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Библиотеци „Вук Караџић“ у Пријепољу, 16. јуна 2017. годи-
не, одржан је IV округли сто завичајних одјељења библиотека 
Србије и Црне Горе на тему ,,Наши Роми“. Округли сто је ор-
ганизован у циљу афирмације завичајних фондова, предста-
вљања ресурса завичајних збирки, подстицања истраживач-
ких активности у оквиру завичајних библиотечких фондова 
и размјене искустава. У раду Округлог стола узели су учешће 
библиотекари из Пирота, Крагујевца, Новог Пазара, Сремске 
Митровице, Ужица, Обреновца, Бијелог Поља, Инђије, Прије-
поља и Пљеваља.

Након радног дијела, у малој сали Дома културе, за библи-
отекаре је одржана позоришна представа ,,Мечкино дете“ (по 
мотивима истоимене ромске бајке). Глумци су били чланови 
аматерске дјечије позоришне сцене Дома културе. Представа 
је дала допринос да се усмено књижевно благо Рома сачува 
од заборава.

Библиотека узела 
учешће на округлом столу 
„Наши Роми“
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иту Николићу, једном од највећих пјесника новијег време-
на на простору Црне Горе, Народна библиотека „Стеван Са-
марџић“ посветила је књижевно вече организовано 4. октобра 
2017. године. На овој манифестацији насловљеној „Пјесници о 
Пјеснику“ о његовој инспиративној личности, специфичном 
односу према јавном, посебно политичком животу, као и о 
стваралаштву, говорили су пјесници из Никшића Ана Пејо-
вић и Спасоје Бајовић. Најзначајније моменте из биографије 
Вита Николића истакла је директорица Библиотеке Ђина Бај-
чета. Кратак књижевно-теоријски приступ дјелу изложила је 
Марија Кнежевић, уз напомену да је дјело овог пјесника још 
увијек недовољно проучено од стране критичке и научне ми-
сли. Пјесме Вита Николића говорио је завичајни писац Рајко 
Палибрк, а пјесму о пјеснику његова сестра Милка Николић.

Пјесници о Пјеснику

В
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Ново читање Владана 
Деснице

ародна библиотека „Стеван Самарџић“ је у суботу, 14. октобра 
организовала још једну у низу књижевних трибина Ново чи-
тање, а тема је била „Ново читање Владана Деснице“. Трибина 
је била јубиларног карактера, јер се 2017. године навршило 
педесет година од смрти Владана Деснице, па је Библиотека 
на овај начин обиљежила јубилеј и подсјетила љубитеље пи-
сане ријечи на живот и дјело значајног писца. О дјелу Владана 
Деснице говорио је др Владан Бајчета са Института за књи-
жевност и уметност из Београда. Бајчета је говорио о поетици 
Владана Деснице као пјесника, приповједача, драмског писца, 
иако је он широј публици највише познат као романописац 
– аутор „Прољећа Ивана Галеба“ и „Зимског љетовања“. Гост 
вечери указао је на монолитност Десничиног књижевног ства-
ралаштва, а своје излагање илустровао је аудио записима из 
интервјуа са Владаном Десницом, па је публика имала прили-
ку да чује писца, његов специфичан глас и говор. Модератор 
вечери била је библиотекарка Марија Кнежевић која је вече 
отворила излагањем о биографији Деснице и општим начели-
ма његове поетике.
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ародна библиотека „Стеван Самарџић“ учествовала је на окру-
глом столу „Културно-умјетничка и просвјетна друштва – љеп-
ша страна завичајне историје“, који је 16. октобра 2017. године 
одржан у просторијама Центра за културу у Бијелом Пољу. Ор-
ганизатор окупљања била је Народна библиотека Бијело Поље. 
Библиотекари завичајних одјељења градских и народних библи-
отека из Црне Горе и Србије, приказали су своје радове  предста-
вивши том приликом значај културно-просвјетних друштава и 
њихову улогу у срединама у којима су се формирала и дјеловала. 

Округли сто завичајних 
библиотекара

Н
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ред бројном читалачком публиком, Библиотека је у октобру 
2017. године приредила промоцију књиге поезије Миленка Ми-
ра Шарца „Повратак кући“. Збирку је завичајни пјесник објавио 
након претходна три књижевна остварења: књиге поезије „Поз-
ни откоси“, књиге афоризама и епиграма „Рафална паљба“, као 
и књиге хаику поезије „Кућа на далеком брду”.

О књизи су говорили: Миливоје Ирић, професор срп-
скохрватског језика и књижевности, Софија Јеловац, профе-
сорица филозофије, која је и рецензент књиге. На крају се пу-
блици обратио и сам аутор.

Представљена књига 
Миленка Мира Шарца
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егујући традицију обиљежавања значајних 
датума из књижевне и културне историје, 
у част јубилеја 170 година од објављи-
вања „Горског вијенца“ Петра II Петровића 
Његоша, Библиотека је у оквиру програмa 
„Пљеваљских новембарских свечаности“ 
приредила представљање књиге „Његошева 
филозофија човјека“ проф. др Соње Томовић 
Шундић.

Вече је одржано 6. новембра 2017. го-
дине пред бројном читалачком публиком. 
Сажет критички осврт на књигу „Његоше-
ва филозофија човјека“ дала је библиотекарка Софија Јеловац. 
Ауторка књиге проф. др Соња Томовић Шундић, одржала је 
слово о свом критичко-филозофском дјелу, у којем је, након 
вишегодишњих истраживања пјесниковог стваралаштва, ре-
конструисала његову идеју о човјеку, представивши је у књизи 
као својеврсну аутентичну антропологију.

Књига „Његошева 
филозофија човјека“ 
представљена пљеваљској 
публици

Њ
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оман „Сви моји“ Зувдије Хоџића промови-
сан је у оквиру Новембарских свечаности 
2017. године у организацији НБ „Стеван 
Самарџић“. Зувдија Хоџић је за ову књигу 
добио награду „Мирослављево јеванђеље“, 
која је једна у низу у дугогодишњем књи-
жевном раду овог аутора. О књизи је го-
ворила Марија Кнежевић истакавши њен 
анегдотски карактер када свједочи о давно 
прошлим временима, али и када је ријеч 
о новијој историји. Анегдота у овој књи-
зи има адекватан говор за свако вријеме, 
па на тај начин предочава читаоцу најразличитије садржаје у 
етнолошком, етичком, антрополошком и социјалном смислу.

Причајући причу о бекташијама, реду дервиша распро-
страњеном међу Албанцима, Хоџић је дао широку и исто-
ријски дубоку приповијест која мудрошћу визуре обједињује 
различитости константно присутне у људском роду. 

„Сви моји“ Зувдије 
Хоџића пред пљеваљском 
публиком
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а Kонкурсу „Програм заштите и очувања културних добара 
за 2018“ који је расписало Министарство културе Црне Горе 
крајем 2017. године, наша Библиотека аплицирала је са пет 
пројеката. Пројекти: Употреба програмске опреме за инвентар, 
Објављивање романа „Мојковачка битка“ Ћамила Сијарића, 
Објављивање „Сабраних радова Стевана Самарџића“ и Технич-
ко – технолошко осавремењивање рада у Народној библиоте-
ци „Стеван Самарџић“, који својом разноврсношћу обухватају 
више сегмената библиотечке дјелатности, подржани су од стра-
не Министарства и уврштени у Програм заштите и очувања 
културних добара за 2018. годину.

Подржани пројекти 
Библиотеке

Н
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оводом Свјетског дана поезије, Народна библиотека „Стеван 
Самарџић“ je 23. марта уприличила књижевно вече, на коjeм 
је представљена збирка поезије Даре Радојевић „Хлебна душа“. 
Пјесникиња Радојевић живи и ради у Горњем Милановцу. До-
битник је више књижевних награда, учесник на бројним ме- 
ђународним књижевним манифестацијама, као и оснивач и 
први предсједник књижевног друштва „Запис“ из Горњег Ми-
лановца. До сада је објавила збирке пјесама: „Јасика у храстовој 
шуми“, „Писмо сестри“, „Огрлица“, „Вољења“, „Хоћу више“, „Вез 
мјесечевом срмом“ и „Хлебна душа“. Пјесникиња је изразила 
посебну захвалност Библиотеци на позиву, рекавши том при-
ликом нешто више о својим пјесмама. О промовисаној књизи 
говорио је завичајни писац, Зоран Раонић, док је о укупном 
стваралаштву пјесникиње говорила Ђина Бајчета, директорица 
Библиотеке. Стихове промовисане збирке казивала је библио-
текарка Софија Јеловац, која је била и модератор вечери.

Библиотека обиљежила 
Свјетски дан поезије
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Народној библиотеци Србије у априлу 2018. године одржан 
је једнодневни курс Употреба програмске опреме COBISS3/
Inventar. Курс је обавезан за библиотеке које први пут изводе 
инвентар. Из наше библиотеке курс су похађала два полазни-
ка, Станојка Љиљанић, библиотекар савјетник и Марија Кне-
жевић, виши библиотекар. Како се овај сегмент рада први пут 
изводи у Црној Гори, курс је похађала и руководилац Нацио-
налног COBISS центра Ђурђа Матиновић ради добијања одго-
варајућих привилегија. Нову грађу презентовала је Емина Чано 
-Томић, библиотекар савјетник.

Библиотека „Стеван Самарџић“ Пљевља је у оквиру 
Програма заштите и очувања културних добара за 2018. го-
дине добила средства за обуку стручног кадра за тај сегмент 
рада у COBISS систему. Послије одржаног курса библиоте-
ка ће имати могућност електронске ревизије књижног фон-
да. Инвентар се изводи искључиво с програмском опремом 
COBISS3. Библиотека може започети поступак када испуни 
све услове које поставља Национални COBISS центар. Осим 
тога потребно је припремити одговарајућу околину на серве-
ру за потребе инвентара, што је активност ИЗУМА.

Библиотекари на 
едукативном курсу у 
Народној библиотеци 
Србије

У
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свечаној атмосфери, уз присуство бројне публике, 8. јуна 2017. 
године уручена је Награда „Свитање“ младим прозним писци-
ма из Пљеваља. Подсјећамо да је ова награда уручена по шести 
пут и да се тим поводом присутнима обратила Ђина Бајчета, 
директорица Народне библиотеке „Стеван Самарџић“, чести-
тајући добитницима на успјеху и пожељевши им још боље ре-
зултате у будућем раду. Софија Милић, Јана Дробњак и Милан 
Бајчета примили су награду и, по уобичајеном протоколу, про-
читали своје радове, док је у име Софије Дакић награду прими-
ла њена мајка, а одломак приче прочитала Марија Кнежевић, 
модератор вечери. Посебну драж свечаности дали су ученици 
Школе за основно музичко образовање из Пљеваља - Дуња Со-
кић, Емилија Марић, Ана Сокић, Елена Вемић и Јован Зечевић, 
изводећи композиције на гитари, клавиру и хармоници.

Свечано уручење 
Награде „Свитање“
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оводом Свјетског дана књиге и ауторских права, у сали Гим-
назије „Танасије Пејатовић“, 24. 04. 2018. године, Библиотека је 
приредила књижевно вече на коме је уручена Награда „Душан 
Грбовић“ за поетско стваралаштво младих. Гости вечери били 
су пјесник Ђорђе Шћеповић и глумац Петар Новаковић. Прву 
награду добио је Вукашин Тањевић, студент историје умјетнос-
ти, за пјесму „Епитаф“. Друго мјесто освојила је Јелена Вуковић, 
студенткиња туризма, са пјесмом „Бити пјесма“. Трећу награду 
подијелили су Јаков Јањушевић, ученик Средње стручне школе 
у Пљевљима и Матија Вранеш, студент права, за пјесме „Огле-
дало“ и „Нада“. О овогодишњем конкурсу, приспјелим радо-
вима, награђеним пјесмама, као и оним које су ушле у најужу 
конкуренцију, а нису добиле награду, говорила је професорица 
Невена Јеловац, представница стручног Жирија. Награђеним 
пјесницима директорица Библиотеке, Ђина Бајчета, уручила 
је диплому, новчани дио награде и књигу „Сабрани књижевни 
радови Душана Грбовића“. Лауреати су прочитали награђене 
радове који ће бити објављени у Љетопису Библиотеке. Моде-
ратор вечери била је библиотекарка Софија Јеловац.

Награда „Душан 
Грбовић“ уручена младим 
пјесницима

П
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ационална библиотека Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, одржала је 
Међународну конферецију библиотекара, архивиста и музеоло-
га, 24. и 25. маја 2018. године. Циљ конференције био је да укаже 
на могућности нових технологија у овим областима културе, 
како би се повећао приступ знању, развиле нове стратегије, али 
и увеле нове услуге у циљу привлачења публике. Значај ове кон-
ференције потврђује се превасходно у размјени добрих пракси 
и сарадњи између различитих установа, уз изражену тежњу да 
се извори културне баштине, какви су музејски предмети, биб-
лиотечка и архивска грађа, што боље приближе јавности. Тиме 
се ствара добра основа за јачање међународне сарадње и раз-
мјену искустава. Током дводневне конференције своје радове 
излагала су 33 учесника из Црне Горе и региона. За учешће на 
конференцији требало је изабрати једну од десетак тема којима 
се дефинише улога баштинских установа у културним среди-
нама. У раду конференције су учествовали запослени из наше 
Библиотеке, директорица Ђина Бајчета и виша библиотекарка 
Марија Кнежевић.

Прва Међународна 
конференција библиотекара, 
архивиста и музеолога 
одржана на Цетињу
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ародна библиотека „Стеван Самарџић“ приредила је књижев-
но вече на коме је промовисана књига „Тако се прича“, зави-
чајног писца Зорана Раонића. Вече је одржано у свечаној сали 
Гимназије „Танасије Пејатовић“ пред бројном читалачком пуб-
ликом. О књизи су говорили мр Исак Калпачина, Ђина Бајче-
та и Софија Јеловац. Рекавши нешто више о мотиву и начину 
настанка ове публикације, аутор се захвалио свима онима који 
су помогли да његов дугогодишњи прикупљачки рад, на пољу 
народне усмене књижевности, добије свој коначни књижевни 
облик. Посебну захвалност изразио је Библиотеци, која је из-
давач књиге.

Представљена књига „Тако 
се прича“, завичајног 
писца Зорана Раонића

Н
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инистарство културе Црне Горе је 2017. године додијелило 
стручна звања из области библиотекарства, архивистике, му-
зеологије и конзерваторства која се стичу по протоколу и про-
позицијама које налаже струка, а која су добили посленици 
из поменутих области из разних крајева Црне Горе. Једно од 
њих отишло је у НБ „Стеван Самарџић“. Звања која се од Ми-
нистарства добијају на овај начин стичу се као надградња на 
већ постојеће стручне квалификације кроз радно искуство и 
мјерљиве резултате. Ријеч је о звању вишег библиотекара које 
је од Комисије за додјелу стручних звања при Министарству 
културе добила Марија Кнежевић, уредник Љетописа Народне 
библиотеке „Стеван Самарџић“.

