touch with the times and 
societal needs acquire more and more devices for reading and 
lending e-books, and are engaged in heavynegotiations with 
publishers to secure the most favourable  lending terms possible 
for electronic editions. Librarianship is buzzing with debates on 
various issues connected with this new phenomenon.

Although libraries are constantly occupied with finding ways 
to purchase traditional books, it is necessary for them to start 
to consider systematically e-books and related services as new 
elements of their work.

The paper deals with: characteristics and possibilities of e-
books, compared with paper ones; reading behaviour and habits 
of e-books readers, compared with the traditional reading process; 
digitalised and born digital content; copyright and the concept of 
ownership for digital formats; librarians, users and e-books.
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Горданна Любанович
Печатные и /или электронные книги

Резюме:

Электронные книги новый медиум, но и новый способ 
чтения, отношение к книге и её содержанию, к авторе и и 
другим читателям, и новое понимание собственности. Элек-
троныыи книгами называется всё, что читается с какого-то 
экрана, независимо от того идёт ли речь только о бумаге 
которую сканировали или микрофильмированых книгах, 
о PDF документах, некоторых из конкретного формата для 
электроных книг или компьютерных программ имитиру-
ющих классическую книгу с страницами. Их читают с по-
мощью компьютеров всех типов и размеров, от мобильных 
устройств: телефонов и планшетов, как и с особых чтецов 
электронных книг: с соответствующей (элктроной бумаги) и 
несоответствующей (простые экраны) подложки. С какой бы 
стороны вы смотрите на это , тема весьма актуальной: для 
писателей, издателей, библиотекарей, читателей, но и для 
юристов, и сборщиков налогов. Библиотеки, которые хотят 
идти в ногу с требованиями времени и социальными потреб-
ностями, в широкой размере покупают оборудования для 
сдачи и чтения электронных книг и стараюутся с издателями 
сделать договор и обеспечить чем лучше благоприятные усло-
вия для использования выпусков электроных изданий, биб-
лиотековедение гудит от дискусий по различным вопросам, 
которое это нововведение приносит. Хотя наши библиотеки 
стараются догнать обыкновенных книг, им нужно системати-
чески начать думать о электроных книгах и услугах, которые 
сввзаны с ними как и о новых содержаниях своей работы. В 
этом документе будут представлены следующие темы: харак-
теристики и возможности электронных киг по сравнению с 
традиционным процессом чтения; оцифрованные и рождён-
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ные цифровые тексты – электронные публикации; понятие 
авторскова прав и права собственности в мире электроной 
формы; библиотекари, пользователи и электронных книг.
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Марија Кнежевић
НБ „Стеван Самарџић“ - Пљевља

Будност за будућност

T Марија Кнежевић

„Рај сам одувек замишљао као својеврсну библиотеку.“ 
(Хорхе Луис Борхес)

ема одабрана за научни скуп ини-
цира бављење смислом постојања 
штампане књиге, њеном будућ-
ношћу у времену општег бујања 
електронске технологије и на-
претка у области информатике. 
Подтема овог скупа је проучавање 
хуманог становишта књиге као 
Нојеве барке која треба да овај 
свијет спаси од пропасти. Дакле, 
акценат је на разумијевању, ни-
како на толеранцији. Толеранција 
је форма, трпљење, прављење брана које кад-тад попусте. 
Разумијевање је суштина, развијање способности отварања 
највећих простора, а то су они простори у нама самима, прос-
тори који су дати сваком човјеку, али које он треба стално 
изнова да осваја.

 Као кључни говорник на међународној конференцији 
министара културе из више од 80 земаља, одржаној у оквиру 
Светске изложбе Експо (Еxpo)1 у Милану (31. јула и 1. августа 
2015. године), Умберто Еко је истакао да живимо у свијету у 
којем различите културе не могу више игнорисати једна дру-
гу, већ морају живјети у сталном контакту, као и да знање о 
другим културама представља спас за данашњи глобализова-

1	 	http://www.seecult.org/vest/kultura-kao-faktor-mira
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ни свијет, да је културна размјена стога важан елемент опште 
безбиједности. „Чак и када промовишемо културну баштину 
својих земаља, радимо заправо за добро свих”, истакао је Еко.

Руковођени управо идејом Умберта Ека подсјећамо, 
иако се у конкретној ситуацији не бавимо рукописном књи-
гом, да је пљеваљски крај баштинио ову врсту ријетке и вео-
ма цијењене дјелатности од почетка XVI до друге половине 
XVIII вијека под окриљем манастира Свете Тројице2. Највећи 
број рукописа потиче из XVI вијека, који је најплодоноснији 
за овај скрипторијум, али ваља истаћи да су се у манастирској 
библиотеци налазили и знатно старији рукописи, вјероватно 
они који су коришћени приликом преписивања. „Из XIV века 
потиче дванаест рукописа писаних на хартији. Најстарија ру-
кописна књига из ове групе рукописа јесте Зборник слова и 
житија бр. 48 из 1335/45. године, а датиран је на основу воде-
них знакова карактеристичних за прву четвртину XIV века: 
звоно, два круга, крушка са два листа и укрштени мачеви.“3 
Љетопис Народне библиотеке „Стеван Самарџић“ инспири-
сан је илуминацијама, боље рећи заставицом из Псалтира 
Гаврила Тројичанина који је настао 1643. године. У манастир-
ској ризници чувају се и примјерци најзачајнијих штампаних 
књига, а неки се налазе у музејима широм свијета. У мана-
стирској библиотеци чува се и дио рукописног насљеђа на 
арапском и османском турском језику4. Све то говори у при-
лог најбитнијем питању када је ријеч о култури, а то је питање 
њеног континуитета. 

Да би Гутенбергова галаксија, тај раскошни свијет штам-
пане књиге, имао будућност, библиотеке морају да имају са-
дашњост, да се са вртоглавим напретком информационих 
технологија носе управо захваљујући благовременој, што 
потпунијој и адекватно понуђеној информацији. Зато је пи-
тање будућности штампане књиге у ствари питање будућ-
ности библиотеке. Библиотека не може себи дозволити ста-
тичност, нити може рачунати на било чију иницијативу до на 

2	 	 Сретен	 Петковић:	 Манастир	 Света	 Тројица	 у	 Пљевљима,	 Завичајни	 музеј,	
Пљевља,	2008.
3	 Радоман	Станковић:	Рукописне	књиге	манастира	Свете	Тројице	код	Пљеваља	:	
водени	знаци	и	датирање,	Народна	библиотека	Србије,	Београд,	2003,	стр.	XII.
4	 	Фехим	Барјактаревић:	Турски	документи	манастира	св.	Тројице	код	Пљеваља,	
Споменик,	СА,	Београд,	1936,	LXXIX.
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своју сопствену. „Зграда јавне библиотеке у XXI веку преу-
зима улогу најзначајнијег културног и информационог јавног 
средишта своје заједнице, отворена је за свакога, бесплатна, 
доступна, социјална, интегративна, у контрасту са комер-
цијалним центрима.“5 

Савремене прилике тјерају нас да се загледамо у тре-
нутно стање и ситуацију у којој се библиотека не само као 
установа налази, већ какви су њени институционални ок-
вири у савременим условима. Оно што сигурно не желимо 
јесте да библиотеке буду претворене у музеје. Динамика 
рада и везе са корисницима и заједницом у којој егзистира 
не би требало да се смањују него да се интензивирају. Из 
својих традиционалних оквира она мора да изађе наоружа-
на информацијама о изворима података из саме грађе којом 
располаже, али и о текућим изворима најразноврснијег по-
ријекла гдје се библиотека појављује као посредник. Чита-
лачке навике савременог човјека знатно су се промијениле, 
далеко више него што се промијенила природа самог човје-
ка, његова суштина. Без директног контакта, разговора очи 
у очи, тешко је оживјети прочитано, па је потребно да се 
и виртуелна књига „огледа“ у стварности. Базична основа 
књиге и писмености уопште јесте историја идеја којој сва-
ки нараштај додаје нешто од свога времена и искуства. То је 
perpetuum mobile сваког стварања као таквог јер „се свако 
доба из својих посебних разлога хвата за један аспект тради-
ције и на њему гради сопствени систем симбола и значења“.6 
Електронска књига је наслиједила штампану - садржај, од-
говорност, издавача, издање и низ других података који 
карактеришу њену претходницу. Није наслиједила њену 
предметност, њен опипљиви квалитет, њену способност да 
носи трагове генерација корисника и аутора дугачког низа 
маргиналија. И сам израз маргиналије дугујемо штампаној 
књизи. Сократ је рекао: „Књиге су хладни, али поуздани 
пријатељи.“ Усудили бисмо се рећи да за нас књиге јесу прија-
тељи, али никако хладни. Сократовом опису  одговарају, до-
некле, савремене електронске књиге које „воде крхак живот 
електронских духова“7, док штампана књига као и човјек 
5	 	Јасмина	Нинков:	Библиотеке	XXI	века,	Чигоја	штампа,	Београд,	2010,	стр.	6.
6	 	Алберто	Мангел:	Библиотека	ноћу,	Геопоетика,	Београд,	2008,	стр.	167.
7	 Исто,	стр.	183.
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тражи простор, она својом органском природом запрема 
за њу предвиђено мјесто, одређено према садржају, аутору, 
физичким својствима, поријеклу, времену...и сл. О штампа-
ној књизи треба бринути. Рекли бисмо да је то проблем за 
савремени свијет који, наравно, нема довољно времена за ту 
врсту посла јер је подлегао триковима његових овешталих 
крадљиваца. Савремени човјек није господар свог време-
на упркос помагалима која би требало да то исто вријеме 
„штеде“. Преобиље информација, њихова свјетлуцава мар-
кентишка активност, представља својеврсну агресивност 
када имамо у виду физиологију човјека, а неријетко, погуб-
но дејство на његову психу. Један од таквих извора је уп-
раво веб који је „квазиинстантан; не заузима ниједно друго 
време осим кошмара непрекидне садашњости. Поседујући 
искључиво површност без дубине, и искључиво садашњост 
без прошлости, веб тражи да буде (како се сам рекламира) 
дом сваком кориснику у коме је комуницирање с другим 
корисником могуће при брзини мисли“.8 Зато је пажња са 
којом бирамо књигу осврћући се са библиофилском истан-
чаношћу, осим на њен садржај који је основна и незамјенљи-
ва препорука, и на њен изглед, квалитет повеза, на приређи-
вачки подухват у свим сегментима, писмо, језик, штампу и 
све друго што може бити предмет ове врсте пажње, у ствари 
почетак једног ритуала са, чак, неизвјесним завршетком.       
Својим постојањем књига апсорбује и дио нашег радног, 
породичног и личног простора. „Направити библиотеку у 
кући, значи подарити јој душу“, рекао је Цицерон. Или, да 
Цицеронову изреку примијенимо на град, па да кажемо да 
град који има библиотеку има и душу. Можете ли да зами-
слите дигиталну библиотеку која би вашем дому или вашем 
граду подарила душу? Шта бисмо онда са легатима? Легат 
почившег Момчила Бојовића у власништву Народне биб-
лиотеке „Стеван Самарџић“ садржи, као и већина легата, и 
један број предмета који су заједно са књигама завештани 
овој установи. Од питања да ли ће постојати или да ли треба 
да постоје библиотеке у којима се налазе штампане књиге, 
радије бисмо се запитали да ли ће у будућности постојати 
завештања поменутог типа и каква штета би могла наста-

8	 Алберто	Мангел:	Библиотека	ноћу,	Геопоетика,	Београд,	2008,	стр.	184.
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ти уколико их не буде више. У том случају изгубили бисмо 
све оно што овакве збирке собом носе – печат времена, неке 
личне и породичне карактеристике, сву раскош несавршене 
људскости. Можемо ли да дигитализујемо јеку гусала чији 
су звучни таласи испуњавали јавни простор наших предака, 
који је био у исто вријеме и њихово природно окружење, да 
би се данас огласила загонетним ехом у нашим срцима. 

Оно што је важно јесте свијест о континуитету, о значају 
прошлости и опстојавање традиције у њој, али прошлости 
која је неповредиви дио времена9, а самим тим и активни ње-
гов дио. Када се фокусирамо на библиотекарство претпоста-
вљамо постојање једне универзалне, Вавилонске библиотеке 
која омогућава „контекст садашњости“. „Цитирати значи 
користити Вавилонску библиотеку; цитирати значи добро 
размислити о ономе што је претходно речено, и ако се то не 
учини, говори се у вакууму у ком се ниједан људски глас не 
може чути.“10

Привилегија побједника у освајачким ратовима још од 
времена прије Христа била је да задржи библиотеку освоје-
не територије, односно да заплијени њен садржај. Римља-
ни су спаљивали градове, али тек пошто би књиге биле на 
сигурном. Спаљиване су и библиотеке, али само онда када 
је требало затријети идентитет неког народа. „Уништавање 
књига преколумбовске Америке сведочанство је страха који 
владари имају од субверзивне моћи писане речи. Уверени су 
да понекад ни спаљивање књига није довољно. Библиотеке, 
самим својим постојањем, не само да то потврђују него и до-
воде у питање ауторитет власти.“11 Обрачун са књигом и биб-
лиотеком никада није био наиван, као што ни брига о њима 
није једноставна, али је увијек била ствар културног прести-
жа. Библиотеке су се појављивале на врхунцу зрелости неког 
друштва, њихово уништавање је знак свеопштег немјерљи-
вог назадовања. У општем лудилу, у одређеним историјским 
моментима долази до жестоког обрачуна на плану идеја, оне 
су најјачи покретачи људске активности, али нису у потпу-
ности власништво људи који их баштине. Напротив, како 
каже Хосе Ортега и Гасет „велике идеје нису наше, већ смо 
9	 	Зоран	Арсовић:	Шта	(пре)остаје,	Источник,	Београд	–	Торонто,	2015.
10	Алберто	Мангел:	Библиотека	ноћу,	Геопоетика,	2008,	стр.	183.
11	 Исто,	стр.	110.
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ми њихов плијен“12. Због идеја су неријетко и људи и књиге 
завршавали на ломачи. Та врста обрачуна стара је скоро ко-
лико и писменост. Због небриге, недаћа и хотимично, униш-
тен је велики број књига, а о њиховом садржају свједочио 
је сачувани фрагмент или посредна литература, а некад чак 
ни то, па је њихов губитак био трајан и ненадокнадив. По-
кушај спасавања књига или њихових аутора у идеолошким 
погромима кажњаван је губитком слободе, а неријетко одузи-
мањем живота. С друге стране, страдало се и због превелике 
љубави према књизи, опчињености њом, или због жеље да се 
њена вриједност претвори у властиту материјалну добит. Још 
у вријеме Асурбанипала, у 7. вијеку прије Христа, покушаји 
отуђивања књига из његове библиотеке предупређивани 
су одговарајућим клетвама које су на врло маштовит начин 
подстицале страх и зазор код потенцијалних крадљиваца.13 У 
Средњем вијеку, у неким манастирским библиотекама, књиге 
су биле везане ланцима. Дакле, никад свијет није био инди-
ферентан према штампаној књизи, па није и неће бити према 
њеној електронској варијанти. Како је рекао Кафка: „Књига 
мора бити секира за смрзнуто море у нама.“

Иако из свега реченог може да се закључи да припада-
мо генерацији која је  више, неупоредиво више, на страни 
штампане књиге него електронске, јер она је, ипак, варијан-
та, морамо да признамо неопходност ове друге у савреме-
ним условима и као страствени читаоци и као библиоте-
кари. Брзина којом она стиже на најудаљенија мјеста до 
разних корисника управо је невјероватна. Та озлоглашена 
copy paste могућност, као и бројне друге, олакшава нам пре-
узимање цитата, као и груписање и коришћење информа-
ција. Подаци везани за аутора, издавача или било чега дру-
гог из конкретног издања, захваљујући електронској бази 
података постају доступни у тренутку, а захваљујући одго-
варајућим уређајима и на сваком мјесту. То не значи да смо 
ученији, да смо ваљано искористили потенцијале, да смо 
отопили или разбили „смрзнуто море у нама“. Писана ријеч 
је замијенила усмену, не само да је наслиједила. Ипак је није 
сасвим угушила, као што ни постојање најразноврснијих 

12	Хосе	Ортега	и	Гасет:	Посматрач,	Клио,	Београд,	1998,	стр.	21.	
13	 	Lajonel	Kason:Biblioteke	Starog	sveta,	Clio,	Beograd,	str.	21.	
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музичких инструмената није замијенило људско грло, људ-
ски глас. Израз „жива ријеч“ остаће резервисан само за 
усмену ријеч, Слово Божије, само понекад, метафорично, 
за ријеч у умјетничком дјелу када оно живо дискутује са 
нама, јер „књижевност открива оно што стварност скрива“, 
како је рекао Џасмин Вест. На овом мјесту бисмо подсјети-
ли на заиста огромну моћ коју лијепа књижевност има чак 
и на свакодневни живот. Наиме, током деведесетих година 
20. вијека колумбијско Министарство културе основало је 
организацију путујућих библиотека чији је задатак био да 
најудаљеније дијелове земље снабдијева књигама. „Библи-
обуро“ или „магарећа библиотека“ (тако се звала јер су за 
транспорт коришћени магарци) допремала је књиге раз-
личитог садржаја. Било је ту стручних књига из области 
пољопривреде, оних са савјетима за вођење домаћинства 
и сл., али и примјерака из области лијепе књижевности. 
Књиге су уредно враћане све до једног тренутка када се ус-
тановило да недостаје једна од њих и то – шпански превод 
Илијаде! Становници села су одбили да врате књигу која 
им је на крају поклоњена уз услов да кажу разлог због којег 
су то учинили. Објаснили су да Хомерова прича у потпу-
ности одражава њихову: говори о ратом растрзаној земљи 
у којој срдити богови самовољно одлучују о судбини људи 
који никада тачно не знају разлог ратовања, или када ће на 
њих доћи ред да умру.14 Овај примјер на једноставан начин 
илуструје незнатност временске дистанце с једне стране 
и непресушну инспиративност и свјежину великих књи-
жевних дјела с друге. Овдје ваља истаћи и чињеницу да је 
у Колумбији с краја 20. вијека још увијек било много не-
писмених људи, што није спријечило идентификацију са 
књижевним дјелом непролазне вриједности.  

Данас се готово ништа значајније не објави у електрон-
ском облику а да се прије тога или упоредо не појави у штам-
паном. С обзиром да баратамо појмовима као што су кодекс, 
свитак, табла и слично, можемо закључити да је књига као 
предмет, мијењајући с времена на вријеме облик, преживјела 
дуги низ вијекова  и оставила неизбрисив траг у читалачкој 
култури, као и да се показала солидним носиоцем инфор-

14	 	Алберто	Мангел:	Библиотека	ноћу,	Геопоетика,	Београд,	стр.	188.
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мација. Услед развоја електронске књиге она сигурно неће 
сасвим нестати јер ће се свако иоле значајније издање још 
дуго времена, можда у мањем тиражу, појављивати у виду 
штампане књиге. Још увијек не познајемо довољно физич-
ке носиоце електронске књиге, а да и не помињемо саржај 
који је доступан on line. Он се може довести у питање исто 
као што се могу довести у питање и наши животи нечијом 
злом или недовољно вјештом руком, њеним удаљеним дик-
татом. Сматрамо да и књига и библиотека имају будућност, 
како штампана тако и дигитална варијанта и једне и друге, 
али да су се потребе корисника библиотечких услуга знатно 
промијениле и да запослени у овим установама морају ух-
ватити корак са тим промијењеним условима. Када бисмо 
сада рекли да библиотека мора да окупља око себе и младу 
популацију и зрелије људе, да ставља у жижу интересовања 
питања од кључног значаја за друштво, да покреће актив-
ности истраживачког типа, били бисмо на становишту, вје-
ровали или не, старом више од 2000 година, становишту 
које су његовали проницљиви и предузимљиви Птоломеји 
окупљајући у чувеној Александријској библиотеци најум-
није људе свога доба. Напредак понекад значи враћање про-
вјереним вриједностима. 