Додијељено звање 
вишег библиотекара
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Добрило Аранитовић: 
Пјесник меланхолије и 
самоће
Радоје Мирковић – аутор прве пјесничке 
збирке објављене у Пљевљима

ме књижевника Радоја Мирковића данас је потонуло у забо-
рав. Биљеже га једино ријетки историјски прегледи књиже-
вног живота на црногорским просторима друге и треће де-
ценије минулог вијека. У првом реду као помало архаичног 
лиричара тихе самоће и меланхоличне сјете који је, међу пр-
вима, послије Првог свјетског рата наговијестио обнову књи-
жевног живота у Црној Гори. Припадао је плејади у којој су 
се истицала имена Трифуна Ђукића, Михаила Делибашића, 
Радована Лазаревића, Александра Мартиновића, Ђузе Радо-
вића, Јанка Ђоновића, Душана Васиљевића, Јанка Лопичића 
и других. Сарађивао је у бројним часописма на ширем ју-
гословенском простору: цетињским Записима, сарајевском 
Прегледу и Младој Босни, скопском Јужном прегледу и Срп-
ском Косову, београдској Мисли и Животу и раду, шабачком 
Књижевном полету, да поменемо само оне најпознатије, затим 
у листовима: Глас народа, Слободна мисао (Никшић), Епоха, 
Зетски гласник (Цетиње), Зета и Млада Зета (Подгорица) и 
другима.

Пљевљаци имају посебну обавезу да се сјећају овог пјес-
ника. Пљевљима је посветио три године живота гдје се поја-
вила и прва за живота објављена збирка пјесама Кроз самоћу 
1929. године. То је уједно и прва пјесничка књига објављена 
у овом граду.
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Ко је, дакле, Радоје Мирковић? 
Његову животну путању покушаћемо 
да реконструишемо на основу оскуд-
них података из некролога и приказа 
прве поменуте збирке као и приказа 
друге његове збирке која се појавила 
посмртно под насловом Јутро на пјес-
никовом гробу (1931). Рођен је 6. маја 
1894. године у Жупи код Никшића у 
сиромашној продици. Након основне 
школе уписује се у гимназију на Цетињу 
али је већ након завршеног трећег раз-
реда приморан да прекине шкловање и зарађује чиновнички 
хљеб као финансијски службеник. Учествује у Балканским и 
Првом свјетском рату гдје бива рањен1. Од 1919. године пуних 
шест година ради у Пећи као окружни финансијски службе-
ник, наредне три у Пљевљима (1925-1928) а затим сљедеће три у 
Подгорици (1928-1931). Умро је у својој тридесет шестој години 
на катуну у планини Лукавици од галопирајуће туберкулозе 18. 
јула 1931. године гдје је био дошао на одмор код својих.2

Иако без темељнијег књижевног образовања, притиснут 
свакодневим бригама за насушни чиновнички хљеб, Радоје 
Мирковић је, и у забити провинције читао, пратио књижев-
на збивања, брусио свој пјеснички таленат, о чему свједочи и 
његова плодна сарадња у претходно поменутим гласилима. 
Скренуо је на себе пажњу најприје родољубивим стиховима 
а касније се окреће пејзажу, меланхоличном штимунгу на-
шег сиромашног села и исповједној лирици. Посљедњих го-

1 Илија Каваја: „.. Прегурао је и један и други рат да би отуда донео два не-
пријатељска куршума, али и чист образ“ (Слободна мисао, 10/1931, 29, 5).
2 У некрологу из пера Вида Латковића (Записи, 1931, 2, 127-128) цитиран 
је одломак из писма пјесниковог пријатеља и друга Миливоја Матовића о 
Мирковићевим посљедњим часовима: „Он је пре двадесет дана дошао на 
одмор у Жупу а одатле на планину Лукавицу [...] Чим је дошао тамо, по-
шао је на вис Боровник да се инспирише за нове стихове и да га тај пут на 
Боровник подсети на дане детињства који му баш ту прве радости и прва 
усхићења највише пружаше. Тај пут био је кобан. – Прехладио се првог да-
на и изгледа да је добио упалу плућа и „галопирајућу“ туберкулозу. После 
петнаест дана лаког боловања преминуо је у зору 18. овог месеца, на катуну, 
у колиби, у своме завичају, међу својима, окружен свим оним чиме се кроз 
својих 36 година одушевљавао и чему је певао... Умро је тихо и песнички“.

        Радоје Мирковић
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дина живота бавио се и приповједаштвом3 и учествовао на 
књижевним вечерима. Био је и цијењен гуслар и пјевао је уз 
овај древни инструмент не само за уже друштво и „за своју 
душу“4, већ је наступао и на јавним приредбама5. Познати 
фолклориста Матија Мурко, трагајући за епском пјесмом на 
терену, затиче га 1930. године у Подгорици и пише о њему као 
изврсном гуслару.6 

Из свог  пјесничког опуса Радоје Мирковић је за збирку 
Кроз самоћу одабрао педесет и три пјесме разврстане у четири 
циклуса. Циклуси немају своје посебне називе већ су означе-
ни римским бројевима. Први циклус, како наглашава писац 
предговора Јован Палавестра, „посвећен је сенима наших ве-
ликана на перу и мачу“7 . Двије пјесме су посвећене Његошу 
(Његош, На Његошевом гробу), затим по једна Карађорђу, Вуку 
Лопушини, Новици Церовићу, сестри девет Југовића и двоји-
ци јунака из новијих ратова (Радославу Бојовићу и Благоју Ву-
ковићу). У пјесми На развалинима Дукље медитира о давној 
3 У некрологу песнику Владимир Милић пише: „... Његова приповетка 
Мирунине козе, штампана у „Записима“, открила је изврстан приповедач-
ки таленат. Нигде тако нису замирисале кршне и планинске стране. Наша 
књижевност је изгубила, што се није развио у приповеци“ (Млада Босна, 
4/1931, 7-8, 207)
4 „... Кад би заборавио на тегобе живота пио би мало црмничког вина, 
откривао неку жеђ за животом и певао лепо и меко уз гусле о „Атлагића 
Хајки“ или оно заносно место из „Горског вијенца“: „Ој, Стамболе, све-
чева палато...“ Тада би га и они који су изгубили осећање за овај народни 
инструмент радо слушали. Био је добар човек, вешт гуслар и неразметљив 
песник“ (Видо Латковић, поменути чланак, стр. 128).
5 У допису о „Гајретовој“ прослави у Пљевљима, поводом 25-годишњице 
овог муслиманског културно-просвјетног друштва, извјештач сарајевске 
Вечерње поште, поред осталог, пише: „...Прва тачка је била: декламација 
Шантићеве пјесме „Остајте овдје“, деклемовао је г. Мустафа Грчић. По 
завршеној декламацији појаљује се г. Радоје Мирковић, наш млади пјес-
ник, који с много умјетничког смисла, пјева уз гусле „Јанковић Стојана“. 
Публика га живо и срдачно поздравља...“ (M. P.: „Gajretova poslava u 
Pljevljima“, Večernja pošta, 8/1928, 2228 (27. novembar), 3).
6 „Radoje Mirković iz Nikšićke Župe, tek godinu dana činovnik finacijske 
direkcije u Podgorici, 35 godina, svršio tri razreda gimnazije. Kod kuće mu 
nitko nije pjevao, izuzev ujaka; slušao je pjesme na sijelima, učio ih zatim iz 
knjiga. Počeo je pjevati ukućanima od svoje 12. godine, a javno između 15. i 
20. godine; voli stare pjesme, kotarske, kosovske i neke odlomke iz „Gorskog 
vijenca“. – Dr Matija Murko: Tragom srpsko-hrvatske narodne epike. Putovanja 
u godinama 1930-1932. I knjiga. Zagreb, JAZU, 1951, str. 129).
7 Јован Палавестра: [Предговор]. – [У књизи]: Радоје Мирковић: Кроз са-
моћу, Пљевља, 1929, стр. 4.
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прошлости, некадашњој слави и пролазности свега људског. За 
ове пјесме писац предговора налази ријечи хвале због искре-
ног родољубља и упоређује их с „једрим песмама“ Драгољуба 
Филиповића из његових Косовских божура. Мирковић  је прије 
тога објавио низ родољубивих пјесама које није уврстио у ову 
збирку (о Милошу Обилићу, Светозару Милетићу, Косову, 
Видовдану, невесињским устаницима из 1875. године, о боју 
на Гласинцу 6. октобра 1914. године и саборцу Милану Ћоро-
вићу, поручнику, погинулом у поменутом боју, црногорским 
омладинцима погинулим на Божић 1918. године за народно 
уједињење и др.).

Остала три циклуса критичари и приказивачи његове 
збирке8 сврставали су у не увијек успјешне пјесникове по-
кушаје да са историјских тема допре „полако, преко личних 
импресија и кратких рефлексија до једне пуније и реалније 
животне слике у последњим дескриптивним пјесмама збирке“. 
Уочавали су трагове пјесникове лектире, ослањање не само на 
Драгољуба Филиповића, већ и на Војислава Илића, Алексу 
Шантића, Милорада Петровића, али и указивали на успјела 
мјеста у појединим пјесмама у којима је показао више самос-
талности (Пролетње јутро, У храму љубавног бдења, Јесен, 
Моја вера). У тим пјесмама, по њиховом мишљењу, пјесника, 
без „каћиперства дикције“, краси мирноћа дескрипције, оса-
мљеничке резигнације која понекад прелази у скепсу и болну 
меланхолију.9 Укратко, чини нам се да је од свих пјесникових 
критичара и савременика ову збирку најбоље оцијенио Ђуза 
Радовић јeзгровитом констатацијом: „Као дозрио и адекватан 
8 Ђуза Радовић: Предговор. – [У књизи]: Радоје Мирковић: Јутро на пјес-
никовом гробу, Никшић, „Прогрес“, 1932, стр. III.
9 Можда је најуспјелији и најтоплији портрет Радоја Мирковића као лич-
ности и као пјесника дочарао Владимир Милић овим реченицама: „Волео 
је зелене сенокосе, приче зрикаваца за летњих вечери, плотове опуног 
стаса, грање шљиве и драче живице. Волео је мирног и добросрдачног 
сељака, пекла га његова зној и рана; волео је сеоски мир, над којег се 
спуштала месечева трака и блаженство. Отуда су његовии стихови сочни 
и слатки, отуда и онај присни неусиљени штимунг, што избија кроз ритам 
темперамента. Сви су му стихови прожети свежином, сеоском питомином 
и ведрим планинским дахом, а изнад њих веје дах велике љубави и болне 
меланхолије [...] Зато код њега нема младалачког послератног бунта, нема 
интереса за сложени друштвени комплeкс и код њега нећемо наћи нео-
пходне свесности и социјалног револта...“ (Вл[адимир] Милић: „Радоје 
Мирковић“, Млада Босна, 4/1931, 7-8, 207).
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израз пјесникових могућности, она није значила успјех, али 
је својом непретенциозном проживљеношћу и искреношћу 
надахнућа освједочавала један добар почетак и један добар 
таленат“10.

Тачност те оцјене посвједочила је двије године доцније 
пјесникова друга, постхумно објављена збирка Јутро на пјес-
никовом гробу која је, по мишљењу критике, у односу на пре-
тходну значила „пун корак напријед“. Али ова збирка није 
предмет овог нашег написа који је једино имао за циљ да у 
свијетло поље пажње, у наше захвално сјећање, врати једну 
занимљиву људску и пјесничку појаву која је обогатила кул-
турни и књижевни колорит нашег града крајем друге деце-
није минулог вијека.  

 

10 Ђуза Радовић: исто, стр. III.
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ао важан сегмент у проучавању духовног и културног насљеђа 
једнe средине, осим материјалних извора, од којих су најваж-
нији писани, узимају се и нематеријални културни извори, са-
чувани у усменом казивању. Једна овако значајна грађа коју је 
аутор књиге „Тако се прича“ кроз дугогодишњи труд окупио 
и књижевно-естетски уобличио у самој публикацији, постаје 
драгоцјен чувар и водич будућим антрополошким и етнолош-
ким проучавањима пљеваљског краја.

Kњига Зорана Раонића, завичајног ствараоца, која је то-
ком 2017. године у издању Народне библиотеке „Стеван Са-
марџић“ изашла пред читалачку и критичку јавност, уводи 
нас у један чаробан незаборав и поновно искуствовање оних 
некадашњих вриједности, које у чувању културног идентите-
та једног завичајног миљеа имају непроцјењив значај. Наиме, 
приче, пјесме, анегдоте, пословице, изреке, игре, настале у на-
роду, премјерене народном мудрошћу, сачуване у народном 
језику, никада не губе на свом значају и својој аутентичној 
значењској вриједности. Сва та мудрост, вјешто и посвећено 
окупљена у естетским оквирима овог књижевног дјела, остаје 
сачувана као свједочанство и путоказ будућим нараштајима о 
једном непатвореном начину живљења. Мотивацију за писање 
и биљежење овакве врсте грађе најбоље појашњава мисао из 
једне од прича, која каже: „Ни једна прича није без неке испри-
чана“. То нам унапријед указује на  њихово основно значење и 
поруку коју свака понаособ носи. 

У причама се губи оштра граница између реалног и ире-
алног, између стварног, оног што се заиста могло десити, и 

Софија Јеловац: Зоран 
Раонић, „Тако се прича“

Народна библиотека  „Стеван Самарџић“ Пљевља, 2017.

К
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оног имагинарног, оног што је, може се рећи, посебна со овим 
причама, оног што их чини таквим да оне нису производ пу-
ког препричавања. Стога, најпрепознатљивија карактеристика 
овакве врсте стварања јесте чување посебне народне митоло-
гије. Тако је аутор кроз пажљиво биљежен и одабран материјал, 
који је свакако умјетнички избрушен и уприличен за једно 
овакво публиковање, настојао што вјерније приказати упра-
во онај етички, естетички, психолошки и метафизички ниво 
народног бића, који историографским биљежењима остаје 
неухватљив. Притом се као почетни мотив оваквог народног 
свјетоназора јавља чуђење, засновано на особеној природној 
симболици, која се транспонује и на поље међуљудских односа. 
И као што су из чуђења античког човјека, инспирисаног при-
родним појавама, космосом, настала бројна философска учења, 
тако је из чуђења човјека Потарја над природним феноменима, 
којима је у једном необичном географском амбијенту био окру-
жен, настала аутентична народна митологија. Она је сачувана 
управо у оваквим причама, и она је оно што аутор књиге назива 
„наднаравним“ у народној причи. То је оно драгоцјено мито-
лошко насљеђе које баштинимо. 

У једном таквом разумијевајућем окриљу све може бити 
знак, симбол, опомена. Таква симболика присутна је у прича-
ма „Змија у ћедилу“, „Град и орао“ и другим.  Стално присутна 
доза мистике у нарацији, која се уклапа у нарочит природни 
амбијент, на неки начин постаје и умјетнички пејзаж описа-
ног етничког миљеа. А она је опет, као таква, била могућа само 
кроз језик и у језику, као најнепосреднијем медију у откривању 
и спознавању бића. То нам најбоље презентује прича „Косац“. 
Стога мотиви ирационалног, који причама дају посебну чар, 
настоје поближе приказати  сву сложеност човјековог унутра-
шњег бића, његове бриге и страхове, надања и очекивања, тако 
да оваква интерпретација поменутих феномена који су одвајка-
да били човјекова преокупација, помаже не само у вјерном опи-
су самог природног амбијента, већ и у преношењу заједничких 
искустава, моралних, друштвених, практичних. О томе говоре 
многе од прича, као што су: „У пећини у Ујчу“, „Прокоп и укоп“, 
„Ловци у ракљи“, „Држалице“. 

Приче дотичу све области некадашњег начина живота, 
данас увелико другачијег. Из приче у причу, читалац пред собом 
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има слику цјелокупног егзистенцијалног миљеа, кога се многи 
са радошћу присјећају. Оживљавају обичајност, фолклор, на-
чин забаве, исхране, одијевања, архитектуру, међуљудске одно-
се. Својеврсна обичајност, данас увелико заборављена, говори 
нам како се некада живјело и владало сопственим животом, 
дужностима и обавезама, слабостима и врлинама, притом ув-
ијек водећи рачуна о интересу заједнице. О томе свједоче и 
бројне занимљиве фотографије, садржане на крају књиге.  Као 
и саме приче и оне приказују култ заједнице, значај породи-
це, заједничких повода и окупљања, нешто сасвим супротно 
савременој философији живота, у којој постепено долази до 
забрињавајућег отуђења и самодовољности.

Приче су прожете посебним народним хумором, који је 
био саставни и незаобилазни дио у свим сегментима живота. 
Виспрен и мудар, често као одговор на тешка животна ис-
куствовања, разобличавао је људске мане и недостатке, сујету, 
незнање, давао одговоре на многа тешка и загонетна питања, 
често у нимало лаким животним приликама. То нам свједоче 
бројне приче, као што су: „Супа и вуци“, „Старац умакалац и 
свадба“, „Снаха свекрва и теле“,  „Насљедство и насљеђе“. На-
супрот њему посебна етичка нота, којом су прожети редови 
ове вриједне књиге, величала је врлину, част, образ, као нпр. у 
причи „Е мој сире, мој свијетли образе“.

Посебна народна психологија, заснована на изворној 
мудрости, којом су приче проткане, могла би бити значајан 
путоказ ка рјешењу бројних недоумица и проблема којима је 
отуђени човјек данашњице заокупљен. Колико је на овом пољу 
битну улогу одиграла управо заједница, породица, када су у пи-
тању практичне ствари, као што су женидба, удаја, презентују 
на сажет начин приче „Женити га, смирити га“, „Избируља“. 
Ова психологија се темељи на карактеристичним међуљуд-
ским односима унутар чланова породице, у којој је постојала 
својеврсна хијерархија. На тај начин, сваки њен члан био је 
збринут, упућен на друге. Овај моменат би свакако могао да 
буде и значајан социолошки приступ самој публикацији и ње-
ном садржају.  

У књизи су описани и начини на које се испуњавало сло-
бодно вријеме, забаве, сијела, прела, удварања и ашиковања. 
Тако игре у Омладинском дому, у Тари, заузимају посебну 
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пишчеву пажњу. Изабравши чувену игру шећера за репрезент 
таквих дешавања, аутор нас уводи у посебан доживљај њихо-
вог емотивног, породичног, колективног битисања, који је ис-
товремено био и поглед, како на стварност, тако и будућност, 
што је свакако занимљив приказ антрополошких и етнолош-
ких особености овог краја. Колико је култ игре имао значаја 
у једној оваквој заједници закључујемо из ауторових ријечи, 
када за описану игру шећера каже: „Тако све добија садржај и 
замах цјеловитог програма, својеврсне представе са јасним и, 
могло би се рећи, изрежираним садржајем, који некада добија 
драмске, а неријетко и хуморне садржаје.“

Детаљно описаном и изанализираном игром наслућујемо 
ауторову намјеру да овим примјером жели, не само сачувати 
од заборава дио особеног пљеваљског фолклора, већ и дубље 
ући у суштину и смисао игре као такве. Све описано одише 
својеврсном ентелехијом, уређеношћу друштва, упућеношћу 
једних на друге. 

Народне изреке и пословице, узречице и фразе, клетве и 
заклетве, на неки начин јесу резимеи, језгровити сажеци, фраг-
менти онога што нам је у причама речено, а потом сабрано у 
овако краткој језичкој форми. Овакве изреке, које данас звуче 
посве једноставно, познато, више пута поновљено, заправо су 
фрагменти особене народне философије, које нимало лако није 
било уредити и формулисати. То су, могло би се рећи, цијела 
етичка учења у малом, у моћи и снази језика да на што краћи 
начин каже о ономе за што су потребни цијели философски 
системи. То је оно традиционално насљеђе које је могла да од-
његује и сачува драгоцјена народна мудрост, на коју посебно 
можемо да будемо поносни, и да је баштинимо управо у овак-
вим врстама књижевних издања.

Посебна драгоцјеност ове књиге свакако је вриједан и ис-
црпан рјечник бројних термина и израза  народног језика, који 
су одвећ заборављени, а којима су приче испричане. 
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аво Лаушевић је рођен 1953. године на Жа- 
бљаку. Гимназију је завршио у Пљевљима, а 
Филозофски факултет 1975. године у Са-
рајеву. На истом факултету је 1982. године 
окончао постдипломске студије из области 
савремене филозофије, одбранивши магис-
тарски рад на тему „Генеза Лукачеве фило-
зофије“. На Филозофском факултету у Бео-
граду одбранио је 1990. године докторску 
дисертацију на тему „Критика и револуција у 
Марксовом мишљењу“. На Филозофском факултету Универзи-
тета Црне Горе ради у својству редовног професора из области 
савремене филозофије и естетике. Осим на Филозофском фа-
култету Универзитета Црне Горе, у својству гостујућег про-
фесора, предавао је на Универзитету у Косовској Митровици, 
а сада на Универзитету у Источном Сарајеву. Члан је Сената 
Универзитета Црне Горе, Комисије за издавачку дјелатност 
Универзитета и уредник издања за област хуманистичких 
наука. Од 1986. до 1992. руководио је радом Друштва филозофа 
Црне Горе. У периоду 1986-1988. био је предсједник Савеза фило-
зофских друштава Југославије. У том својству организовао је 
Први конгрес филозофа Југославије у мају 1988. године у Херцег-
Новом. Члан је Одбора за филозофију ЦАНУ и Управног одбо-
ра Српског филозофског друштва у Београду. Са колегама из 
Београда, Сарајева, Загреба и Никшића 1989. године Лаушевић 
покреће међународну школу за филозофију и друштвену тео-

Разговор са проф. др 
Савом Лаушевићем – 
професором филозофије 
на Универзитету Црне Горе
Разговор водила: Софија Јеловац

Р
аз

го
во

р 
са

 С
ав

ом
 Л

ау
ш

ев
и

ћ
ем

 /
 С

оф
и

ја
 Ј

ел
ов

ац
П

ро
ф

.д
р 

С
ав

о 
Л

ау
ш

ев
ићС



36

рију „Будвански дијалози“. Дугогодишњи је члан редакције часо-
писа за филозофију „Луча“, био је и члан редакције „Годишњака“ 
Филозофског факултета у Никшићу. Сарадник је више југосло-
венских научних и стручних часописа. Учествовао је на више 
међународних и домаћих филозофских конференција, научних 
скупова и семинара са запаженим прилозима. Научно-истра-
живачки рад професора Лаушевића карактерише тематска 
разноврсност и наглашено интересовање за естетичке и савре-
мене филозофске проблеме. Објавио је три књиге из филозофије: 
„Философски појам критике“, „Језик, личност, одговорност“, 
„Мишљење свједочење“; Уџбеник филозофије за гимназије, При-
ручник за наставу филозофије и преко шездесет научних радо-
ва. Радови су му превођени на енглески језик.

1. У Вашој књизи, „Философски појам критике“, каже-
те да је питање критике, као тежње ка сазнању истине, старо 
колико и сама мисао. У којој је мјери критика, као огледање у 
слободном започињању мишљења и дјелања, данас присутна 
у савременом свијету, у сфери научно-философског и књи-
жевноумјетничког стварања?

Критика није само једна изванредна ријеч која има зна-
чењску потенцију, она кроз мишљење и дјеловање упућује на 
укупну реалност људског одношења према свијету, према дру-
гима и према себи. Наш сазнајни, стваралачки и друштвени 
однос према свијету је у свјетлости критичког искуства. То ис-
куство указује на истину којом се увијек указује на корелацију 
субјекта и објекта на који се истина односи. Тиме се указује да 
је критички захват заправо једно искуство истине, а то је више 
од истине у смислу тачности неког објективног стања ствари о 
којем свједоче емпиријске науке. За разлику од истине у знаку 
тачности, критичко искуство истине је важније за хуманистич-
ке науке чији је предмет свијет који стварају људи у историјском 
простору и времену. Критика се тиче моћи људског искуства да 
мисли и просуђује, али и да мијења постојеће стање. Као таква 
критика је средиште сваког озбиљног филозофског мишљења.

 Не би погријешили ако би филозофију идентификова-
ли са критичким мишљењем и просуђивањем. У оквиру овог 
критичког става према свијету стоји највећи дио и умјетнос-
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ти, посебно књижевности. Није случајно да су управо велики 
писци својим дјелима били највећи критичари свог времена. 
Они су често предсказивали наступајућа зла која могу задесити 
човјечанство.

Живимо у глобалном свијету у којем су доминантне силе у 
лику економског, научно-техничког и информатичког владања. 
Иако се повећавају могућности научно техничког господарења 
човјека над планетом, иако расте економска и војна моћ, ипак 
ограничава се и смањује човјекова слобода. На сваком кораку 
осјећамо и суочавамо се са дисциплиновањем и контролом која 
све више запосиједа простор наше јавне и приватне слободе. То 
се назива регулацијом и увођењем стандарда у свим областима 
живота. 

Управо то је мјесто гушења критичког мишљења које пре-
тпоставља слободу самосвјесног и одговорног заузимања става, 
спорења и отпора према догматском наметању и ауторитарној 
моћи. Критика је данас суспендована на скоро сваком мјесту: 
у науци и образовању, политичком и друштвеном животу, у 
умјетничком стварању и јавном информисању. Суспендоване 
су критичке науке и њихови носиоци јер оне нијесу у функ-
цији тржишта које у неолибералном концепту има улогу но-
вог божанства које управља свим секторима свијета и живота. 
Филозофија, хуманистичке и друштвене науке чија се знања не 
могу тржишно функционализовати, потискују се на маргину. У 
њихова истраживња се мало улаже, а у образовним системима 
наставне дисциплине из ових области се потискују функцио-
налним знањима техничких и информатичких предмета.

2. Какво значење чувена Аристотелова крилатица о чо-
вјеку као политичком бићу (ζῷον πολιτιϰόν) има у античком 
свијету и свијету данашњице?

Чувена Аристотелов став: Да је човјек по природи по-
литичко биће (ζῷον πολιτιϰόν), није само ствар историјског 
сјећања на великог античког филозофа. Тај став има значење 
и за нас савремене. Он нам жели рећи да у основи политике 
увијек стоји једна антропологија, тј. једно разумијевање човје-
ка као таквог. За Аристотела човјек је по природи диспониран 
да живи у заједници. Дакле, његова антрополошка природа 
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тражи да се оствари у заједничком животу са другим људима, 
те је он неминовно упућен на полис и политику. Утолико је 
политика његова друга природа, поред оне биолошке, у којој 
се он остварује као човјек и тиме надмашује своју животињс-
ку природу. Јасно је да овај концепт политике оно политичко 
подређује оном људском, тј. остварењу доброг и срећног живо-
та у заједници (држави).

Али овај концепт политичког је у модерном времену из-
мијењен. Политика није више ради општег добра, она је поста-
ла средство доласка на власт и одржања на власти како нам је 
недвосмислено указао Макијавели у свом чувеном дјелу „Вла-
далац“. Дакле, политика је средство моћи, а то значи средство 
наметања воље над онима којима се влада. Тај концепт полити-
ке у различитим модификацијама важи и данас. 

Какво значење у нашем времену има претходно наведе-
ни Аристотелов став? Чини ми се да он има обрнуто значење. 
Док је код Аристотела човјекова антрополошка природа ус-
ловљавала политичко дјеловање у остварењу антрополошких 
потенција, у нашем времену оно политичко, концентрисано у 
инструменталној моћи, преображава антрополошку природу 
и ствара људе инструменте, боље рећи слуге политике. Читав 
систем политичког живота је усмјерен на стицање моћи и њено 
легализовање кроз освајање власти, на тзв. демократским из-
борима. Партије, кампање и гласачи су машина која треба да 
освоји власт, а конкретни грађани, који су према демократским 
уставима носиоци суверене власти у држави, постају пуки по-
даници и гласачи појединих партијских машина. Јасно је да 
партијске кампање, потпомогнуте огромним масмедијским 
утицајем, обликују јавно мнење грађана према својој вољи. 
Тако се воља грађана преображава у произведену вољу партија, 
тј. наметање и брутално поробљавање изборне воље. У том 
свијетлу суверенитет се не даје слободном вољом, на наводно 
слободним изборима, напротив, суверенитет се отима и купује 
софистицираним средствима модерног изборног насиља. Сво 
ово софистицирано отимање воље је покривено демократском 
реториком, пропагандом и демократским процедурама што се 
најчешће назива „политичком културом“. 
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3. Свједоци смо све чешће употребе (злоупотребе) пој-
ма дијалог. Тако се дијалог у друштвеним водама посматра 
као нешто чему „треба приступити“, „што треба његовати“. 
Да ли је то суштина самог дијалога и да ли је дијалог унутар 
неког дискурса моћи уопште могућ?

 Зато што је човјек језичко биће он је самим тим и биће 
дијалога. Утолико је дијалог универзална форма људске кому-
никације и начин постављања и рјешавања задатих проблема 
у различитим областима човјековог теоријског, практичког и 
стваралачког живота. Утолико разликујемо: филозофски, на-
учни, политички, морални, јуристички и друге дијалоге. Сваки 
од њих има своје особености, одговарајуће учеснике и сходно 
томе циљеве. 