У складу са технолошким напретком, ново вријеме већ 
образује и библиотекара неког новог типа који у сваком 
тренутку барата великим бројем података, располаже од-
говарајућим вјештинама и може брзо да реагује на захтјеве 
корисника библиотеке. Ипак, без увида у саму књигу, без раз-
матрања њеног садржаја, није могуће дати квалитетан под-
стицај његовању културе читања без чега нема ни читалаца 
ни библиотека, јер површност и фрагментарност нису били, 
нити ће то у будућности постати, чиниоци испуњавања нај-
деликатнијих људских потреба. 
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Marija Knežević
Preparedness  for the Future

Summary: 

The theme chosen for the scientific conference deals with the 
meaning of the existence  of printed books, its future in a time of 
general proliferation of electronic technology and progress in the 
field of information technology. Sub-theme is studing  of human 
standpoint of thebook as a  Noah’s Ark, which should save the 
world from destruction. Both are inspiring for thinking  because 
they are  zestful for  detecting and solving the current problems in 
librarianship. Pljevlja’s area has made a significant contribution to 
the development of literacy if we take into account the existence 
of scriptorium in the monastery of the Holy Trinity in which they 
produced some of the most valuable manuscripts in which the 
library is preserved until present day. It stores, the first printed 
books, although some examples of both are in libraries and 
museums around the world. From Pljevlja’s district  originates 
the  part of the manuscript heritage in the Arab and Ottoman 
Turkishlanguage. All that speaks for one  of the most essential 
issue when it comes to culture, and it is a question of its continuity. 
Librarianship assumes  the existence  of a universal  Babilon 
Library that allows ‘’context of the present’’. Libraries appeared at 
the peak of maturity of a society, and their destruction is a sign of 
universal immeasurable downturn.
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Мария Кнежевич
Будущее для будущего

Резюме:

Тема выбранная для научной конференции, иницирует 
активности за смыслом существования печатной книги, её 
будущим в эпохе всеобщего распространения электроных 
технологий и прогресса в области информационных техно-
логий. Подтемой является изучение книги с гуманитарной 
точки зрения, как Ноев ковчег, который должен спасти мир 
от разрушения. Тема и подтема внушают на рассуждение, так 
как стимулируют детектирование и решение текущих про-
блем в библиотечном деле. Край г. Плевля внос свой значи-
тельный вклад в развитие грамотности если мы примём во 
внимание существование скриптория в манастыре Сватой 
Троицы, в котором были созданы некоторые из наиболее 
ценных рукописей и в чьей библиотеке сохраняются и по сей 
день. В этой библиотеке сохраняется и первая печатная кни-
га, хотя некаторые экземпляры оба жанра находятся в библи-
отеках и музеях по всему миру. Из края г. Плевля поощряет 
и часть рукописного наследия арабского и старотурецкого 
языков. Всё эта говорит в пользу самого существенного воп-
роса, когда речь заходит о культуре, а это вопрос её конти-
нуитета. Библиотечное дело предпологает существование 
универсальной библиотеки Бабеля, которая обеспечивает 
«контекст настоящего времени». Библиотеки возникались на 
апогее зрелости общества, и их уничтожение является при-
знаком универсального неизмеримого снижения.
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днедавно међу препознатљивим ликови-
ма који промичу пљеваљским улицама нема 

Љиљане Стаменић. Генерације ученика и сту-
дената којима је Народна библиотека „Стеван 
Самарџић“ била истински храм културе и нау-
ке, памте кћерку Наталије и Срета Деспотовића, 
рођену 1950. године у Пљевљима, супругу чуве-
ног пљеваљског спортисте и угледног инжењера 
Миодрага Мида Стаменића, чија појава готово да је неколико 
деценија била заштитни знак Градске читаонице. 

Након што је завршила Пљеваљску гимназију, управо 
због изазовног посла у Библиотеци, занемарила је студије 
књижевности у Београду, али оставши до краја свог рад-
ног вијека везана за лијепу ријеч, књигу и родна Пљевља! Та 
Пљевља која је вољела неким чудним, помало ирационалним 
жаром, са свим њиховим врлинама и манама, и свим људима 
који у њима живе, често без реалног критичког ослонца у тој 
еуфоричној опчињености завичајем.

Њу је красила ријетка неконформистичка и некалку-
лантска особина потпуне отворености, и онда када јој је то 
доносило пажњу и поштовање, али и када је изазивало по-
дозривост и жамор поткултурне чаршије. И као што је била 
спремна да прихвати и безрезервно подржи многе акције 
које су афирмисле и уздизале Завичај, тако је горљиво и до 
краја била спремна да брани своје ставове, увјерења и оп-
редјељења. Са Љиљом се могло “ратовати”, али само јаком 
аргументацијом, и то добро основаном и ваљано изложеном, 
али и са именом и угледом који се није лако могао довести у 

In memoriam
Љиљана Љиља Стаменић  
(1950 – 2015) 

Љиљана Љиља Стаменић

O
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питање. Између Љиљиног понашања и њених увјерења није 
било диспропорције, склад њених ријечи и дјела били су ис-
тинска суштина њеног бића. Свој грађански одгој носила је 
не само као стечену категорију, већ као нешто што јој је текло 
у венама, рођењем и генима дато.

Без остатка и прагматичних примјеса носила је поносно 
своје Српство, ни на чију штету, ни у чијој сјенци. То је нај-
боље показао њен рад и ангажовање у Српском пјевачком 
друштву “Братство”. Била је један од оснивача обновљеног 
“Братства”, најстарије културне установе у нашем крају, и члан 
Редакције која је урадила Монографију Друштва, поводом 110. 
годишњице његовог оснивања. Оставила је неизбрисив траг, 
поготову радом у Драмској секцији и са најмлађима, али и 
организацијом озбиљних културних пројеката какве су биле 
бројне светосавске или видовданске академије. Име Друштва, 
са најкреативнијим члановима, успјешно је афирмисала на 
културним позорницама широм бивше Југославије.

Ма колико звучало као нонсенс материјално јој је било 
морална категорија, ослонац самосталности и слободе. Упра-
во је својом несебичношћу безброј пута показала колико је 
била широкогруда за опште добро, али и појединачне судби-
не. О томе би свакако, најбоље посвједочила њена породица.

Оно што заслужује посебан осврт свакако је њена дубо-
ка, искрена и напатворена љубав према дјеци, коју на жалост 
у свом приватном животу није имала. Ту љубав према дјеци, 
и младима уопште, доказала је безброј пута, а она се најбоље 
очитовала кроз чињеницу што су јој безрезервно вјеровали и 
били спремни за њом “и у гору и у воду”. 

Прерано је отишла, односећи собом заувијек један вул-
кан креативне енергије и племенитих особина.

Милан Кнежевић
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Добрило Аранитовић (Шабац)
Ахмед Тахирбеговић (Сарајево)
Владан Бајчета (Београд)
Мирко Пејовић (Београд)
Зоран Арсовић (Бањалука)
Душко Певуља (Бањалука)
Мироје Вуковић (Подгорица)
Љубомир Зуковић (Нови Сад)
Гордана Стокић Симончић (Београд)
Надина Гребовић-Лендо (Сарајево)
Александра Улетиловић (Бањалука)
Гордана Љубановић (Цетиње)
Милко Грбовић (Београд)
Милорад  Грбовић (Неготин)
Рајко Џарић (Београд)
Слободан Рондовић (Београд)
Светислав Шестовић (Подгорица)
Марија Недељковић (Београд)
Ана Кривокапић (Подгорица)
Радоман Јовић (Београд)
Сабрија Рачић  
Хаџимуртезић (Пријепоље)
Ангелина Петровић (Београд)
Војислав Максимовић (Београд)
Драгић Рабреновић (Бијело Поље)

Миленка Цица Чоловић (Пљевља)
Зоран Раонић (Пљевља)
Данко Радовановић (Пљевља)
Милорад Јокнић (Пљевља)
Осифор Павловић (Пљевља)
Божидарка Павловић (Пљевља)
Светозар Боровић (Пљевља)
Бојана Чепић (Пљевља)
Радомир Терзић (Пљевља)
Ивана Цвијетић (Пљевља)
Мирко Лончар (Пљевља)
Мирко и Марко Пејатовић (Пљевља)
Мило Џаковић (Пљевља)
Миленко Шарац (Пљевља)
Универзитетска библиотека  
Црне Горе
Секретаријат за друштвене 
дјелатности (Пљевља)
Информативни портал (Пљевља)
ЈУ  Умјетничка галерија „Витомир 
Србљановић“ (Пљевља)
Институт за књижевност и 
уметност (Београд)

Дародавци / 2015.

Током  2015. године значајан број књига путем поклона Библиотека 
је добила од појединаца и установа. Уз срдачну захвалност,  дајемо имена 
дародаваца: 
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Библиографије

Видоје Деспотовић рођен је на Видовдан 
(28. јуна) 1930. године у Вруљи, од оца Божа 
и мајке Савете, рођене Остојић. Породица 
Деспотовић, Видојев дјед Вучко и дједов брат 
Обрад, доселили су се из Обарди у Вруљу 1892. 
године и настанили  се у засеоку Клопет, као 
чифчије код Дурана. Након ослобођења од 
Турака, 1912. године, Вучко је остао да живи 
у Клопету, а Обрад се преселио у Влаовину. 
Видојев отац Божо, рођен је 1894. године у 
Вруљи. Породица Остојић, од које потиче 
Видојева мајка Савета, доселила се у Вруљу 
1913. године на имање купљено од Мемића у Вруљи, у засеоку Калипоље. 
Видојеви родитељи, Божо и Савета вјенчали су се 1919. године, а Видоје је 
рођен као пето дијете те сиромашне али угледне породице. Одрастао је у 
сиромаштву и оскудици, што је посебно било тешко током Другог свјетског 
рата, када је породица Деспотовић осим немаштине била суочена и са 
породичним трагедијама узрокованим ратом. Видојев брат Богдан погинуо 
је 23. априла 1944. на мосту код Мојковца као пушкомитраљезац Треће 
санџачке бригаде, а брат од стрица Милета погинуо је 15. маја 1942. године 
код Кланца, општина Бијело Поље. У рату су му погинула и два ујака, Аврам 
и Јефто.

Видоје је у школу у Мариној шуми кренуо 1939. године, код учитеља 
Вукојице Перуничића. У то вријеме је саграђена и школа у Вруљи, па је у 
други разред Видоје кренуо 1940, код учитељице Стане Томашевић са 
Цетиња, коју памти као изврсног просвјетног радника и педагога. Учитељи-
ца  Стана била је чланица СКОЈ – а, па се одмах по избијању рата прикљу-
чила НОБ – у и постала прва жена комесар у партизанској јединици. То-
ком ратних година школа у Вруљи почела је са радом 1944. године у кући 
Рабреновића, а дјецу је подучавао учитељ Миливоје Шљукић из Пљеваља. 
Видоје је од децембра 1944. до јула 1945. године завршио два разреда. Први 

БИО-БИБЛИОГРАФИЈА 
ВИДОЈА ДЕСПОТОВИЋА
Ивана Цвијетић
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разред гимназије у Пљевљима уписао је 1946, и тада се први пут, уз доста 
стрепње  одвојио од породице. У јесен 1946. године, примљен је у СКОЈ и био  
ангажован у раду омладинске организације и раду разредних заједница, као 
и на уређењу града и пошумљавању околине. Током школовања у Гимназији 
учествовао је у изградњи Новог Београда 1949. године и био проглашен 
за ударника.  Видојева жеља је била да похађа средњу техничку школу и 
да настави школовање за грађевинског инжењера, међутим, на основу 
планског распореда за упис у средње школе, Видоје је уписан на Поморски 
техникум у Котору ради припрема за капетане бродова.  Видоје није био 
задовољан условима школовања у Котору, „информбировским“ понашањем 
неких предавача и особља интерната, тако да је послије двадесетак дана 
напустио школу и уписао новоотворену учитељску школу у Иванграду. 
Услови интернатског живота били су веома лоши, али се Видоје тјешио 
размишљањем да и од лошег може бити горе. Учитељску школу завршио је 
са одличним успјехом, а током школовања испољио је велику активност у 
раду омладинске и партијске организације. Учествовао је у изградњи ауто 
– пута Братство – јединство, Београд – Загреб, 1950. године и на изградњи 
Жељезаре Никшић, 1952. године.  

Током школовања у учитељској школи упознао је Наду с којом се вјенчао 
1953. године. Исте те године, Видоје је започео одслужење војног рока у 
Битољу у Школи резервних официра, а његова супруга Нада запослила  се 
као учитељица у школи у Вруљи. Након одслужења војног рока, Видоје се 
вратио у Вруљу и почео да ради у школи са супругом Надом. Те 1954. године,  
школу у Вруљи похађала су 74 ученика у четири разреда. Својим просвјетно-
педагошким радом брачни пар Деспотовић стекао је пуно повјерење и 
симпатије житеља Вруље. Од 1958. године, прешли су у школу у Мариној 
Шуми, гдје је Нада радила као учитељица, а Видоје као наставник српског 
и руског језика. За успјешан рад у школи, Видоје је добио Медаљу рада и 
новчану награду од општине Маоче. Напоредо са радом у учионици, Видоје 
је радио и као партијски руководилац и руководилац ССРН, а затим и као 
одборник Скупштине општине Пљевља.   Као официр, био је распоређен 
на мјесто помоћника начелника Штаба Бригаде за обавјештајне послове, 
гдје је показао велику одговорност и знање због чега је добио и ванредна 
унапређења. 

У септембру 1962. године, Видоје прелази на дужност руководиоца 
Центра за стручно и основно образовање на Радничком универзитету у 
Пљевљима.  Био је ангажован као одборник СО Пљевља, члан Школског 
одбора Економске школе, члан руководства синдиката и ССРН. У периоду 
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између 1965. до 1975. године биран је за предсједника ОО Синдиката 
радника друштвених дјелатности општине и члана овог синдиката Црне 
Горе и Југославије.  Године 1967.  изабран је за предсједника Општинског 
вијећа Савеза синдиката, и на тој дужности је остао осам година. У том 
периоду два пута је учествовао на  конгресима Савеза синдиката Југославије 
и Црне Горе. Незабораван догађај за њега је остао Конгрес самоуправљача 
Југославије, одржан 1971. године у Сарајеву, на коме је Јосип Броз Тито два 
пута говорио. Након два мандата  предсједника Општинског вијећа Савеза 
синдиката, изабран је за начелника Одјељења за народну одбрану и члана 
Извршног одбора Скупштине општине. За остварене резултате добио је 
бројна признања и плакете, међу којима и Плакету одбране Црне Горе која 
је прво додијељена Титу, а затим Видоју Деспотовићу. 

У периоду 1984 / 1985. године обављао је дужност секретара Вијећа 
мјесних заједница Скупштине општине Пљевља, а 1985. године постављен 
је за команданта Територијалне одбране општине без ограничења мандата. 
И за овај рад добио је бројна признања, међу којима је Орден заслуга за 
народ са сребрним зрацима и Плакета ЈНА, те Плакета одбране Црне Горе. 
Напредовао је до чина потпуковника, што је ријеткост за резервне официре. 

На свој шездесети рођендан, 28. јуна 1990. године пензионисан је на 
сопствени захтјев, због става да на његово мјесто треба да дође неко млађи, 
али и због наслућивања скорог распада Југославије и грађанског рата. Од 
1990. године, ангажован је је у раду Борачке организације, која се тада 
звала СУБНОР, а сада Организација бораца НОР – а 1941 – 1945. године, у 
којој је дошло до раскола и подјела. 1995. године изабран је за предсједника 
ове организације и на тој дужности остао је три мандата у трајању од по 
пет година. Члан је најужег руководства Савеза бораца општине Пљевља, 
Савеза бораца Црне Горе и Савеза бораца Југославије, у чијем је дјеловању 
испољио велику активност посебно на његовању борбених традиција, 
очувању вриједности ослободилачких ратова, посебно Другог свјетског рата.  
Организација бораца НОР – а 1941 – 1945. године посљедњих петнаестак 
година посебну пажњу посветили су његовању борбених традиција, 
очувању споменика, обиљежаваљу значајних датума из Другог свјетског 
рата. Организована су редовна окупљања код Споменика на Стражици, на 
Тјентишту, у Пријепољу, Мојковцу, Подгорици, Беранама, Бијелом Пољу, на 
Кадињачи и другим мјестима. 

Видоје Деспотовић се дуги низ година бави и писаном ријечју и осим 
великог броја прилога објављених у многим листовима и часописима 
(Побједа, Просвјетни рад, Пљеваљске новине, Рад, Брезнички записи, 
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Милешевски записи, Гласник Завичајног музеја и др.), објавио је петнаест 
монографских публикација. 

Библиографија радова Видоја Деспотовића представља попис 
Деспотовићевих радова – књига и чланака и садржи 227 библиографских 
јединица. Библиографија је подијељена у три поглавља и то:

I Посебна издања
II Чланци и прилози у новинама и часописима
III Литература о Видоју Деспотовићу
                                                   

I  Посебна издања 

1995.

1.  ПОРОДИЦА Деспотовић у пљеваљском крају / Видоје Деспотовић. – Пљевља : 
аутор, 1995 (Пријепоље : Милешево). – 112 стр. ; 20 цм. –  
Предговор: стр. 5. – Биљешка о аутору: стр. 110 – 111. – Напомена аутора: стр. 111. – Видоје 
Деспотовић: Породица Деспотовић у пљеваљском крају / Исак Калпачина (приказ): стр. 
112. – (Брош).

1996

2.  ПРОГОН / Видоје Деспотовић. – Пљевља: Међурепубличка заједница за културно 
– просвјетну дјелатност, 1996 (Београд : Панграф). – 151 стр. ; 21 цм. – (Библиотека 
Мостови / Међурепубличка заједница за културно – просвјетну дјелатност, Пљевља) 
Видоје Деспотовић “Прогон“ / Исак Калпачина (приказ): стр. 151. – (Брош).

3.  ПОРОДИЦА Пејовић у пљеваљском крају / Видоје Деспотовић. – Пљевља : 
[б.и.], 1996 (Пријепоље : Милешево). – 15 стр. ; 21 цм 
Тираж: 200. – (Брош).

1997

4.  ВРУЉА и Вруљани / Видоје Деспотовић. – Београд : Одбор САНУ за 
проучавање села : Културно – просветна заједница Републике Србије, 1997 (Земун 
: Агрограф). – 275 стр. ; (8) пресавијених листова са родословима : илустр. ; 24 цм. - 
(Библиотека Хронике села)  
Тираж 700. – Предговор / Петар Ј. Марковић: стр. 5 – 8. – Ријеч аутора: стр. 9 - 10. – (Брош.).

1999. 

5.  ПЉЕВАЉСКО школство до 1998. године / Видоје Деспотовић. - Пљевља : 
Информативни центар „Пљевља“, 1999 (Подгорица : НЈП Побједа). - 161 стр.: илустр.; 
24 цм  
Тираж 1000. – Биљешка о аутору: стр. 161. – (Брош).  
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Библиографије

2002. 

6.  КУЋА у кући / Видоје Деспотовић. – Пљевља: „Далма“, 2002 (Пријепоље : 
Графокартон). -199 стр. ; 21 цм 
Тираж: 500. – (Брош).

2003.

7.  НАША села / Видоје Деспотовић. – Пљевља : Информативни центар „Пљевља“, 
2003 ( Подгорица : Графо Црна Гора). – 264 стр. ; 23 цм  
Тираж: 500. – О писцу: стр. 262. – Библиографија: стр. 261. – (Брош).

2008.

8.  КАО борови / Видоје Деспотовић. – Пљевља : „Далма“, 2008 (Пријепоље : 
Графокартон). – 64 стр. ; 21 цм  
Тираж: 300. - Рецезентски осврт над збирком прича „Као борови“ Видоја Деспотовића / 
Љубомир Матовић: стр. 88-91. – Биљешка о аутору на корицама. – (Тврди повез). 