Данас смо преплављени демагошким позивима на дија-
лог, свуда гдје се жели избјећи рјешење или наметнути неко 
мишљење на штету другога. Утолико је изгубљено повјерење 
у дијалог и оне који се декларативно позивају на њега. У пра-
ви дијалог се не позива споља са неког ексклузивног мјеста 
(најчешће, мјеста моћи) већ су судионици дијалога слободно 
позвани од саме ствари око које се дијалог треба водити. Уп-
раво, због недавања права том унутрашњем позиву оних који 
треба да уђу у дијалог, дијалог је најчешће наметнут, а његови 
судионици најчешће принуђени и уцјенама присиљени на неки 
компромис. Сјетимо се како су недавно, помоћу тзв. дијалога 
рјешавана актуелна питања распада Југославије и изласка из 
произведеног грађанског рата. Из таквог фингираног дијалога 
су настали и настају трули компромиси, који умјесто да ријеше 
спорове, само их привремено замрзавају и трајно одлажу њи-
хово рјешење. 

Прави дијалог воде прави људи који се осјећају одговорно 
позваним и вољним да разријеше неки проблем који је пред-
мет дијалога. Сама ријеч дијалог (диа-логос) памти и казује нам 
да смо ми људи превасходно језичка (логосна) бића и да свако 
наше животно питање постаје језичко питање о којем можемо 
разговарати, прије него га практично ријешимо. Дакле, дијалог 
подразумијева слободни разговор учесника који имају разли-
чите ставове и различито виђење датог проблема, а да при том 
желе чути другачије мишљење и након тога одговорно тражити 
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задовољавајуће рјешење. Елементи једног идеалног дијалога су: 
неријешени спор (предмет дијалога), заинтересовани учесници 
(којих се дијалог тиче), спорење – разговор и коначно споразу-
мијевање (резултат договора). 

Највећи проблем дијалога јесте оптерећење његових 
учесника ресурсима моћи. У нормалном дијалогу требало би 
да проговоре аргументи о датој ствари који подупиру дата ста-
новишта учесника, а не ресурси моћи. У том смислу спорење, 
које је неминовно у дијалогу, никада не смије бити усмјерено 
на личност противника већ на становиште које он заступа. Ове 
тешкоће је могуће савладати ако су учесници позвани и ком-
петентни за одређени проблем и ако су спремни да преузму 
одговорност за могућа рјешења. 

4. Европа, име које све чешће одзвања у различитим 
контекстима, првенствено геополитичком, а често се узима 
и као задати циљ ком треба тежити. Да ли оваква виђења 
имају упориште у њеном духовном и културно-историјском 
идентитету?

Европа је име које у различитим контекстима има разно-
родна значења. Географски она је простор, западно полуостр-
во Евроазијског континента, оивичена Средоземним морем на 
југу, Атлантским океаном на западу, Сјеверним леденим оке-
аном на сјеверу, а на истоку Уралом и Кавказом. Историјски, 
Европа је културно-историјска творевина настанка и уздизања 
европске културе и цивилизације која у себе баштини: Грчку 
антику, римско царство и хришћанство и на њима ослоњену 
модерну епоху. Поред овога Европа има своје митолошко, еко-
номско, политичко, научно, филозофско, умјетничко и рели-
гијско значење. Тешко је говорити о једном јединственом кул-
турно-историјском идентитету Европе. У игри су различити 
духовни утицаји и плуралистичке културе, различити језици и 
различити народи и њихове државе. Све у свему једна сложена 
приповијест да би се укратко могла представити. 

Данас се име Европа најчешће, како сте већ назначили, 
помиње у геополитичком смислу. Име Европа се неоправдано 
користи у значењу Европске уније коју чине 27 чланица, јер то 
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није укупна Европа, недостају земље које нијесу чланице ЕУ. Са 
друге стране велико је питање да ли ЕУ одиста баштини све нај-
више вриједности које је културно-историјска Европа достигла. 
Европска унија је превасходно економско и дијелом политичко 
повезивање. У њеном средишту је заједничко тржиште, зајед-
ничка валута и правна регулатива. Државе ЕУ су повезане 
заједничким економским интересима, у ту сврху су границе 
својих држава учиниле пропустљивим за кретање роба и људи. 
Но, ипак, економски интереси нијесу довољни за прокламова-
но европско јединство. Оно што недостаје је духовно и култур-
но повезивање. Јер дух је оно што, у вези са душом, истински 
може да препороди и да произведе унутрашње јединство. У том 
свјетлу, јасно је да је поред заједничког тржишта ЕУ потребна 
и европска душа, европски дух којим се она изнутра повезује. 

5. Проблем језик, незаобилазна тема Вашег научно-
философског проматрања. На који начин језик, којим свје-
дочимо оно што јесте, омогућује историјско трајање једног 
народа?

Језик је велика тема, не само лингвистике и њених број-
них дисциплина, већ и једно од средишњих питања филозофије. 
Нарочити значај добија питање о језику у савременој филозо-
фији. У распону од аналитичке филозофије, феноменологије 
до филозофске херменeутике промишља се језик као носећа 
структура значења и смисла. Са друге стране језик се мисли 
као основа разумијевања свијета, саморазумијевања и комуни-
кативног дјеловања. Језик се такође промишља као епистемо-
лошки, али и као антрополошки и социјални проблем. 

Лингвисти се углавном усмјеравају на језик као средство 
комуникације, и при том стављају нагласак на граматичку стру-
ктуру, нормирање и употребу језика. Али језик је много шире и 
знатно дубље питање на плану културно историјског постојања 
и трајања баштиника датог језика. У свијету се говори преко 
5000 језика. Многи језици су нестали, неки постепено нестају, 
а са њима и народи културе које опстојавају унутар тих јези-
ка. Због тога је језик средишње питање човјековог сазнања, 
социјалности и културно-историјског постојања. Јер човјек је 
језичко биће (ζῷον λόγοϛ ἔχων) примјећује Аристотел, и зах-
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ваљући томе је биће које мисли, сазнаје, комуницира и живи 
у заједници. 

У нашем актуалном контексту, када језичко питање 
постаје политичко и када се вјештачки инсталишу неки нови 
„језици“ како би се оправдале и учврстиле новонастале држав-
ности, заборавља се на темељност и приоритет језика. Не треба 
заборавити да је језик старији и примарнији од државе. Он има 
трајније важење јер се у њему таложи свако друго постојање. 
Због тога су пројекти вјештачког произвођења језика, у којем 
овлаштени лингво-мајстори добијају националну лиценцу да 
кваре поредак постојећег језика тражећи начине како постићи 
неразумијевање унутар заједничког језика. Ријеч је о фабрико-
вању нове вавилонске куле као мјеста неразумијевања унутар 
истог језика. На овај се начин заборавља да је језик дар и опште 
добро старије од добра државе, нације и суверености. Њемачки 
пјесних Фридрих Хелдерлин у једној пјесничкој забелешци из 
1800. године упућује нас на ово добро језика ријечима: 

„Но човек станује у колибама, одећом прекрива своју 
стидљиву нагост, много је искренији и пажљивији такође, а 
његов разум почива на томе што чува дух као свештеница не-
бески плам. И зато је њему који је боговима сличан својствена 
слобода и виша моћ да наређује и испуњава, и зато је њему дато 
најопасније од свих добара — језик, да њиме — стварајући, раз-
арајући и пропадајући, и враћајући се вечно живој учитељици 
и мајци — даје сведочанство о оном шта он, човек, јесте;“

Филозофски коментар овог херметичког поетског текста 
даје Хајдегер1  када каже да је језик највеће добро јер даје свје-
дочанство о оном ко има језик. Истовремено језик је најопас-
није добро јер се то добро може изгубити. Због тога језик као 
највише и најопасније добро тражи највећу присебност, одго-
ворност и бригу. Јер, шта смо ми људи без језика и разговора?

6. У својим дискусијама о човјековој личности исихас-
тички енергизам постављате као пандан модерним психоа-
налитичким и медитативним третманима, којима дезоријен-
тисани човјек данашњице прибјегава, у покушају повратка 
својој изгубљеној унутрашњости.
1 M. Hajdeger, Helderlin i suština poezije, u: Mišljenje i pjevanje, Nolit, Be-
ograd, 1982.



Разговори

43

 Европске људе, и након два миленија хришћанства и 
више од два и по миленија филозофије, мучи питање односа 
унутрашње и спољашње истине, односно питање унутрашњег 
и спољашњег свијета. Модерни човјек је склон да без граница 
вјерује разуму и наукама које су детерминисане рационалним 
методама истраживања. Управо на том рационалном и метод-
ском знању се испоручује један спољашњи свијет који знамо и 
којим помоћу знања владамо. То је свијет природних објеката, 
свијет рада и економије, свијет политике и моћи, и свијет тех-
нике и информатике. Ми најчешће живимо у овом спољашњем 
свијету, мислимо да другог свијета и нема или да су други па-
ралелни свјетови чиста фикција. Али то ипак и на срећу није 
тачно. 

Постоји и кроз духовну историју траје и оно друго тра-
гање за унутрашњим свјетовима који се искуствују силаском 
у најдубље тајне душе и духовности. На том ванметодском 
искуству помаља се једна унутрашња истина нашег постојања 
у свијету. То унутрашње искуство истине је више од истине 
схваћене као тачно знање о стварном. Управо на то више од 
стварног указује искуство наше унутрашњости чији је центар 
душа и дух. Као што постоји потреба да се збринемо у мате-
ријалном смислу и обезбиједимо храну, одмор и биолошку 
репродукцију, такође је неопходно да бринемо и о души, тј. о 
нашој унутрашњој интеграцији. Јер ако се изгуби душа онда 
нас сва богаства овог свијета не могу спасити. 

Да модерном свијету недостаје душа општа је дијагноза 
нашег времена. То сви видимо и осјећамо, када се сусрећемо са 
наступом елементарног зла у виду цивилног и ратног злочи-
на, немилосрдног наступа бездушне неолибералне економије 
којом се гомила богаство на једној и сиромаштво на другој 
страни и производе односи енормних неједнакости. То види-
мо у повећању броја убистава и самоубистава чије су жртве и 
починиоци све више дјеца. 

То је савремени контекст у који желим поставити стару 
средњовјековну тему о исихазму, која се родила у оквирима 
православно-монашког искуства, искуства молитвено-умног 
тиховања. Ријеч је о духовном покрету који се коријени у ра-
ним монашким заједницама Кападокије, Синаја и Цариграда, а 
који је у 14. вијеку извршио велики утицај на духовни, морал-
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ни, умјетнички и друштвени живот и на простору јужносло-
венских народа. 

У основи исихазма јесте тежња човјека за обожењем на 
начин успостављања енергетске заједнице са Богом. На том 
путу исихазам теолошки слиједи поуку Еванђеља по Луки, 
које упозорава вјерујуће: „Царство божије је унутра, у вама“. У 
том свијетлу човјек као личност и Бог као тролично тројство 
могу се сусрести преко својих личносних енергија, а да при-
том нико од њих не изгуби своју суштину. То омогућује човјеку 
да се обожењем узвиси као човјек и да успостави заједницу са 
Богом, а да притом не сазна божију суштину. У наше вријеме 
овај исихастички образац бриге о души може бити плодан у 
савладавању бездушне комерцијализације и свођења човјека на 
потрошачко биће. 

7. Умјетност у хоризонту човјекове временитости и 
могућности њене трансценденције? Да ли је истинско умјет-
ничко стварање уопште могуће уколико не претпоставља 
једну овакву екстатичност, тј. уколико остане у домену бив-
ствовања?

Човјек јесте коначно биће, због тога је он временски од-
ређен и то детерминише сваку његову мисаону и практичку 
дјелатност. Он је смртно биће које је свјесно своје пролазности, 
али истовремено биће које тражи начин да трансцендира и на-
диђе временску пролазност. Свако човјеково дјело је усмјерено 
ка том циљу како на плану продужења врсте, тако на плану 
сазнања, произвођења и стварања.

Значење трансценденције посебно је изражено у сфери 
умјетничког стварања, гдје је умјетник непосредно суочен са 
коначношћу на плану разумијевања властите егзистенције. Ту 
се отварају паралелни свјетови у којима се искушава, понад 
истине пуког постојања, једна могућа и виша, умјетничка ис-
тина. Умјетност враћа људима вјеру у више истине живота по-
над профане моћи и посједовања. Утолико умјетност као игра 
стварања отвара очи профаним људима за истине које нади-
лазе пролазност. Утолико умјетност надилази границе наше 
коначности идући у сусрет трансценденцији.
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8. Позната је ваша љубав према сликарству, и као ства-
раоца и ликовног критичара. У својим дискусијама и есеји-
ма желите нагласити важност улоге самог реципијента „пред 
којим се отвара простор слике и могућност присуствовања 
тајни рађања и именовања бића“.

Као професор филозофије умјетности на Факултету ли-
ковних умјетности, у додиру са студентима и професорима-
сликарима ја сам примио сликарску „инфекцију“. Изгледа да су 
студенти сликарства имали већи утицај на мене него ја на њих, 
јер ја сам почео сликати, прије него што су они почели читати. 
Но ипак ја сликарство схватам врло озбиљном дјелатношћу 
која тражи апсолутну посвећеност. У том смислу ја нијесам 
сликар, можда само у покушају, како би могао боље разумјети 
то чудо што се, на бијелој подлози, рађа уз помоћ линије и боје. 

Умјетност уопште, а сликарство на себи својствен начин, 
претпостављају тројство у којем су невидљивим концима пове-
зани умјетник стваралац, умјетничко дјело и прималац (као су-
стваралац) онај који разумијева и тумачи створено дјело. Ово 
свето тројство омогућава да умјетност опстаје. 

У тумачењу умјетничког дјела, критичари, теоретичари 
и естетичари умјетности су најчешће користили два уходана 
пута. Први је полазио од умјетника ка дјелу. На овом путу кључ 
за разумијевање дјела је тражен у животу и личности умјетни-
ка, у његовој личности и друштвеним условима његовог живо-
та. Овим путем су углавном ишли психолошки и социолошки 
усмјерени интерпретатори. Други пут је полазио од самог дјела 
као аутономне и независне структуре која говори и обраћа се 
свима који тај говор чују и разумију. Овај пут је дао право дјелу 
и његовом величанству примаоцу да аутономно доживљава и 
разумијева дјело. Чини ми се да је овај пут плоднији за умјет-
ност и да боље ситуира надвременску истину умјетничког дје-
ла, која може да дјелује и изван времена његовог ствараоца. 