2011.

9.  ИЗАБРАНЕ приче / Видоје Деспотовић. – Пљевља : Књижевни клуб „Далма“, 
2011 (Пријепоље : Графокартон). – 252 стр. : слика аутора ; 20 цм  
Тираж 500. – Особеност књиге чине критички осврти и прикази (приказ) / Радисав 
Џуверовић. – У оквирима стварносне равни (приказ збирке „Прогон“) / Исак Калпачина: 
стр. 233. – Из завичајних предјела (приказ збирке „Кућа у кући“) / Милорад Зечевић: стр. 
234 – 235. – Приче са народног изворишта (приказ збирке „Кућа у кући“) / Љубомир В. 
Матовић: стр. 236 – 239. – Црта између добра и зла (приказ збирке „Као борови“ уз друго 
проширено издање) / Миленко Јовић: стр. 240. – Приповедач од нерва (приказ збирке „Као 
борови“) / Љубомир Матовић: стр. 241 – 243. – Препознатљив амбијент завичаја (приказ 
збирке „Као борови“) / Радисав Џуверовић: стр. 244 – 246. – Приповједачка свједочанства 
Видоја Деспотовића ( приказ збирке „Као борови“) / Јован Петровић: стр. 247 – 249. – 
(Тврди повез). 

10.  СЕДАМДЕСЕТ година Пљеваљске битке / Видоје Деспотовић. – Пљевља: 
Општински одбор Организације бораца НОР 1941 – 1945. године, Пљевља, 2011 
(Подгорица : Графо Црна Гора). – 88 стр. : слика аутора; 21 цм  
Тираж 1000. – (Тврди повез). 

2013.

11.  КОФЕРЧЕ / Видоје Деспотовић. – Пљевља: Књижевни клуб „Далма“, 2013 
(Бијело Поље: Пегаз). – 95 стр. 20 цм  
Тираж 500. – Биљешка о писцу на корицама. - Према облику и тону народног говора : Видоје 
Деспотовић: „Коферче“ (рецензија) / Исак Калпачина: стр. 5 – 6. – (Брош.). 

12.  НАТО бомбардовање: 78 дана пљеваљских протеста / Видоје Деспотовић. – 
Пљевља: Општински Одбор ОБНОР 1941 – 1945. година, Пљевља, 2013 (Никшић: 
Минс). - 209 стр. : илустр. ; 21 цм 
Тираж 300. – Биљешка о писцу: стр. 206. – (Брош.).
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2014.

13.  ПОДСЈЕЋАЊА (поводом 70 година ослобођења Пљеваља) / Видоје Деспотовић. 
– Пљевља: Организација бораца НОР- а 1941 – 1945. године, Пљевља, 2014 (Бијело 
Поље : Пегаз). – 114 стр. : илустр. ; 21 цм 
Тираж 300 . – Биљешка о писцу на корицама. – (Брош.). 

2015.

14.  ПРОШЛОСТ се не заборавља / Видоје Деспотовић. – Пљевља: Организација 
бораца НОР- а 1941 – 1945. године, Пљевља, 2015 (Никшић : Минс „Кнежевић“). – 191 
стр. : илустр. ; 21 цм 
Тираж 500. – Биљешка о аутору: стр. 5. – (Брош.).

15.  НА стазама живота (Ја о себи и други о мени) / Видоје Деспотовић. – Пљевља: 
Аутор, 2015 (Бијело Поље: Пегаз). – 201 стр.: илустр. ; 21 цм 
Тираж 300. – (Брош.).  
Књига садржи биографске податке аутора, личне и породичне фотографије, рецензије његових 
књига, податке о породици Деспотовић.

II Чланци и прилози у новинама и часописима

1962.

16.  НА стамбеним зградама у Вруљи не врше се поправке / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Год. 3, бр. 30 (15. 01. 1962), стр. 6.  
Из рада кућних савјета. 

17.  ПРАВИЛНИЦИ о расподјели прихода и личних доходака задруге „Маоче“ 
нијесу били на дискусији у ССРН / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 3, бр. 31 (1. 02. 1962), стр. 3.

18.  НЕОДГОВОРАН однос према друштвеној имовини / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 3, бр. 41 (1. 07. 1962), стр. 2.  
Из мјесне организације ССРН у Маочу. 

19.  У школу ученика у привреди примљено 80 нових полазника / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 3, бр. 50 (15. 11. 1962), стр. 4.  
Из Радничког универзитета. 

1963.

20.  НА шест курсева преко 1200 посјетилаца / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 4, бр. 54 (15. 01. 1963), стр. 4.  
 

21.  ВЕЧЕРЊА омладинска школа почеће са радом / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 4, бр. 54 (15. 01. 1963), стр.5.
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22.  СЕМИНАР за чланове комисије која ће радити статуте радних организација/ 
Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 4, бр. 58 (15. 03. 1963), стр. 5.

23.  ИЗРАДА статута радних организација у почетној фази / Видоје Деспотовић У: 
Пљеваљске новине. – Год. 4, бр. 59 (1. 04. 1963), стр. 3.

24.  ФОРМИРАН синдикат радника друштвених служби / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 4, бр. 63 (1. 06. 1963), стр. 3.

25.  ФОРМИРАН синдикат радника индустрије и рударства / Видоје Деспотовић У: 
Пљеваљске новине. – Год. 4, бр. 65 (1. 07. 1963), стр. 2.

26.  ПОСТОЈИ велико интересовање омладине за укључивање у привреду / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 4, бр. 65 (1. 06. 1963), стр. 4.  
Из Радничког универзитета. 

27.  РАЗНОВРСНИЈИ и организованији рад / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 4, бр. 66 (13. 07. 1963), стр. 5.  
На крају школске године Радничког универзитета. 

28.  ОСНОВНЕ школе почињу са радом другог, а средње петог септембра / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 4, бр. 69 (1. 09. 1963), стр. 4.  
На почетку школске године. 

29.  ФИЛМОВИ које ћемо гледати / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 4, бр. 69 (1. 09. 1963), стр. 5.

30.  ПРЕКО стотину средњошколаца на екскурзији / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 4, бр. 71 (1. 10. 1963), стр. 4.

31.  У изради треба да учествују сви  чланови колектива / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 4, бр. 76 (15. 12. 1963), стр. 5.  
Статути школа. 

1965.

32.  ПРИЈЕМНИ испити за ученике у привреди / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 6, бр. 109 ( 1965), стр. 5.

1966.

33.  НЕДОСТАЈЕ знање и опрема / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 7, бр. 130 (1966), стр. 4.  
Заштита на раду. 

34.  УСПЈЕХ у школи није стимулиран / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 7, бр. 132 (1966), стр. 4.  
Образовање произвођача.  
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35.  ШКОЛУЈЕМО једног радника а десет службеника / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 7, бр. 134 (1966), стр. 4.  
Пред упис ученика у средње школе. 

36.  ДОХОДАК на бази сопственог рада / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 7, бр. 138 (1966), стр. 4.  
Из Радничког универзитета. 

37.  НЕОПХОДНА су мишљења свих заинтересованих / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год 7, бр. 140 (1966), стр. 5.  
Републички Закон о финансирању образовања на дискусију.

38.  НЕИЗВЈЕСНА судбина школе ученика у привреди / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 7, бр. 141 (1966), стр. 5.  
Са сједнице Савјета за просвјету.

39.  КОЛЕКТИВИ без планова и програма / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 7, бр. 147 (1966), стр. 4.  
Образовање одраслих. 

40.  ПРЕДВИЂЕНЕ стопе доприноса су недовољне / Видоје Деспотовић  
У: Просвјетни рад. – Год. 13, бр. 18 – 19 (1966), стр. 4.  
Ријеч Видоја Деспотовића на пленуму Републичког одбора синдиката. 

1967.

41.  OВОГОДИШЊА средства за образовање / Видоје Деспотовић  
У: Просвјетни рад. – Год. 14, бр. 11 (1. 6. 1967), стр. 7.  
Дискусија са Скупштине синдиката. 

1968.

42.  НОВ положај једне јединице / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 9, бр. 194 (1968), стр. 3.  
Шта прописује Закон о расподјели дохотка. 

1970.

43.  ПИТАЈТЕ радног човјека / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 11, бр. 241 (1970), стр. 5.  
Какав је положај радника у садашњој самоуправној пракси. 

1971. 

44.  ОДЛУКА Конгреса – обавеза за све / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 12, бр. 254 (15. 05. 1971), стр. 4 - 5.  
Утисци са Конгреса самоуправљача. 

45.  ПРЕДЛОГ споразума о запошљавању пред органима управљања / Видоје Дес-
потовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 12, бр. 262 (15.10. 1971), стр. 2.  
Са Предсједништва ОСВ.  
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46.  ДОГОВОР против свемоћних / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 12, бр. 267 (29. 11. 1971), стр. 10. 

1974.

47.  КАКО смо дочекали крајњи рок амандманског организовања / Деспотовић 
Видоје  
У: Пљеваљске новине. – Год. 15, бр. 318 (1. 01. 1974), стр. 3. 

48.  ЗАЈЕДНИЧКИМ средствима – до радничких станова / Деспотовић Видоје  
У: Пљеваљске новине. – Год. 15, бр. 319 (15. 01. 1974), стр. 2.  
Активности СК и синдиката. 

49.  БРАТСТВО се ковало у рату – братство се развија у миру / Деспотовић Видоје - 
Милоје Новаковић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 15, бр. 339 (19. 11. 1974), стр. 12.  
О Вировитици. 

1978.

50.  НАБАВКА средстава за личну заштиту / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 19, бр. 415 (51. 01. 1978), стр. 4.  
РБХ заштита. 

51.  ЦИВИЛНА заштита брана против опасности / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 19, бр. 425 (15. 06. 1978), стр. 6.  
Двадесети јун – Дан цивилне заштите. 

52.  ВЕЛИКО признање / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 19, бр. 426 (1. 07. 1978), стр. 5.  
Цивилна заштита. 

53.  ИЗ народне одбране / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 19, бр. 434 (1. 11. 1978), стр. 3. 

1980.

54.  У војску па на факултет / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 21, бр. 477 (1. 08. 1980), стр. 6.

55.  НАКОН уписа у – ЈНА / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 21, бр. 477 (1. 08. 1980), стр. 6.

1981.

56.  ОСТВАРЕНИ планирани циљеви / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 22, бр. 487 (1. 01. 1981), стр. 6.  
Одбрамбене припреме за период 1976 – 1980.

57.  СЈЕЋАЊЕ на историјске дане / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 22, бр. 499 (1. 07. 1981), стр. 2.  
Стана Томашевић – Арнесен посјетила Вруљу.  
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1982.

58.  ДАЛЕКО од уставног концепта / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 23, бр. 535 (10. 09. 1982), стр. 6.  
Положај мјесне заједнице. 

59.  ВИШЕ контакта са базом / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 23, бр. 538 (10. 10. 1982), стр. 2.  
Делегатски живот. 

60.  НЕ задовољава активност делегација / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 23, бр. 541 (10. 11. 1982), стр. 6.  
Из делегатског живота. 

61.  ЕКОНОМСКА стабилизација – основ програма рада / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 23, бр. 545 (20. 12. 1982), стр. 2.  
Програм рада Скупштине општине и Изврпног одбора на јавној расправи. 

1983.

62.  НАКНАДА за експроприсану имовину / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 24, бр. 547 (10. 01. 1983), стр. 2.  
Скупштинске одлуке. 

63.  НА дневном реду буџет и план развоја у 1983 / Видоје Деспотовић  
У: Делегат. – Бр. 4 (20. 03. 1983), стр. 5.  
Заказана сједница Скупштине општине. 

64.  УСПЈЕШАН рад делегације / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 24, бр. 557 (20. 04. 1983), стр. 8.  
Из Мјесне заједнице Голубиња. 

65.  ВИШЕ помоћи правосудним органима / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 24, бр. 558 (1. 05. 1983), стр. 2.  
Из рада Општинског суда и Органа за прекршаје. 

66.  НЕДОСЉЕДНОСТ у примјени договора / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 24, бр. 564 (1. 07. 1983), стр. 4.  
Запошљавање. 

67.  ИНДУСТРИЈСКА производња опада / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 24, бр. 574 (10. 11. 1983), стр. 3.  
Скупштина општине на наредној сједници размотриће привредне тешкоће Општине. 

1984.

68.  ОДЛУЧИВАЊЕ без утицаја базе / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 25, бр. 582 (1. 01. 1984), стр. 7.  
Из делегатске праксе. 

69.  САРАДЊА тјера мрак / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 25, бр. 592 (10. 04. 1984), стр. 5.  
Електрификација сеоских насеља у општини. 
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70.  МИРОВНА вијећа рјешавају спорове / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 25, бр. 598 (10. 06. 1984), стр. 4.  
Из активности мјесних заједница. 

71.  МАЊЕ стопе доприноса / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 25, бр. 599 (30. 06. 1984), стр. 7.  
Мјере економске стабилизације. 

72.  СТАЊЕ у саобраћају огледало рада и културе / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 25, бр. 610 (10. 10. 1984), стр. 5. 

73.  ПОСЛОВАЊЕ привреде на дневном реду / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 25, бр. 610 (10. 10. 1984), стр. 1.  
Заказана сједница Скупштине општине. 

1985. 

74.  ПЛАНИРАНИ бројни задаци / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 26, бр. 623 (20. 02. 1985), стр. 2.  
Предлог програма рада Скупштине општине за 1985. годину. 

75.  СЈЕДНИЦА Скупштине општине 1. марта / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 26, бр. 623 (20. 02. 1984), стр. 4. 

1986. 

76.  ПОУЗДАН заштитник револуционарних тековина / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 27, бр. 687 (20. 12. 1986), стр. 1.  
Уз 45. рођендан наше Армије. 

1993. 

77.  ЈУБИЛЕЈ учитеља / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 33, бр. 892 (4. 10. 1993), стр. 4.  
Подсјећање.

1994.

78.  ГЕТЕ / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Год. 34, бр. 904 (8. 07. 1994), стр. 4.  
Прича. 

1996. 

79.  ИЗ историје пљеваљског школства / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 940 (13. 01. 1996), стр. 5.  
Подсјећања.  
 

80.  ИЗ историје пљеваљског школства (2) / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 941 (1. 02. 1996), стр. 5.  
Подсјећања.
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81.  ПРВА пљеваљска партизанска чета / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 957 (1. 10. 1996), стр. 5.  
Из календара НОР-а. 

82.  ЉУТИЋИ / Видоје Деспотовић У: Милешевски записи. – Бр. 2 (1996) 

83.  МАНАСТИР Орлић и калуђерске стијене у Доњој Козици / Видоје Деспотовић  
У: Милешевски записи. – Бр. 2 (1996) 

1997.

84.  ШКОЛСТВО у пљеваљском крају 1912 – 1945. године / Видоје Деспотовић  
У: Брезнички записи. – Бр. 7 – 8 (1997), стр. 53 – 58.

85.  ШКОЛСТВО у пљеваљском крају 1912 – 1945. године / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 965 (1. 02. 1997), стр. 4. 

86.  СТО година школе у Премћанама / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 966 (15. 02. 1997), стр. 3. Јубилеји. 

87.  ШКОЛЕ у пљеваљском крају од 1941. до 1945. / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 966 (15. 02. 1997), стр. 5. 

1998.

88.  ПОТКРАЈЦИ / Видоје Деспотовић  
У: Брезнички записи. – Бр. 9 – 10 (1998), стр. 152 – 165. 

89.  ДЕВЕТ деценија основне школе у Обардама / Видоје Деспотовић  
У: Просвјетни рад. – Бр.15 – 16 (15. 09. 1998), стр. 6: Бр. 17 – 18 (14. 10. 1998), стр. 8.  
Школа је почела са радом 12. децембра 1908. године. 

90.  КОЗИЧКА ријека / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1000 (16. 07. 1998), стр. 7. 

91.  ДЕВЕДЕСЕТ година рада основне школе у Обардама / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1003 (30. 12. 1998), стр. 10.  
Значајни јубилеји. 

1999.

92.  ЉУТИЋИ – Матаруге код Пљеваља / Видоје Деспотовић  
У: Брезнички записи. – Бр. 11 – 12 (1999), стр. 101 – 122.

93.  МАРИНА шума ранији и садашњи центар маочке котлина / Видоје Деспотовић  
У: Гласник завичајног музеја (Пљевља). – Књ. 1 (1999), стр. 207 – 215. 

94.  БРАНКО Радошевић: in memoriam / Видоје Деспотовић  
У: Просвјетни рад. – Бр. 7 – 8 (21. 04. 1999), стр. 23.  
Професор педагогије.  
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95.  ПРИЗНАЊЕ борцима / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1012 (15. 05. 1999), стр. 2.

96.  СТО година школе / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1012 (15. 05. 1999), стр. 4.  
Значајни јубилеји. 

97.  СТО година школе (2) / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1013 (1. 06. 1999), стр. 6.  
Значајни јубилеји. 

98.  ЛАЛОВ гроб / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1015 (2. 07. 1999), стр. 8.  
Прича. 

99.  ШКОЛСТВО у Пљеваљском крају 1912 – 1945. године / Видоје Деспотовић  
У: Васпитање и образовање. – Бр. 3 (1999), стр. 200 – 210. 

2000.

100.  ПЉЕВЉАЦИ у аустроугарским затворима 1915 – 1918 / Видоје Деспотовић  
У: Брезнички записи. – Бр. 13 – 14 (2000 / 2001), стр. 109 – 127.

101.  КОЗИЦА / Видоје Деспотовић  
У: Брезнички записи. – Бр. 13 – 14 (2000 / 2001), стр. 163 – 182.

102.  ВЕЋ десет година без ученика / Видоје Деспотовић  
У: Просвјетни рад. – Бр. 13 – 14 (12. 10. 2000), стр. 16.  
Школе којих више нема: Основна школа у Глисници код Пљеваља. 

103.  ДОРУЧАК / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1040 (15. 07. 2000), стр. 11.  
Прича. 

104.  БОРЦИ на Кадињачи / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1041 (1. 08. 2000), стр. 2.  
Из општинског одбора СБНОР-а. 

105.   СТО година рада основне школе у Глисници / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1044 (15. 09. 2000), стр. 8.  
Јубилеји. 

106.   ОКУПАЦИЈА пљеваљског краја 1914 – 1918. и 1941 – 1945. године / Видоје Деспо-
товић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1044 (15. 09. 2000), стр. 9.  
Живот под окупатором и функционисање власти до 2000. године.  

107.   ОКУПАЦИЈА пљеваљског краја 1914 – 1918. и 1941 – 1945. године (2) / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1045 (1.10. 2000), стр. 11.  
Живот под окупатором и функционисање власти до 2000. године.  
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108.  ОКУПАЦИЈА пљеваљског краја 1914 – 1918. и 1941 – 1945. године (3) / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1046 (15. 10. 2000), стр. 9.  
Живот под окупатором и функционисање власти до 2000. године. 

109.  ОКУПАЦИЈА пљеваљског краја 1914 – 1918. и 1941 – 1945. године (4) / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1047 (1. 11. 2000), стр. 7.  
Живот под окупатором и функционисање власти до 2000. године. 

110.  ОКУПАЦИЈА пљеваљског краја 1914 – 1918. и 1941 – 1945. године (5) / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1048 (15. 11. 2000), стр. 11.  
Живот под окупатором и функционисање власти до 2000. године

111.  НЕВИЂЕНА храброст бораца и народа / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1049 (1. 12. 2000), стр. 4.  
59. година од Пљеваљске битке. 

112.   ОКУПАЦИЈА пљеваљског краја 1914 – 1918. и 1941 – 1945. године (6) / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1049 (1. 12. 2000), стр. 9.  
Живот под окупатором и функционисање власти до 2000. године

113.  ОКУПАЦИЈА пљеваљског краја 1914 – 1918. и 1941 – 1945. године (7) / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1050 (15. 12. 2000), стр. 9.  
Живот под окупатором и функционисање власти до 2000. године

2001.