9. Гимназију сте учили у Пљевљима, написали сте и 
један уџбеник из филозофије за гимназије, а бавите се пи-
тањем образовања. Колико је образовање, као кључни фак-
тор развоја човјекове личности, у релацији са јелинским 
схватањем и значењем појма - паидеја (παιδεία)?
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Да, поносан сам што сам био ђак надвјековне, Пљеваљс-
ке гимназије, коју су стварали образовни визионари, који су 
имали у виду идеје, а не тржиште и профит. Образовање је 
средишња институција сваке државе, на њему су ослоњени сви 
други сегменти друштвеног, привредног, политичког и култур-
но-стваралачког живота. У самој етимологији ријечи образо-
вање је сачувана образовна идеја у смислу обликовања једног 
вишег, савршенијег и бољег човјека. Ова образовна идеја је нас-
тала у антици и традирана преко хришћанског средњег вијека у 
модерно доба. Утолико је образовање примарно значило обли-
ковање личности (на то упућује основа ријечи образ-овање) у 
смислу њеног свестраног уздизања. Тако схваћено образовање 
је равноправно укључивало све битне садржаје како из доме-
на научног и филозофског знања тако и из области религије, 
умјетности и практичких дјелатности. Дакле, грчка идеја обра-
зовања је традирана у европску културу, али је доживјела своје 
нове модификације. У наше вријеме хеленска паидеја (παιδεία) 
је доведена у кризу јер се циљ образовања помјерио са личности 
на професију и функцију коју личност треба да обавља. Нови 
образовни задатак није слободно образована и аутономна лич-
ност, већ обучена индивидуа која може обавити повјерени за-
датак. Дакле, умјесто образоване личности тражи се обучени 
и послушни извршилац, који има експертско знање. У нашем 
времену све образовне реформе и реформе тих реформи, које 
се увозе и некритички калеме на наш образовни корпус, раде 
на уништењу личносног образовања, а у име тзв. експертске 
обуке. Тако се долази у стање системског произвођења полу-
образованости и необразованости. Могуће је имати обученог 
експерта али без личности. Као такав експерт може обављати 
утрениране вјештине на бази специјалистичких знања-вјешти-
на, али не може преузети одговорност на плану цјелине, чак 
ни за послове за које је обучен. Јер за одговорност је потребна 
комплетна личност, у моралном, социјалном и емоционалном 
смислу, а не само у владању неким знањем и неком вјештином. 

Одиста данас, у тзв. друштвима знања, присуствујемо 
сумраку образовања гдје је нормативна идеја образовања (об-
ликовање личности према идеалима: добра, савршенства, ље-
поте, хармоније и хуманизма) дерогирана, а на њено мјесто по-
стављен захтев за ефикасношћу и тржиштем. На дјелу је процес 
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промјене образовне парадигме гдје је знање одвојено од образо-
вања и стављено у фунцију тржишта. А када тржиште постане 
врховни арбитар образовања, науке, умјетности, друштвеног 
и емоционалног живота, онда су те области озбиљно доведене 
у кризу. 
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A conversation with Sava Lausevic, professor of Philos-
ophy at the Faculty of Philosophy of the University of 
Montenegro

          Summary:

Through a conversation with prof. DrSava Lausevic,we find 
his thoughts on different topics from the domain of philosophical 
perception of the world and life. Lausevic emphasizes, among other 
things, the importance of critical thinking as well as the fact that 
today,it is pushed to the margins of the social life. As for him, today 
the man is being acomplished as an adequate political being in a 
manner which Aristotle understood that. The significance and the 
meaning of dialogue and education disappeared, in their original 
meaning, and the positivist sciences, despite progress, failed to 
reach the inner life of a man. Being that, he opposes the isihasm 
energizationto modern psychoanalytic and meditative theories.

Интервью с Савом Лаушевичем, профессором 
философии Философского факультета Университета 
Черногории 

      Резюме:

Через беседу с профессором др. Савом Лаушевмчем, мы 
узнаём его мысли по различным темам из области философ-
ского поимания мира и жизни. Лаушевич, среди прочего, под-
чёркивает важность критического мышления, а также и тот 
факт, что оно сегодня поставлено на маргине общественной 
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жизни. По его мнению, человек не осознается адекватно как 
политическое существо, так как это воспринял Аристотель. 
Утратилась важность и значение диалога и образования в их 
первоначалном значении, а позитивная наука, несмотря на 
прогресс, не достигает внутренней жизни человека. В этом от-
ношении изохастическая энергия противопоставляется совре-
менным психоаналитическим медитативным теориям.
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Марија Кнежевић: 
Витомир Вито Николић

бавезујемо се рећи нешто о једном од значајнијих пјесника 
новијег времена на простору Црне Горе, Витомиру Виту Ни-
колићу, усредсређујући пажњу прије свега на поезију, мада је 
Николић занимљива личност и као новинар, и као неко око 
кога су се плеле бројне анегдоте. Својим пјесничким даром и 
својом људском природом осуђеном на лишавања, нама данас 
тешко појмљивим, оваплотио је божанску природу пјесме. Јер, 
ако је људска егзистенција оличење добро нам познатог пара-
докса пролазног и вјечног, онда је пјесничка егзистенција сама 
есенција тог постојања. Пјеснику је свијет повјерен и он, кат-
кад, резигниран оним што осјећа и види, окреће том свијету 
леђа, очајнички „зауставља планету“, „хоће да сиђе“, али никад 
се тог истог свијета не одриче трајно, не протјерује га из свог 
срца. Насупрот томе, свијет се неријетко одрицао пјесника и 
„заводио своју страховладу“. Али то је судбина пјесника са ко-
јом он рачуна као са скривеном пријетњом. Као што Зоран Га-
вриловић у пјесничком полазишту, Николићу генерацијски и 
лично блиског пјесника, Стевана Раичковића, проналази „је-
дан поетско-интелектуални однос према свету мотива и самој 
поезији који се обележава чистим лиризмом, што другим ре-
чима значи да се креће у оним просторима у којима се мисао о 
свету и свему што он садржи, рађа из једног личног, интимног 
доживљавања“, гдје постоји „неко ирационално струјање које 
непрестано тече између песника и света, стање духа у којем се 
свет преводи у расположење, у наговештаје или у симболе који 
су нераздвојни пратилац сваког лиризма. Прастара прича која 
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траје од како траје то прво загонетно струјање између Речи и 
Ствари...“1 ,тако и Николић у свом пјевању успоставља однос 
између себе и свијета. Обједињујући искуство са сензибили-
тетом кроз који се оно прелама, али и са оним чиме је зате-
чен у времену постојања као универзалним питањима, из чега 
происходи пјеснички глас који иде преко својих могућности, 
фалсетским струјањем изражава оно што је немогуће исказа-
ти резонантним дометима гласа. Нешто о тој личној и генера-
цијској исповијести речено је у пјесми „Мојим вршњацима“:

„О нама је мало речено, другови вршњаци,
и нико нам ништа не стави на груди 
за то што смо смјели да будемо дјечаци 
кад многи нису смјели бити људи.

О нама је мало речено, моји мили,
па зато данас многе наш фалсет вријеђа,
јер нико не зна како смо учили
митраљеску паљбу умјесто солфеђа.“

Носећи у себи своју страшну и несвакидашње лијепу 
судбину и не одступајући од ње ни тренутка - „сопственим 
сунцем свирепо заклан“, положио је пред свијетом „свој чес-
тити умор“. У Николићевом животу, на његову личну несрећу, 
многа су мјеста руком судбине била упражњена, али истом ру-
ком у поезији попуњена. 

Предмет проучавања понекад је сувише близак, као што 
је случај са Николићевом поезијом, па нам се чини да нам је и 
познат. У овом случају наука одмиче, условно речено, предмет 
проучавања, анализира, тумачи и освјетљава наш првобитни 
доживљај развијајући свијест о његовој дубини и обухватнос-
ти, а сами тим и о вриједности прочитаног. 

Сада је већ подугачак низ генерација гимназијалаца и 
студената који су у свој пут сазријевања уписали бар понеку 
Николићеву пјесму. У врло блиској спрези су ту два Никшића-
нина – Вито Николић и Миладин Шобић. Понекад се оно што 
је постало дијелом нашег живота и не схвата довољно озбиљ-
1 Zoran Gavrilović: Pesnik tihog proticanja, u: Savremenik, 1974, god. 20, knj. 
39, br. 1, str. 12.
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но, јер и не треба да буде схваћено кад већ живи са нама. Ипак, 
досадашња критичка мисао није рекла довољно о пјесничком 
дјелу Вита Николића. Поготово је књижевно-теоријска наука 
остала исувише далеко од Витових пјесама, од великих њи-
хових изазова. Препознатљив пјеснички глас пружа најраз-
новрсније доживљајне и рефлексивне могућности, задатак је 
критике и науке да их препозна и освијетли. Вјероватно нај-
бољи текст о поезији Вита Николића, чији је наслов „Епско 
наслеђе и лирска позиција“, написао је Никола Кољевић2 , један 
од најбољих познавалаца свјетске и домаће књижевности код 
Срба. Прилазећи околишно Витовој пјесми као некој плахој 
птици, приказао је неке од најзначајнијих њених одлика - њено 
исходиште у усменој традицији, превасходно епској, и њен 
лирски говор подржан дубоком личном драмом, трагиком као 
константним поетским тоном. Јавна лирска исповијест Вито-
мира Николића сасвим поуздано ходи епским десетерачким 
кораком када каже:

„На друм пало небо малаксало
не може се даље, Витомире,
и до сад се с муком битисало,
умири се, велики немире,
свако те је надање издало.“

Овакав корак, стамено епски, лирском исказу даје из-
вјесност судбинског дешавања, једну снажну тектонику, а 
не ситан индивидуални трепет, иако је у конкретној пјесми 
примјетан и један хумористички одмак у односу на сопствено 
страдање, један шеретски лежеран став, присутан и у неким 
другим пјесмама. 

Из пјесме у пјесму

Из пјесме у пјесму, тонући и уздижући се кроз њихова 
значења, трудимо се да кроз неприкосновени читалачки до-
живљај проговоримо о њима ословљени прочитаним. Оба-
везујући је, с једне стране, сам садржај, природа и љепота 
2 У: Никола Кољевић: Иконоборци и иконобранитељи, Службени гласник, 
Београд, 2012, стр. 210-236.
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поезије Вита Николића, а са друге, недостатак књижевно-те-
оријских анализа и критичких осврта на његово дјело. Када 
бисмо сабрали све што је до данас написано о његовој поезији 
било би то више него оскудно обимом, па и да у сваком поје-
дином случају подразумијевамо квалитет те врсте исказа, што, 
наравно, не може бити случај. Обавезује и његов новинарски 
рад, а да не говоримо о томе да је мало личности у историји 
културе на простору Црне Горе око којих је настало више ане-
гдота. Предмет наше пажње јесте његова поезија. Дуго времена 
прогања нас извјесно осјећање дужности да о томе нешто ка-
жемо, али и истински читалачки занос који настаје приликом 
сваког поновног сусрета са стиховима од којих већину знамо 
напамет. У том случају морате да одвојите очи од прочитаног, 
али тако да што мање изгубите од звука, од тананих слика, од 
љепоте, ако сте кадри. 

Из пјесме у пјесму је, стога, изабрани приступ, гдје јед-
на пјесма освјетљава другу или више њих, а негдје је утицај 
повратан. Ко ће знати скривену хронологију идеја! Евидентно 
је да се оне међусобно буде и умјетнички образују и трају у 
том међусобном процесу до данас, а од данас у недоглед „с оне 
стране крви“, како би рекао пјесник. 

Из природне и готово обредне риме, Николић је осло-
бађао своје каткад громогласно појање. Усмено лирско пре-
дање присутно је у његовој поезији као појединачни мотив, 
али и као добро нам позната пјесничка форма. Када би била 
само то, остала би на нивоу подражавања, нешто врло слич-
но оном преузетом, тек мало другачије. Напротив, у његовој 
интерпретацији то је сасвим нов доживљај, један обрачун за 
рачун љепоте и њеног достојанства, за рачун истине за коју је 
пјесник одговоран. Једно пјесничко посезање у простор изван 
градације и мјерења, простор апсолутних вриједности. 

У пјесми у прози „Дјечак“ пјесничка уобразиља креће од 
општеприсутног стереотипа сујевјерја међу дјецом - да ће оно-
ме ко убије ласту умријети мајка, да би након тога саопштио 
најдубљу истину о човјеку. „Каква несрећа може да снађе неко-
га ко је већ толико несрећан?“, каже се у пјесми. Управо на том 
мјесту зјапи опасност потпуног губитка и бесповратка. Може 
да се деси да, немајући ближње, изгуби себе сама, да услед 
озлојеђености на злу судбину изгуби сопствену људскост: „а 
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онда се огласи Дјечак /милујући своју /жртву у којој више није 
било ни дана, ни сунца, ни цика... //-Жао ми је ласту – рекао је 
тихо.“ О дубини тог понора људскости говори и пјесма „Код 
Јасеновца понире Сава“:

„Код Јасеновца 
понире Сава
у амбис човјеков
(О, таман ли је!)“

Пјесме „Успаванка“, „Очај“, „Одметање“ и „Друмови ће 
пожељет лудака“  спадају у оне које се у некој мјери наслањају 
на усмену традицију, епску и лирску, али истовремено оства-
рују изразити пробој те исте традиције. У пјесми „Успаванка“ 
не само да се пјеснички надилази обичајна патријархална сте-
га, већ се у њој прикривена не толико патријархална колико 
малограђанска ускогрудост разобличава у дионизијској љепо-
ти пјесме. 

Мотивима и пјесничким језиком пјесма „Очај“ распје-
вава у минијатури елементе епске народне пјесме „Зидање 
Скадра“, али метриком и ритмом више подсјећа на осмерачку 
народну поезију. Међутим, вапај из очаја грандиозно је личан 
јер је изведен на широки епски простор. Лирски субјект по-
истовјећен је са Скадром у борби са злим силама, а очајнич-
ки крик происходи из неминовности жртвовања недужног 
бића услед недовољности пјесничке и људске снаге и моћи. 
Пјеснички „вишак“ у односу на познати садржај остварује се 
у издвојености персонификованог Скадра и младе Гојковице 
и еротизованом уздаху скривеном у последња два стиха који 
заједно граде десетерац и тиме проширују простор дјеловања 
на епски начин.