114.   ОКУПАЦИЈА пљеваљског краја 1914 – 1918. и 1941 – 1945. године (8) / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1051 (1. 01. 2001), стр. 13.  
Живот под окупатором и функционисање власти до 2000. године. 

115.  ОКУПАЦИЈА пљеваљског краја 1914 – 1918. и 1941 – 1945. године (9) / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1052 (15. 01. 2001), стр. 13.  
Живот под окупатором и функционисање власти до 2000. године. 

116.  ОКУПАЦИЈА пљеваљског краја 1914 – 1918. и 1941 – 1945. године (10) / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1053 (1. 02. 2001), стр. 13.  
Живот под окупатором и функционисање власти до 2000. године.  

117.  ОКУПАЦИЈА пљеваљског краја 1914 – 1918. и 1941 – 1945. године (11) / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1054 (15. 02. 2001), стр. 13.  
Живот под окупатором и функционисање власти до 2000. године.  
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118.  ОКУПАЦИЈА пљеваљског краја 1914 – 1918. и 1941 – 1945. године (12) / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1055 (1. 03. 2001), стр. 13.  
Живот под окупатором и функционисање власти до 2000. године.

119.  ОКУПАЦИЈА пљеваљског краја 1914 – 1918. и 1941 – 1945. Године (13) / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1051 (15. 03. 2001), стр. 13.  
Живот под окупатором и функционисање власти до 2000. године. Крај фељтона. 

120.   СТО година рада основних школа у Бољанићима и Косаници / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1068 (17. 09. 2001), стр. 6.  
Јубилеји. 

121.  ПАКЛЕНА ноћ / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1069 (1. 10. 2001), стр. 2.  
Шездесет година од Пљеваљске битке. 

2002.

122.  МИЛИВОЈЕ Зуковић: in memoriam / Видоје Деспотовић  
У: Просвјетни рад. – Бр. 1- 2 (08. 02. 2002), стр. 22.  
Учитељ у пензији из Пљеваља. 

123.  МИЛИВОЈЕ Зуковић : им мемориам / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр. 1075 (1. 01. 2002), стр. 4. 

124.  НА славном путу антифашизма / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1085 (1. 06. 2002), стр. 8.  
Шездесетогодишњица Треће пролетерске . 

125.  ПРИЛОГ у крви за слободу / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1086 (15. 6. 2002), стр. 12.  
Да се не заборави. 

126.  МИЈАКОВИЋИ / Видоје Деспотовић  
У: Брезнички записи. – Бр. 12 (2002), стр. 77 – 91.

2003.

127.  НЕКАД пуне, сада жељне ђака / Видоје Деспотовић  
У: Просвјетни рад. – Бр. 1 – 2 (10. 02. 2003), стр. 11.  
Сто година рада школа у Бољанићима и Косаници.

128.  ПЛАНИРАНЕ активности / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр.1105 (1. 02. 2003), стр. 5.  
Из ОО СБНОР Пљевља. 

129.  ПОСЈЕТА Тјентишту / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1108 (1. 06. 2003), стр. 4.  
Из ОО СБНОР Пљевља.  
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130.  МИЛКА Јовић : ин мемориам / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1111 (15. 07. 2003), стр. 5. 

131.  ГАРИБАЛДИНЦИ поново у Пљевљљима / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1115 (15. 09. 2003), стр. 2  
У сусрет јубилеју. 

2004. 

132.   ЗАУСТАВИТИ злочине / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1128 (1. 04. 2004), стр. 7.  
Саопштење ОО Савеза бораца.

133.  ПЉЕВЉАЦИ спасавали бугарске ученике / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр.1129 (15. 04. 2004), стр. 12.  
О трагедији у Гостуну, у којој је животе изгубило 12 ученика из Бугарске, нове појединости и 
истина о онима који су притекли у помоћ. 

134.   ГРАДИМО односе повјерења и заједничког рада / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр.1143 (15. 11. 2004), стр. 2.  
Поводом 60 година од ослобођења Пљеваља. 

2005.

135.  КОМЕМОРАЦИЈА на Стражици / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр.1167 (15. 11. 2005), стр. 5.  
Поводом Дана општине Пљевља.

2006.

136.  ПОТРЕБНА брига свих, посебно бораца / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр. 1174 (1. 03. 2006), стр. 10.  
Заштита споменика НОР-а.

137.  ОКУПЉАЊЕ на Стражици и на Јасиковцу / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1178 (1. 05. 2006), стр. 8.  
Поводом 9. маја – Дана побједе.

138.  НА Сутјеску 17. јуна / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1181 (15. 06. 2006), стр. 10. 

139.  НЕПРИМЈЕРЕНА понашања око историјских споменика / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1186 (1. 09. 2006), стр. 8.  
Потребна реконструкција и заштита споменика на Стражици. 

140.   КОМЕМОРАЦИЈА на Стражици / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1191 (15. 11. 2006), стр. 8.  
Поводом 65 година од Пљеваљске битке. 

2007.

141.  ТРАДИЦИЈЕ обавезују / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1199 (15. 03. 2007), стр. 6.  
Организација Бораца НОР – а.
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142.  СВИЈЕТЛА традиција Видоје Деспотовић   
У: Пљеваљске новине. –Бр.1204 (1. 06. 2007), стр. 5.  
64 године битке на Сутјесци. 

143.  ВИЈЕНЦИ на Стражици / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1206 (1. 07. 2007), стр. 11.  
Поводом 13. јула. 

144.  ВАСИЛИЈЕ Леовац : ин мемориам / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1207 (15. 07. 2007), стр. 7. 

145.   ДАНИ ослобађања Пљеваља / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр.1215 (15. 11. 2007), стр. 6.  
Подсјећање на борбе, патње и жртве дате за слободу. 

2008.

146.   ОБРАД Даниловић : ин мемориам / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр. 1220 (1. 02. 2008), стр. 12. 

147.  ВРИЈЕДНОСТИ на удару времена / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1226 (1. 05. 2008), стр. 13.  
Девети мај Дан побједе над фашизмом и Дан Европе. 

148.  СВИЈЕТЛИ гробови свијетле традиције / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр. 1228 (1. 06. 2008), стр. 9.  
Годишњица пробоја на Сутјесци. 

149.  РАДЕ Остојић: ин мемориам / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1230 (1. 07. 2008), стр. 4. 

150.  УПОЗНАТИ младе о прошлости нашег краја / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1237 (15. 10. 2008), стр. 5.  
Иницијатива бораца НОР Пљевља. 

151.   ТРАДИЦИЈА за будућност / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр, 1239 (15. 11. 2008), стр. 5. 

152.  СТАНКО Ћосовић : ин мемориам / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1228 (15. 11. 2008), стр. 14. 

153.  ДР Саво Димитријевић, љекар, хуманиста, пјесник / Видоје Деспотовић  
У: Симпозијум „Дани Сретена Вукосављевића“ (Пријепоље). – Бр. 23 (2008), стр. 325 – 334. 

2009.

154.  НЕ заборавити жртве за слободу и бољи живот / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр.1250 (1. 05. 2009), стр. 7.  
9. мај – Дан Европе и Дан побједе над фашизмом. 

155.  КОЗИЦА и град Козник / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1258 (1. 09. 2009), стр. 9.  
Фељтон (1). 
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156.  КОЗИЦА и град Козник / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр.1259 (15. 09. 2009), стр. 14.  
Фељтон (2). 

157.  КОЗИЦА и град Козник / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр.1260 (1.10. 2009), стр. 9.  
Фељтон (3). 

158.  КОЗИЦА и град Козник / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1261 (15. 10. 2009), стр. 13.  
Фељтон (4). 

159.  КОЗИЦА и град Козник / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1262 (1. 11. 2009), стр. 10.  
Фељтон (5). 

160.  КОЗИЦА и град Козник / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1263 (15. 11. 2009), стр. 9.  
Фељтон (6). - Рад прочитан на научном скупу „Дани Сретена Вукосављевића“. 

161.  СВИЈЕТЛЕ жртве / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1265 (15. 12. 2009), стр. 6.  
Делегација из Пљеваља на обиљежавању Пријепољске битке. 

2010.

162.  ЧУВАЊЕ од заборава вриједности из прошлости / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1267 (15. 01. 2010), стр. 9.  
Успјешна 2009. година за ОБНОР.

163.   ПРЕВАЗИЋИ све што нас дијели / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1272 (1. 04. 2010), стр. 8.  
Активности на обједињавању републичке борачке организације. 

164.  ДАН побједе над фашизмом – Дан Европе / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1274 (1. 05. 2010), стр. 13.  
Организација бораца НОР 1941 – 1945.

165.  САНИРАТИ споменик на Стражици / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1277 ( 15. 06. 2010), стр. 7.  
Благовремено припремити обиљежавање 70. годишњице Пљеваљске битке. 
 

166.  ПОДСЈЕЋАЊЕ на жртве борбе за слободу / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1278 (1. 07. 2010), стр. 9.  
Традиционално окупљање 13. јула код споменика на Стражици. 

167.  ТОДОР Остојић : ин мемориам / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1280 (1. 08. 2010), стр. 8. 

168.  ЉУБОМИР Попадић : ин мемориам / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1283 (15. 09. 2010), стр. 19. 
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169.  ПОДСЈЕЋАЊЕ на страдање три народна хероја / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1284 (1. 10. 2010), стр. 11.  
Чувати од заборава значајне и заслужне личности наше историје. 

170.  ОБИЉЕЖАВАЊЕ значајних датума / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1287 (15. 11. 2010), стр. 5.  
ОБНОР – одржавање и оправка споменика. 

2011.

171.  ЈОШ није подигнуто обиљежје жртвама / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр.1296 (1. 04. 2011), стр. 7.  
Од агресије НАТО пакта протекло 12 година. 

172.  ВИЈЕНЦИ на Стражици / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1298 (1. 05. 2011), стр. 7.  
Обиљежавање Дана Европе 9. маја.

173.  ОКУПЉАЊЕ на Тјентишту / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1300 (1. 06. 2011), стр. 6.  
Сутјеска – 68. годишњица пробоја.