У пјесми „Одметање“ веза са епским свијетом остварује 
се на синтагматском нивоу, гдје су поједине спреге преузете у 
готово неизмијењеном стању: крваве ране, жестоке муке..., док 
се поједине уздижу на вишу симболичку раван губећи статус 
властитих имена, а преузимајући семантику рајске насеобине 
(романија), или пак страдања (проклето лијевно). У овој крат-
кој пјесми лично страдање дато је као општечовјечанска неу-
митност казана језиком поезије, па у своје семантичко поље 
привлачи трагику човјека на универзалном плану. 
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Тако, мјесто „Друмови ће пожељет’  Турака, /а Турака ни-
где бити неће!“, пјесник кликује „Друмови ће пожељет лудака, 
/а лудака више бити неће“. Ако је у народној пјесми опјевана 
најава дуго очекиваног ослобођења српског живља од Турака, 
у Николићевој се наслућује пустош услед одсуства истинске и 
до лудости храбре људскости. Епска реминисценција на суд-
боносне историјске моменте даје Николићевом гласу снагу 
визије, иако изречене готово необавезним тоном. У потрагу 
за изгубљеним вриједностима иде се унатраг: „И људи ће поћи 
у повратак, /опчињени минулим стољећем... /Друмови ће по-
жељет лудака, /а лудака више бити неће“. Са овом пјесмом на 
идејном плану комуницира пјесма „Једног дана, када нас не 
буде“ у којој се каже: „А однекуд, из тишине траве, /ко бого-
ви молитвом дозвани, / поново ће људи да се јаве /и осмисле 
свијет успавани“. На овом мјесту подсјетићемо се Његошевог 
стиха из „Луче“: „Сви свјетови без очих су мрачни“, а Николић 
каже: „Читав свијет, безљудан и нијем, /сјетиће се људи нека-
дашњих, /и онако узалудно лијеп /зажалиће за очима нашим“. 

На исти начин улази се у човјека, у личну и колективну 
прошлост:

„Полако улазим забораву у траг
Препознајем 
                         тај камен
                                         то дрво 
                                                      ту траву
и све ми се чини 
                              да сам давног јутра
пронио
             овуда
                      Ченгићеву главу.“ („Слика из Црне Горе“)

Изломљеним стихом силази се у поузданост народног 
предања, као што се истом врстом стиха свједочи сложеност, 
аутентичност и лични квалитет бола као неотуђиве својине 
(„Сергије Александрович Јесењин“).
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Обездрумљеност

Друмови, ноћ, кише, јесен, брезе... Препознатљив ам-
бијент у којем се објављује Николићева поезија, њена лирска 
елеганција и привидна статика са  активацијом поетског гово-
ра из дубина личне спознаје. У пјесмама најчешће доминира 
неки од наведених мотива који сугеришу јединство пјесничког 
говора, али се дејственост тога говора остварује на различите 
начине, често превазилажењем основног значења. Полазећи 
од друмова који „увијек некуд воде“, долазимо до ситуације 
у којој чујемо - „све су скитње одскитане,/ умор пао на друм 
дуги“. Пјесма „Обездрумљеност“ у лирски израз уводи једно 
другачије стање духа. Свеприсутна интеракција природе као 
непосредног окружења и људске природе, присутне у већем 
броју Николићевих пјесама, у овој пјесми доживљава врху-
нац. Мистична својства ноћи својом мрачном семантиком 
запосиједају лирски субјект. Стварају се фантазмагоријске 
пјесничке слике. Страх се волшебно шири пространствима 
личног и преко њих, опсесија диктира визије ужаса. Тек када 
све буде разријешено у домену реалног: „Треба некуд побјећ с 
лицем/ испред ове страшне јаве“, можемо наслутити страхоту 
проживљеног пред којом малаксава имагинарни зов „друмо-
вања“. Императив да „треба некуд побјећ с лицем“, гдје је лице 
ознака за све што семантички обухвата ријеч човјечност, не 
допушта уобичајену рефлексну реакцију  смјештену у персо-
нификованим синестезијским својствима шака: „не у шаке 
злокобнице/ закукаће око главе“, већ неку другу реакцију од-
ложену за неку другу прилику, док се у овој поентира преобра-
жајем до непрепознатљивости: „што ме тако гледаш, дане,/ као 
да сам неко други...“. Саблажњивост субјективне ноћи излази 
на свјетло дана као пред природан феномен, али и појаву пер-
сонификованих својстава гдје се дан доживљава као последњи 
јатак. Ријеч је о катарзичном, преображавајућем својству про-
живљеног, о изласку из јаве страшније од најтамнијег сна.  

Од природног феномена који се трансформише у субјек-
тивни доживљај „Заноћила ноћ у мени“, градацијом слика, од 
којих оне на почетку изгледају као психопатолошке, „мотре 
на ме црне страже,/ лик нечији скамењени/ гледа у ме прене-
ражен“, преко фантазмагоријских слика одсуства и најмањег 
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трачка свјетлости: „Над угарком мјесечевим/ лудо дрво запо-
маже“, до призора неисказаног и неисказивог зла „неки гр-
кљан пресјечени/ хоће име да ми каже“, пут је метаморфозе 
стваралачке перспективе од зла које је негдје искуствено про-
живљено до зла које се слути и у тој слутњи као да губи гра-
нице сагледивости. Ова метаморфоза даје нов увид у наслов 
пјесме тако да се у ријечи „обездрумљеност“ издвајају слогови 
„о-без“ „ум“, формирајући у нашем слуху „обезумљеност“ као 
обустављеност умских путева, као коначност коју је могуће 
разријешити само оспољавањем у окружење дана као сим-
бола макрокосмоса, из личне тјескобе и пренеражености на 
подручје неумитне, али свечовјечанске и вјечне судбине. Из 
дубоког орфејског понирања излази се на агору екстатичког 
пјесничког озарења.

Иронијско својатање смрти

Могло би се рећи да је пјесник у сталном и интензивном 
разговору са смрћу. Иронија као „речитост под притиском“3  
оспољава тај притисак перманентног присуства смрти. По-
стаје изабрани начин који твори посебну блискост у том одно-
су, јер она као један од најплеменитијих умјетничких образаца 
обухвата не само предмет који се иронише, већ и онога који 
то чини. Настаје чудесна игра „обмањивања“ у којој се човјек, 
обманут рођењем без своје воље и осуђен на кратко трајање, 
одбацује, колико је кадар, преко себе. Иако му је за живота го-
тово непрекидно стајала уз раме, као пјеснику му је изоштрила 
способност виђења лијепог у свакодневном, али и истине „с 
оне стране крви“. Шеретски однос према смрти издваја свијест 
о људској пролазности и коначности, али и нешто као визију 
недокучивог изван домашаја смрти. Кажемо „нешто као ви-
зију“ јер истинске и непоколебљиве визије и нема. На њеном 
мјесту је простор за нешто што се слути, што је некад било а 
данас се не зна шта је то. Простор могућ за постојање сумње и 
вјере, подједнако. 

Пјевање о смрти јесте и пут да се на нарочит и дубоко 
интиман начин ишчитају чињенице из властите биографије и 
изведу на чистину као општа вриједност са привидом ћаскања 
3 Anri Bergson: O smehu, Vega media, Novi Sad, 2004, str. 105.
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за кафанским столом („Гдје смо се ми то срели“). Да се соп-
ствена незавидна ситуација сагледа са позиције изван себе, са 
хумором формираног пиједестала. Сву снагу и пламен „овог 
великог огњишта“ пјесничког могуће је осјетити у додиру са 
темом смрти која у његовој близини постаје не само нешто 
са чим се може и мора живјети, већ нешто што плодоносно 
освјетљава и свакодневно велича и слави живот и љепоту у 
њему. 

Ова и она страна

Као што се са лакоћом утврђују најчешће коришћени мо-
тиви у Николићевој поезији, мада је њихова улога у пјесмама 
само понекад слична, тако се без двоумљења може утврдити 
постојање дихотомије оличене у постојању свијета са ове и са 
оне стране траве, ножа, неба, крви... Пјесник у цјелокупном 
свом опусу не престаје да полемише са том идејом, каткад у 
шаљиво-иронијском тону, каткад болно исповједнички и јас-
но. Пратећи моменат ове дихотомије је и парадокс присутан 
у наслову или појединим стиховима: Минут ћутања за живе, 
...кисну наше кости... у тој свијетлој будућности, да ми пукне 
мрамор/ у некој слободи...

„Ослушни, понекад, тако кришом,
И чућеш како кисну наше кости
Под тамо неком тамном кишом
У тој свијетлој будућности.“ („Минут ћутања за живе“)

„...проклет сам ја
проклет
зна то ова глава
па се ево
луда
некако спасава, па ме ево некуд
очајника води
да ми пукне мрамор
у некој слободи.“ („Клетва“)

Дихотомије и парадокси представљају значајне момен-
те за разумијевање Николићеве поезије, за обухватање онога 
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што је основа његовог пјесничког свијета и битно својство пјес-
ничког и људског постојања. Простор између ове и оне стране, 
између ријечи које ће доћи „као Црвена армада“ и предачког 
простора у којима пребива Бог, распростире се поетски свијет 
Вита Николића. Не може се одрећи ослободилачко својство 
„Црвеној армади“, па ни када су у питању ријечи, али ни то да 
је она у неком од слојева свог значења и утицаја симбол дискон-
тинуитета због којег се са меланхолијом констатује:

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

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

А живјети се мора.
А мријети се мора.“

Питање дисконтинуитета питање је једне генерације која 
је морала осјетити проклетство хода „истом страном неба, до-
вијека“. Сасвим је јасно да ова ситуација рађа једну специфичну 
врсту бола. Недостатак вјере да на путу ка оном свијету идемо у 
загрљај нечему или некоме испуњава визија збуњујуће и прије-
теће цикличности у којој се бол умножава у бескрај.

Иако пјеснички опус Вита Николића није велики оби-
мом, остао је знатан број пјесама којима се аналитички нисмо 
бавили, што не значи да оне то не заслужују. Напротив, еви-
дентна је обрнута сразмјера обима и квалитета у овом случају. 
Настојали смо да утврдимо неке од константи Николићевог 
пјевања свјесни чињенице да међу онима које нисмо обухва-
тили има и таквих које су обухватиле нас, али за то нешто још 
нисмо нашли одговарајући израз.
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Marija Knežević: Vito Nikolić

Summary:

The work is based on the study of the poetry of Vitomir Niko-
lic, where of the special importance is afact  that the critical thought 
has unfairly neglected the work of this poet so far. Attention was 
more drawn by the bohemian side of his personality than his poetry 
itself. Thinking about the creative practice of Vitomir Nikolic puts 
some of his most beautiful  songs in the spotlight, as well as those 
less well-known. Some constants in his poetry were also specified, 
thecharacteristic moments when the poet was leaning on the spoken 
tradition, but also the moments he was deflecting from his own 
poetic vision.

Мария Кнежевич: Вито Николич  

Резюме:

Работа основана на изучении поэзии Витомира Нико-
лича, и особенно важно, что критическая мысль несправед-
ливо пренебрегла работу этого поэта. Богемианская сторона 
его личности привлекала больше внимания чем сама поэзия. 
Размышления о творческой практике  Витомира Николича в 
центр внимания ставят некоторые из его самых красивых сти-
хотворений, но и те, которые менее знакомы. Идентифициро-
ваны некоторые константы в его поэзии, затем характерные 
моменты когда поэт находил поддержку в устной традиции, но 
также и те, когда он отклонялся от собственного поэтического 
видения.
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итомир Николић није био обична књижевна појава, ни оби-
чан пјесник. Од рођења је стасавао из животних рушевина, 
без родитеља и породичне топлине, а скућио се у срцима 
многих генерација. Рат му је изломио радост, угрозио сви-
тање, затрпао путеве болом, оставио га на милост и немилост 
друштву, али му пријатељи и пјесма нијесу никад окренули 
леђа. Вито је самосвојна књижевна појава у црногорској ли-
тератури, особеног поетског гласа који се искристалисао из 
паклених мука и студене несанице у пјеснички стуб око кога 
ће се завртјети и пјесма и младост. Као да је свуда недостајао, 
а свуда је стизао тај витешки земаљски мученик, неукротиви 
пустолов и лирски маг. Поистовјећивао се са добрим људи-
ма, са немаштином и неизљечивом болешћу која му није дала 
мира. Често су га његове ријечи истине водиле у неприлике, 
али никада није сагињао главу пред изазовима и непогодом, 
нити се примао на вјештачке калеме живота.

Кафана је била Витово склониште од сурове збиље, његов 
разговор са бескрајем. У кафани је био свој на своме, водио 
двобоје са животом, покушавао да успава болест, да вјечност 
опије. Кафанској пећи је поклањао своју обућу да ноћна идила 
још мало потраје, а у освит би босоног одлазио кроз трновито 
јутро путем без адресе. Виту Николићу, станару напуштених 
гнијезда, ноћних клупа и паркова, са срцем које је кишило, са 
зимом у костима, са несигурном сјутрашњицом, знала је до-
бра вила да подари тренутке задовољства. Тако, једном у парку 
под звјезданим велом, десиће се љубав са незнанком из које ће 
синути ода животу:

Спасоје Бајовић: 
Коловрати живота
(Један поглед у пјесништво Витомира – Вита 
Николића)

В
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„Добројутро, јутро снено,
Добројутро, небо плаво,
хвала ти за љубав, жено,
хвала ти за лежај, траво“

Витова поезија је препознатљива, одише искреном испо-
вијешћу, рефлектује различите животне немире, гдје лирски 
субјект настоји да кроз меланхоличне и еуфонијске тонове 
постане срећан и вољен: 

 „Ноћас тако желим да ме неко воли.
Прегршт нечије њежности ми треба“.
или:

 „Нека ме не буде када будем
престао да волим“.

Ова поетска здравица пуна љубавног жара слави живот 
као непролазно надахнуће, јаче од болести и нестајања.

Витова крвна слика искрила је ватрометом наде. Била је 
узбуркана и избраздана огромном жељом за путовањем. У њој 
су пливали знаци забране, запитаности и оптимизма. Црна 
гитара свјетлости успављивала је његову ноћ. Вито је пјевао 
крвљу, Вито је крвљу наздрављао окукама живота. У њему је 
свјетлуцало изгубљено огледало среће, бокорила номадска глад 
за путевима у бесконачје, сијевао буновни Бог, запомагала уг-
рожена љепота. Судбински прогнаник и усамљеник, није се ни-
кад мирио са озеблом стварношћу. Желио је да побјегне главом 
без обзира изван свега што пријети животу:

 „Пјевају у мени друмови снажни,
друмови добри ко длан очин.
Морам данас отићи некуд, да потражим 
мало одмора за уморне очи“.
 -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
... некуд 
гдје лишће никада не жути
и гдје су људи – вјечити регрути,
а дјевојке – вјечите невјесте“...
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Из непрохода и недозова, са непознатих раскрсница жи-
вота и смрти враћао се кафани међу браћу овога и онога свије-
та. Не из страха од даљине већ да угрије снове, да деконцентри-
ше слике душевног неспокоја, да прикупи снагу за нову одисеју. 
Знао је да из менталне студени, да са замагљених путева јекне 
до небеса и да се пожали сунцу као родитељу: 

„Сунце, хладно ми је“.