174.   ПРИЛОГ антифашизму /Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1300 (1. 06. 2011), стр. 9.  
69 – годишњица формирања Треће пролетерске бригаде.

175.   ПОЧЕТАК оружане борбе против фашизма / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1302 (1. 07. 2011), стр. 8.  
Седамдесетогодишњица тринаестојулског устанка. 

176.  УЧЕШЋЕ и допринос Пљеваља и Пљевљака у Прводецембарској битци / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1310 (1. 11. 2011), стр. 8. 
Фељтон Пљеваљска битка 1941 – 2011.

177.  УЧЕШЋЕ и допринос Пљеваља и Пљевљака у Прводецембарској битци (2) / 
Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1311 (15. 11. 2011), стр. 8.  
Фељтон Пљеваљска битка 1941 – 2011.

178.   УЧЕШЋЕ и допринос Пљеваља и Пљевљака у Прводецембарској битци (3) / 
Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1312 (1. 12. 2011), стр. 8.  
Фељтон Пљеваљска битка 1941 – 2011.

179.  КОЗИЦА и град Козник / Видоје Десшотовић  
У: Симпозијум „Дани Сретена Вукосављевића“ (Пријепоље). – Бр. 25 (2011), стр. 229 – 250.

2012.

180.   РУШИТЕЉИ са висина / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр. 1320 (1. 04. 2012), стр. 9.  
НАТО бомбардовање: предговор и поговор. 
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181.   ВОЈНОТЕРИТОРИЈАЛНО организовање на подручју среза пљеваљског 1941 – 
1945 и формирање Треће пролетерске бригаде / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1321 (15. 04. 2012), стр. 10.  
Фељтон.

182.  ВОЈНОТЕРИТОРИЈАЛНО организовање на подручју среза пљеваљског 1941 – 
1945 и формирање Треће пролетерске бригаде (наставак) / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1322 (1. 05. 2012), стр. 14.  
Фељтон.

183.   ВОЈНОТЕРИТОРИЈАЛНО организовање на подручју среза пљеваљског 1941 – 
1945 и формирање Треће пролетерске бригаде (крај) / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр. 1323 (15. 05. 2012), стр. 12.  
Фељтон

184.  СЕДАМДЕСЕТ година формирања Треће пролетерске бригаде / Видоје 
Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1325 (15. 06. 2012), стр. 10. 

185.  СЕДАМДЕСЕТ годна од погибије три народна хероја Волође, Трша и Томаша / 
Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1332 (1. 10. 2012), стр. 9. 

186.  ПЉЕВАЉСКЕ воденице / Видоје Деспотовић  
У: Симпозијум „Дани Сретена Вукосављевића“ (Пријепоље). – Бр. 26 (10. и 11. 10. 
2012), стр. 313 – 342. 

2013.

187.  ШТА гледамо и шта радимо / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1342 (1. 03. 2013), стр. 13.  
Писма читалаца. 

188.  СТАНА Црногорац: ин мемориам / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1347 (15. 05. 2013), стр. 8. 

189.  ДВА и по мјесеца слободе / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1354 (1. 09. 2013), стр. 21.  
Поводом 70 година првог ослобођења Пљеваља у НОР-у.

190.  OOБНОР – Заштитити споменик на Стражици / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1359 (15. 11. 2013), стр. 4.  
Између два броја. 

191.  ОДАН слободарским идеалима / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр. 1359 (15. 11. 2013), стр. 20.  
Ин мемориам: Милорад Чамџић.

2014.

192.  ДЕЦЕНИЈА и по од НАТО бомбардовања / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. –Бр. 1367 (15. 03. 2014), стр. 13. 
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193.  СТО година од почетка Првог свјетског рата : Херојски отпор окупатору / 
Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1371 (15. 05. 2014), стр. 11.

194.  СТО година од почетка Првог свјетског рата (2) : Херојски отпор окупатору / 
Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1372 (1. 06. 2014), стр. 10. 

195.  СТО година од почетка Првог свјетског рата (3) : Борбе и погибије Пљевљака / 
Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1374 (1. 07. 2014), стр. 7. 

196.  СТО година од почетка Првог свјетског рата (4) : Робовање и умирање Пљевља-
ка у аустроугарским затворима 1916 – 1918 / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1375 (15. 07. 2014), стр. 12.

197.   ПЕТА санџачка ударна бригада / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1378 (1. 09. 2014), стр. 13.  
Седамдесет година од формирања.

198.  ДЕЦЕНИЈЕ слободе и просперитета / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1383 (15. 11. 2014), стр. 20.  
70 година ослобођења Пљеваља.

2015.

199.  ТРАДИЦИЈА патриотизма / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1392 (1. 04. 2015), стр. 7.  
70 година побједе над фашизмом. 

200.  ЗЛО са трагичним последицама / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1394 (1. 05. 2015), стр. 9.  
70 година побједе над фашизмом и ослобођење Југославије. 

201.  ЈУБИЛЕЈ након јубилеја / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1395 (15. 05. 2015), стр. 6.  
70 година ослобођења земље. 

202.  ПОСЈЕТА Сутјесци / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1396 (1. 06. 2015), стр. 6. 

203.  НЕСЛАГАЊЕ са рехабилитацијом Драже Михајловића / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1396 (1. 06. 2015), стр. 20.  
Организација бораца НОР- а 1941 – 1945. год. – Пљевља. 

204.  СУТЈЕСКА – легенда неустрашивости / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1398 (1. 07. 2015), стр. 9. 

205.  ГЕНЕРАЛ Славко Марићевић : ин мемориам / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1398 (1. 07. 2015), стр. 26. 

206.  ГОДИШЊИЦА капитулације Италије / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1402 (1. 09. 2015), стр. 10. 
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207.  ЈУБИЛЕЈИ и ослобођења / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1403 (15. 09. 2015), стр. 7. 

208.  ВИЈЕНАЦ за италијанску јединицу Гарибалди / Видоје Деспотовић  
 У: Пљеваљске новине. – Бр. 1404 (1. 10. 2015), стр. 8. 

209.  ПОДСЈЕЋАЊЕ на народног хероја Бошка Буху / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1404 (1. 10. 2015), стр. 8. 

210.  ПОДСЈЕЋАЊЕ на жртве фашистичког терора на Сјењаку / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1407 (15. 11. 2015), стр. 7. 

211.  ОБИЉЕЖАВАЊЕ Прводецембарске битке / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1407 (15. 11. 2015), стр. 9. 

212.  УЧЕШЋЕ и страдање Пљеваља и Пљевљака у Првом свјетском рату и 
Мојковачкој бици / Видоје Деспотовић  
У: Научни скуп у Беранама. - (19. 11. 2015) 

213.   ХВАЛА што добро не заборављате, и то баш данас, кад се нимало не цијени / 
Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1408 (1. 12. 2015), стр. 7.  
Прича о човјечности и сјећању на невине жртве. 

2016. 

214.  УСПЈЕШНО реализован Програм рада у 2015. години / Видоје Деспотовић  
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1411 (15. 01. 2016), стр. 9. 

III Литература о Видоју Деспотовићу

2015.

215. БОЈОВИЋ, Т. Војкан 
 Читав живот посвећен завичају / Војкан Т. Бојовић  
У: На стазама живота. – Пљевља, 2015, стр. 45 – 47. 

216. БУЛАТОВИЋ, Милан Љ. 
  Приповијетке из коферчета / Милан Љ. Булатовић 
 У: На стазама живота. – Пљевља, 2015, стр. 96 – 98.

217. ВЛАХОВИЋ, Петар 
 Вруља и Вруљани / Петар Влаховић  
У: На стазама живота. – Пљевља, 2015, стр. 38.

218. ЗЕЧЕВИЋ, Милорад 
 Из завичајних предјела / Милорад Зечевић  
У: На стазама живота. – Пљевља, 2015, стр. 71 – 72.  
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219. ЈОКНИЋ, Милорад 
 Наша села / Милорад Јокнић  
У: На стазама живота. –Пљевља, 2015, стр. 43 – 44.  
Приказ књиге Наша села. 

220. КАЛПАЧИНА, Исак  
 Прогон / Исак Калпачина  
У: На стазама живота. – Пљевља, 2015, стр. 65 – 66.  
Мишљење о збирци приповиједака „Изабране приче“.

221. КАЛПАЧИНА, Исак  
  Према облику и тону народног говора / Исак Калпачина  
У: На стазама живота. – Пљевља, 2015, стр. 74 – 75.  
Осврт на збирку приповиједака „Коферче“. 

222. ЛАКИЋ, Зоран  
 Пљевља у антифашистичкој борби (1941 – 1945) / Зоран Лакић  
У: На стазама живота. – Пљевља, 2015, стр. 87 – 95.  
Са промоције књиге „Прошлост се не заборавља». 

223.  МАТОВИЋ, Љубомир 
 Рецезентски освер над збирком „Као борови“ / Љубомир Матовић  
У: На стазама живота. – Пљевља, 2015, стр. 67 – 70. 

224. МЕДОЈЕВИЋ, Рајко 
 Прошлост се не заборавља – осврт / Рајко Медојевић  
У: На стазама живота. – Пљевља, 2015, стр. 76 – 77.  
Осврт на књигу „Прошлост се не заборавља“.

225.  ПЕТРОВИЋ, Јован  
 Приповједачка свједочанства Видоја Деспотовића / Јован Петровић  
У: На стазама живота. – Пљевља, 2015, стр. 60 – 64.  
Са промоције збирке приповиједака „Као борови“.

226. ТЕРЗИЋ, Славенко 
 Рецензија рукописа Видоја Деспотовића, Вруља и Вруљани – Хроника /   
Славенко Терзић  
У: На стазама живота. – Пљевља, 2015, стр. 35 – 37.

227. ЏУВЕРОВИЋ, Радисав ,  
 Особености књиге чине критички осврти и прикази / Радисав Џуверовић  
У: На стазама живота. – Пљевља, 2015, стр. 57 – 59.  
Рецензија збирке приповиједака „Изабране приче.
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106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214 
Просвјетни рад 40, 41, 89, 94, 102, 122, 127
Симпозијум „Дани Сретена Вукосављевића“ 153, 179, 186
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