На земаљској позорници тражио је фреквенцију на којој 
ће се огласити његови тонови среће. Желио је да уобличи пје-
сму у прстен вјечности. Љубав је била Витова опсесија, огле-
дало ведрине, пламен који обнавља живот. Витове пјесме се 
пресијавају у таласима туге и наде. То је лирика трновите про-
живљености, дубоке имагинације, животне борбе, немира и 
слутње. У његовим стиховима одјекује живот бескућника, шу-
мори жеља за њежношћу, крвари драма лирског субјекта над 
пролазношћу. Његови стихови су понекад прожети иронич-
но–хумористичким тоновима, као рефлекс непомирљивости 
са дешавањима у материјално реалном окружењу или заискре 
љепотом наде и трајања:

 
„У мени прољеће процвјетало,
од љубичица
улицом идем
зеленим проткан
и берем осмијех од сваког лица“.

Вито Николић - велико срце у отуђеном свијету, вјечити 
сањар у земаљској несаници, камена сјенка времена, носач теш-
ког животног бремена, великодушни сиромах без игдје икога, 
а жељан свега. У тој болној невјерици, у животној дрхтавици 
и несаници, у кристалном дворцу снова, родиће се пјесма као 
лична карта Вита Николића: 

 „И опет јесен.
опет тутње 
бескрајне кише
по Никшићу,
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и опет старе 
црне слутње,
и опет сам си
Николићу.
и опет нека
писма дуга,
очајна писма
- без адресе,
а нигдје драге,
нигдје друга,
само та јесен.
опет јесен“.

Покушавао је Вито да претекне дане и ноћи, да умакне 
Брезовику и Бежанијској Коси, потуцао се по болницама да 
потражи лијека болном животу. Чамио је у болничким собама 
окружен неподношљивом бјелином и леденим иглама свјет-
лости, са парчетом неба на длану. Из дубине тмине завијали су 
узнемирујући звуци, сијевали оштри ножеви, а тополе уздисале. 
Из тог отужног простора рађала се Витова пјесма као његов је-
дини одбрамбени зид, „увијек при руци као револвер о појасу“, 
а друмови – његова једина нада у избављење од муке и очаја:

„Све се свело у прозорско окно
комад неба и облак што плови.
Смрт ме гледа празнооко.
Недајте ме о друмови“.

Узнемирен тако свим и свачим нарастао је у ријеку бола, 
у пјесму без повратка, као неутјешно сироче сунца. Витово 
пјесништво испуњено је заносом патње и вољења на невјерној 
црти између смрти и живота. Надахнуто је пјевом птица и заг-
леданошћу у друмове, у сагласју је са златном јеком прољећних 
излета и снијежном самоћом свитања. Пјесмом се бранио од 
злог времена, од земаљских ножева и ноћних мрежа, отимао 
се засједама, невјерним сновима, језицима помрчине и тешке 
самоће. Пјесма је била Витов сунчани поход кроз бесконачје, 
Персејев моћни штит пред урокљивим силама. Из Витовог вул-
кана избијао је поетски пламен, који се гранао у висине да цвје-
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та, да рађа свето поетско воће. Заточеник горке судбине, сјајна 
жица поетских рудника, „Мајстор над мајсторима за стихове“, 
како истиче књижевник Жарко Ђуровић. Љубав га је опсије-
дала као ливаду цвјетно обиље. У њеним опојним мирисима 
осјећао је свето узбуђење, као да се налази на гозби вјекова, за 
столом васионе. У лирској поезији прожетој епским дубинама 
наше традиције, као што су пјесме „Очај“  и „Одметање“, чезне 
за љубављу као једином одбраном од очаја и пропадања, вјерује 
у њено терапеутско дејство, убијеђен да она може да успостави 
присност са супротстављеним силама, да обједини снове у ве-
лики љубавни загрљај. 

Витове пјесме су непосредне и осјећајне, звучне и мелоди-
чне, обливене благошћу животног колорита. Из Витових поет-
ских вирова извире пјесма – ријека, која нас суочава са ранама 
једног трајања, кључа узбудљива нада која се одупире људском 
отуђењу и деструктивним силама живота, теку радосни снови 
и животне жалбе према океану љубави. Витова поезија је крик 
пред несавршенством свијета, оаза сјаја пред караванима бес-
краја.

Spasoje Bajović: The Spinning wheels of life 

Summary:

In the essay about the poetry of Vitomir Nikolic, in a poetic 
way, the most important things from his life and creation were said. 
The emphasized empathy in the poets point of view highlighted the 
moments of importance to the life and poetry of this poet, with an 
insight into what the echo of his vocalisationhad in the life space of 
this man. A difficult life course as well as poetic nature in the constant 
renewal of its own energy are emphasized. The great emotional dive-
rsity of the poet is recognized as an essential starting point of the 
poetry, and the life misfortunes as something productive for the 
poetry itself. The personality of the poet is given in its broadness  
and strength , and the poetry in its own mirror.
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Спасое Байович:  Прялка жизни

Резюме:

В эссе о поэзии Витомира Николича поэтически произ-
несены самые важные вещи из его жизни и творчества. Под-
чёркнутой эмптией с точки зрения поэта отмечены важные 
моменты для его жизни и поэзии, с пониманием эха его пения 
в жизненном пространстве этого человека. Указывается на 
тягостный жизненный путь, также и на поэтическую приро-
ду в постоянном обновлении собственной энергии. Большое 
эмоциональное разнообразие поэта было признано сущест-
венным результатом самой поэзии, а жизненное несчастье как 
нечто для нее плодородное. Личность поэта дана во всей своей 
широте и силе, пока поэзия является ее зерколом.
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акон не тако кратког периода тихог подразуми-
јевања, књижевно дјело Владана Деснице дожи-
вјело је у последњих неколико година темељну 
научну реафирмацију и стручну реинтерпрета-
цију захваљујући Десничиним сусретима, који 
се у континуитету одржавају од 2005. године. 
До тада, Десница је у науци, а нарочито у широј 
читалачкој рецепцији, претежно разматран и читан као писац 
монументалног романа – једног од најзначајнијих у српској 
књижевности двадесетог вијека – Прољећа Ивана Галеба. Так-
ва ситуација је разумљива с обзиром на чињеницу да је ријеч 
о дјелу упадљиво највишег квалитативног одскока у оквиру 
пишчевог опуса, као што је то случај, рецимо, са Нечистом кр-
ви Боре Станковића, или романом Дервиш и смрт Меше Се-
лимовића. Међутим, читалачкој заједници која Десницу има 
у свом хоризонту мање је познат остатак његовог књижевног 
рада, барем на начин поменуте двојице писаца, чији романи 
попут Газда Младена и Тврђаве у том погледу далеко боље стоје 
од незаобилазног Зимског љетовања.

Десничин романескни првијенац, објављен 1950. године, 
осим неупитних умјеничких вриједности које по себи посје-
дује, представља у књижевноисторијском смислу прекретницу 
у послератној српској књижевности. Ријеч је о првом роману 
на тему из НОБ-а, који је недвосмислено раскинуо са поетиком 
социјалистичког реализма и псеудоепским доживљајем непо-
средно окончаног рата, приказавши га у перспективи сусрета 
двeју културолошких парадигми – урбане и руралне – при-

Др Владан Бајчета: Ново 
читање Владана Деснице
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нудно упућених у ванредним околностима једна на другу. То 
је био један од кључних разлога жестоког напада на Десничин 
касни, али суверени литерарни деби (писац у том тренутку има 
четрдесет и пет година), који је по његову књижевну судбину 
оставио осјетне последице. Шаљући одговоре у одбрану своје 
поетике часописима који су објављивали написе књижевних 
правовјерника задужених за једнообразну слику Револуције у 
ондашњој књижевности, Десница је готово без изузетка наила-
зио на затворена врата. То је директно утицало на његову егзис-
тенцију, последично и само стваралаштво, будући да је већ био 
напустио каријеру успјешног правника и сасвим се посветио 
књижевном стваралаштву. Већи број тих текстова изаћи ће тек 
пола вијека касније у књизи под насловом Прогутане полемике 
(2001). Та је збирка свједочанство знатно недобронамјернијих 
књижевних интрига са далекосежнијим последицама од оних 
какве ће двадесетак година касније кружити око Гробнице за 
Бориса Давидовича Данила Киша. Интелектуална супериор-
ност и поетичка самосвијест са којом је Десница бранио ауто-
номију књижевности пред идеологијом свједочи да говоримо 
о једној од најмакартнијих фигура педесетих година двадесетог 
вијека у ондашњој југословенској књижевности.

Литерарна инвентивност Зимског љетовања у његовом 
књижевноисторијском контексту садржана је и у одмјереној 
употреби гротескних, хуморних, карикатуралних и других 
елемената из комичког репертоара, који до стравичног епило-
га, насилне смрти бебе Шпижмице, воде непоузданим путем 
драстичног изневјеравања читаочевог хоризонта очекивања. 
Наиме, учесталост и колективност умирања у описаном свије-
ту допринијела је извјесној девалвацији смрти, у чему је пи-
сац препознао и искористио постојећи смјеховни потенцијал. 
Својеврсни „карневал смрти“ у том роману подвлачи умјетни-
ково виђење њене незнатности пред страдањем невиног дје-
тета, чему ће се Десница и у другим својим дјелима враћати. 
Упадљиви хладни натурализам у дескрипцији, који често од-
бија читалачку наклоност, израз је намјере да се између при-
казаних система културе, или њених нивоа, пред смрћу избри-
шу постојеће разлике. Пажљивије читање Зимског љетовања 
открива испод регионално ситуираних догађаја у традицији 
реалистичке прозе романескну визију универзалних значења.
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Десница не само да није, како се то претежно сматра, ’пи-
сац једне књиге’ – данас се та ријеч у неприличној мјери поис-
товијећује са романом – већ је и писац опуса онолико морфо-
лошки хетерогеног колико и вриједносно уједначеног. Његова 
прва збирка новела Олупине на сунцу из 1952. године предста-
вља ауторов умјетнички тријумф и стаје у ред оних дјела наше 
књижевности за која се без бојазни од бивања конвенцио-
налним слободно смије рећи да је ’неправедно запостављена’. 
Такву констатацију може потврдити и једна анегдота, која би 
и читаоцима Љетописа могла бити занимљива. Наиме, негдје 
2002, или 2003. године, припремајући се поткрај гимназијског 
школовања у Пљевљима за студије српске и свјетске књижев-
ности у Београду, посудио сам Олупине на сунцу из градске 
библиотеке. Памтим да је моје име и презиме било прво и једи-
но уписано у картону те књиге, која се на свом мјесту налазила 
нетакнута читавих педесет година. Збунила ме та чињеница, с 
обзиром на то да ми је након прочитаних Прољећа Ивана Гале-
ба већ сасвим било јасно о каквом је писцу ријеч, као што ми је 
захваљујући тој књизи било јасно чиме у животу желим да се 
бавим. Уколико овај текст побуди нечију пажњу да посегне за 
тим Десничиним приповијеткама, може провјерити да ли се од 
тада списак читалаца Олупина на сунцу проширио. То би био 
најљепши допринос овом „новом читању Владана Деснице“, 
које у одређеним срединама попут Пљеваља по свој прилици 
мора бити „прво читање“ појединих његових дјела.  

Награда радозналом читаоцу биће далеко већа од задо-
вољства детективског откривања на које је управо подстакнут: 
приповијетке попут „Ока“, „Флорјановића“, или „Пред зору“ 
иду у први ред домаће новелистике, раме уз раме са неким од 
најбољих приповиједака Лазе Лазаревића, Петра Кочића или 
Ива Андрића. Спајајући реалистичко-натуралистичке посту-
пке са модерним наративним проседеима, Десница је најраз-
новрсније сижее нововремених сеоских легенди Равних Котара 
(у којима је замислио и написао многа дјела), затим анегдоте 
из своје адвокатске праксе, подједнако као и потпуно фикцио-
налне сторије, уобличавао са ванредним језичким осјећањем. 
Данашњем читаоцу, ненавиклом на тај ниво стилске префиње-
ности литерарног израза у једној маргинализованој књижевној 
врсти, чему је у великој мјери допринио и немар савремених 
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писаца, Десничине приповијетке могу представљати тренутак 
истинског открића и врхунског читалачког задовољства. На 
примјер, само начин на који Десница описује смрт појединих 
својих јунака готово да збуњује јасноћом доживљаја, несваки-
дашњом нараторском емпатијом, изоштреном до те мјере да се 
стиче утисак као да приповиједање долази из самог доживље-
ног процеса умирања, ма како то контрадикторно звучало. Де-
сничине приповијетке свједоче да врхунска књижевност увијек 
подразумијева равнотежу између пишчевог доживљаја свијета 
и његовог језичког осјећања, а да свако екстремно приклањање 
једној од тих компоненти књижевноумјетничког стварања 
у најбољем случају води ефектном маниризму. Приказујући 
своје јунаке, парадоксално речено, у њиховим трагедијама ис-
пражњеним од трагизма, Десница је дао врхунски израз јед-
ном крајње индивидуалном осјећању апсурдности човјековог 
живота, подједнако присутном у свакодневици као и у хаосу 
ратног метежа. Завршне реченице приповијетке „Пред зору“, 
у којима видимо главног лика осуђеног на пријеком суду за 
стрељачки вод, послужиће као добра илустрација:

„У Богдану све пренагло спласну, скљока се тако ниско 
да више из њега не врисну ни очај ни побуна – чинило му се да 
ево крочи у смрт по трећи, по четврти пут. Из недалека грма 
испаде до по трупа крава мељући утргнуту гранчицу: застала, 
упрла мирне очи и влажну њушку у групу људи. Богдан је спа-
зи; из помирене прегорености лазну очајно жеља за животом: 
осјети силну, неодољиву привлачност према тој крави – уједно 
и завист и носталгију – зажели свом снагом да му је утећи у њу, 
скрити се у мрачној и доброј топлоти њене нутрине, и пожи-
вјети тако, слијепо и заштићено, без краја и конца… Војници 
га приведу к храсту, отступе неколико корака и подигну пушке. 
Глуха лупа срца у њему стаде да буја, буја, да прераста ван њега, 
да му одјекује болно у ушима, загушујући и замагљујући све 
уоколо, и звукове, и слике, и мисли. И кад груну плотун, њему 
се учини да допире с неког другог свијета, и да то не пуца у њ 
већ у његову празну кошуљу“.

Наредна пишчева оригинална збирка приповиједака Ту, 
одмах поред нас (1956) изгледала је у вријеме свог појављивања 
као благи поетички преокрет, будући да је Десница у њој сабрао 
и објавио своје кратке приче. У њима се у сведенијој, сажетијој 
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форми бавио апстрактнијим темама етике, правде, граница 
човјековог знања и сличним питањима која су га заокупљала 
и у роману Прољећа Ивана Галеба. Не чуди стога, а то важи и 
за неке друге облике његовог књижевног израза попут поезије, 
што су поједине од тих прича пронашле своје мјесто као читава 
поглавља његовог великог романа. Бивајући за сада међу нај-
мање познатим текстовима Десничиног књижевног опуса, на 
њихову будућу судбину можда ће повољно утицати објављи-
вање једног дијела пишчеве рукописне оставштине. Наиме, ба-
већи се већ неко вријеме Десничиним књижевним легатом, љу-
базношћу и уз несебичну помоћ господина др Уроша Деснице, 
установио сам да је писац до своје преране смрти радио на још 
тридесет и седам приповиједака приближног обима, сличног 
умјетничког поступка и тематских преокупација, које је тре-
бало да буду објављене у збирци под насловом Кратке новеле. 
Знатан дио тих прича – њих дванаест је завршено, или се ба-
рем могу сматрати у тој мјери развијеним да их је прихватљиво 
објавити и смислено читати данас, педесет година након пиш-
чеве смрти. Тај посао приводим крају и биће ми задовољство 
да библиотеци у Пљевљима поклоним један примјерак када се 
књига појави, у нади и намјери са којом исписујем овај текст да 
неће морати, као Олупине на сунцу, да чека нових пет деценија 
на свог првог читаоца.

1956. године публикована је и Десничина једина збирка 
пјесама Слијепац на жалу. Поезија Владана Деснице с разлогом 
се може сматрати најнепрочитанијим сегментом његовог дјела. 
Узроке њене негативне или одсутне рецепције претпоставио 
је и сам писац у једном интервјуу, рекавши да се ствар можда 
крије у чињеници што је у књизи прибрао свој лирски рад чита-
вих тридесет година. Међутим, на тај начин остварена поетска 
разноврсност прибавила је књизи посебно богатство и у изразу 
и у пјесничким темама, које збирци дају само привидну естет-
ску хетерогеност. Пажљивије читање открива контрапунктску 
структуру пишчевих лирских рефлексија, чије постојање ни-
мало не изненађује с обзиром на то да је Десница и сам био 
изванредан музичар и да је, према властитом признању, тежио 
компоновању неких својих дјела по узору на одређене музичке 
структуре. Уз нешто наглашенији интелектуализам, прихва-
тљив услед инвентивног метафоричког превладавања ’суве’ 
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дискурзивности, у пјесми „Видици“ чујемо непатворен лирски 
глас:

Има дана када далеки видици
у нама рађају зебњу:
плаши нас слутња
да на корак од нашег скученог круга
свагдањих биједа и трица
почима проријетко свемирско сивило
–  пустош без краја
и без живота.
Румен зоре ил сутона
у себи носи болну пјегу смрти
рањава нас жалбом коначних растанака,
тугом коначних потонућа.
И ми се погнуте главе враћамо
у узе
наших мемљивих улица и кућа,
у тјескобе
наших дана и наших ноћи,
у наше уморе и наша безнађа,
покајно,
као пред зору тенац у свој гроб.

Најзначајнији тренутак у пишчевој стваралачкој биогра-
фији свакако је 1957. година, када се појављују Прољећа Ивана 
Галеба, а то је уједно и један од празничних датума цјелокуп-
не српске књижевности. Надовезујући се на традицију рома-
на Боре Станковића, Милоша Црњанског, Растка Петровића 
и Ива Андрића, Десничино ремек-дјело представља кључну 
везу те традиције са великим романима писаца који је слиједе: 
Меше Селимовића, Драгослава Михајловића, Данила Киша, 
Борислава Пекића и Милорада Павића. Тим романом отвара 
се богато врело прозе интелектуалистичког усмјерења настаја-
ле током плодних шездесетих, седамдесетих и осамдесетих го-
дина. Писана читаве двије деценије, од 1936. до 1956. године 
(безмало исти период Андрићевог рада на Проклетој авлији), 
Прољећа Ивана Галеба у српску књижевност на велика врата 
уводе ону врсту рефлексивно-медитативне прозе, коју су у ев-
ропској литератури до највиших врхова довели Марсел Пруст 
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и Томас Ман. У највећој мјери лишавајући роман нарације у 
традиционалном смислу ријечи, Десница је програмски ис-
казао то своје начело ријечима главног јунака, које кажу да је 
есенција књижевног стварања, у историјском тренутку када се 
човјечанство одвећ „прозлило а да би му требало фабулира-
ти“, „оно на шта наша мисао и наша сензибилност наиђу лу-
тајући пустопашицом“. Претежни дио поглавља предстваљају 
филозофске расправе о ’коначним’ питањима смисла човје-
ковог живота, Бога, љубави, умјетности, које у свој болнички 
дневник биљежи остарјели умјетник Иван Галеб, као позни из-
данак грађанске епохе на издисају пред Други свјетски рат. У 
неким размишљањима оригиналан, у неким конвенционалан, 
у сваком случају са особитом филозофском ведрином свјестан 
своје амбивалентности као правог пута ка истини која нипо-
што нема само једну страну, Иван Галеб је спој скептичног ин-
телектуалца двадесетог вијека са помало наивном, болећивом 
романтичарском мисаоношћу претходног стољећа. Управо је 
тај сусрет крајности у једном књижевном јунаку, изведен без 
насилног литерарног настојања да се он окамени у улози ’реп-
резента епохе’, већ да се првенствено прикаже као увјерљива 
књижевна личност, учинио Десничин роман у толико високој 
мјери умјетнички успјелим. Свака Галебова издвојена речени-
ца која данас кружи интернетом у сферама инстант-мудрост 
својим истањеним одјеком парадоксално свједочи унутрашњу 
кохерентност романа: тек на свом мјесту у стрпљиво грађеној 
композицији, у саодносима које остварује са датим контекстом, 
било која таква мисао или реченица проналази прави умјет-
нички ефекат управо на начин како га једна фраза складне му-
зичке композиције једино може посједовати. Тешко да се било 
који књижевни портрет у свеукупној српској прози по његовој, 
оксиморонски речено, монументалној минуциозности може 
мјерити са портретом Ивана Галеба.

Тај Десничин роман изузетан је и по другим својим осо-
бинама: слика свијета посредована Галебовом интелектуалном 
и емоционалном оптиком не посједује ону врсту филозофске 
’децидности’ каква се среће, рецимо, у Андрићевој Проклетој 
авлији, или Дервишу и смрти Меше Селимовића – дјелима 
превасходно обиљеженим осјећањем антрополошког и мета-
физичког песимизма. Десничин јунак размишља у назначеном 
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смјеру трагом оне запитаности која је изњедрила најпознатије 
странице романа Ф. М. Достојевског: патња дјеце пред којом 
је религиозност руског писца изнова долазила у искушење, а 
његова литература до највиших стваралачких амплитуда, под-
стиче и Галебове најдубље рефлексије. Плавокоса дјевојчица 
од које остају „два црно заобручена ока [...] као двије рупе у 
јастуку“; сестра Галебове средњошколске дјевојке – „женско 
створење без година, огромне водене главе, с кратким жућкас-
тим коврчицама“; његова на смрт обољела ћерка Маја коју 
безуспјешно лијечи, неки су од дјечјих ликова чијим патњама 
Галеб свједочи и којима покушава да пронађе смисао. За разли-
ку од Достојевског, чији јунаци бјесне на Бога због постојања 
такве могућности у свијету, Иван Галеб стоички пребира по 
властитим успоменама, проналазећи чудни мир у предосјећа-
ној законитости прикривеној иза свих, па и тих могућности 
егзистенције. Степен поетског напона до којег Десница усијава 
Галебову мисао у таквим тренуцима, кроз визије које се чи-
талачком пуританизму могу причинити бизарним, а заправо 
проистеклим из најдубљих подручја умјетничког промишљања 
недокучиве каузалности појавног, одаје утисак узвишеног ис-
купљивања дјечјих страдања прозним лиризмом највишег 
умјетничког реда:

Постоји неки дубљи, тајни афинитет између водених гла-
ва и мјесечине. Оне плутају, велике а лагане, у плавој плими 
која им својим хладним свијетлом тажи мукли бол у можданим 
вијугама. Дјелује као облог на њихове менинге. Плутају водене 
главе, са закучастом клицом главобоље која се зарила негдје 
дубоко у сиву масу мозга, плутају у поплави мјесечине, њишу 
се у ритму баркароле попут одбачених нагњилих лубеница у 
прљаво-опалским лучким водама напуљског заљева. А из барке 
допиру звуци мандолине и чежњив грбавачки тенор запијева 
некакав Тоrna а Sorrento. Плава идила с мјесечином...

Oваква мјеста крајње су тачаке Галебовог искуственог 
превладавања „трагичног осјећања живота“ и доласка до слу-
тње његове ’више’ узрочности, изражене метафориком снажне 
естетске концентрације. У постнаркотичком левитирању изме-
ђу јаве и сна као својеврсне метонимије смрти, Галеб исписује 
своја ’онострана’ искуства која наткривају читав његов живот. 
Упадљива мисао и по ефектној језгровитости и по позицији на 
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мјесту последње записане реченице пред излазак из болнице 
сабира у себи исход Галебових „Игара прољећа и смрти“. Она 
гласи: „Седефасти одсјев за вјеђама. Вјечност.“ Тада се текст ро-
мана графички прекида и у наредном поглављу видимо Галеба 
у новом прољећном јутру изван болничких зидова. Те ријечи 
заокружују, дакле, његову ретроспективну животну авантуру, 
започету преласком длана по лицу и констатацијом да му је 
брада „поприлично нарасла“. У привидно неважном гесту који 
отвара роман постоји прикривено значење: брада остарјелог 
човјека симбол је мудрости, у овом случају непризвано при-
дошле са Галебовим годинама и граничним егзистенцијалним 
искуством. Иван Галеб стиже до своје крајње спознаје конден-
зацијом животних сазнања у тренутку најнепосреднијег сусре-
та са смрћу. „Седефасти одсјев за вјеђама“, сажетак Галебове 
слутње „Вјечности“, крајње је суптилан израз његовог мета-
физичког оптимизма: алузивним краком ка седефној унутра-
шњости шкољке полако се у простору неодређености те рече-
нице назире бисер као неизговорена метафора човјекове душе 
– а она у себи носи значење драгоцјености, дуговјечности и 
љепоте.

У својој јединој објављеној драми Љестве Јаковљеве Де-
сница се умјетнички интензивније концентрисао на етичку 
проблематику, као што је то чинио у неким другим својим дје-
лима попут приповиједака „Правда“, „Формалиста“, „Бог све 
види“, или „Сусједи“. Дијалози есејистичке исцрпности вођени 
између два пријатеља – Јакова Пећине и Петра Орљака – те-
матизују моралну кредибилност извјесних интелектуалних 
начела и грађанског опхођења под околностима нацистичке 
окупације. Постављају се питања смисла побуне, односно др-
жања линије мањег отпора пред конкретним историјским и 
идеолошким изазовима. Опсежно теоретизујући свој свјесно 
опортунистички став, који је уствари вјешта рационализација 
суштинског кукавичлука, Јаков Пећина је након све опресив-
нијих мјера власти над његовим ближњима приморан да затра-
жи помоћ од друга из дјетињства Јозефа Хубера, сада штурм-
фирера у свом завичају. Откривајући тиме и одводећи у смрт 
групу младих побуњеника, Јаков Пећина је кажњен немогућ-
ношћу искупљења кроз напуштање својих ставова и својевољ-
ни пристанак на смртну казну скупа са осуђеницима. Љестве 
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Јаковљеве припадају најбољој традицији српске драмске књи-
жевности која је умјетнички пропитивала скушења нацизма, 
попут Небеског одреда Ђорђа Лебовића и Команданта Сајлера 
Борислава Михајловића Михиза.

Десница је оставио и један недовршени роман, Прона-
лазак Атханатика, објављен први пут у пишчевим сабраним 
дјелима 1974. године. Откриће серума бесмртности, који би 
одредио коначни критеријум друштвеног раслојавања човје-
чанства, послужио је писцу као мотив инспиративан за сати-
ричну обраду. Хаос настао проналаском Атханатика довео је до 
ултимативног парадокса хуманитета – избора између потен-
цијалне бесмртности и самог опстанка заједнице. Развијајући 
слику друштва ’излијеченог’ од смрти, Десница је назначио и у 
великој мјери уобличио снажну антиутопијску визију свијета, 
антиципирајући ону врсту прозе какву ће у српској књижев-
ности касније стварати писци попут Борислава Пекића, који 
је и сам оставио запис о срећном читалачком сусрету са тим 
Десничиним романом.

Нема сумње да је Владан Десница један од наших највећих 
писаца и да је његово обимом невелико дјело по томе обрнуто 
пропорционално својој разноврсности и умјетничкој вријед-
ности. Са радошћу сам учинио овај покушај да Вас подсјетим 
на њега и да га топло препоручим Вашој читалачкој пажњи.
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Vladan Bajčeta: New reading Vladana Desnice

Summary:

Thework on the literary opus of Vladan Desnica made a re-
trospective of his work from the earliest published books to the 
later ones that appeared. Poetry, short stories, novelties, novels and 
dramas are included, as well as Desnica’a thoughts about its own 
creation. An insight is given into the conceptual and poetic level 
of this author, as well as the critical reception of his work in the  
critical public of that time. Desnicahimself often had to defend the 
autonomy of literature against ideology. Authentic artistic expression 
was not always understood in the best way, so even until today some 
segments have not been read correctly. Not so large in its volume, 
the work of Vladan Desnica is vice-versa proportional to its artistic 
diversity and artistic value.

Владан Байчета: Новое чтение произведений Владана 
Десницы

Резюме:

Работой над литературным производением Владана Дес-
ницы сделана ретроспектива его творчества с самых ранних 
опубликованных книг, до тех которые позже появились. В ра-
боте включены поэзия, короткие и другие рассказы, романы и 
драмы, но и размышление Десницы о собственном творении; 
включено понимание концептуального и поэтического плана 
автора, как и приём его работы в тогдашней критической пуб-
лике. Самому Деснице, по его собственному положению, часто 
приходилось защищать автономию литературы от идеологии. 
Аутентичное художественное выражение не всегда понимало-
сь наилучшим образом, и даже до настоящего времени неко-
торые сегменты не были правильно прочитаны. Небольшое 
произведение Владана Десницы обратно пропорциональное 
своему художественному разнообразию и художественной це- 
нности.
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ајман Тауер Серџент дефинисао је дистопију као непостојеће 
друштво описано у детаље и обично смјештено у вријеме и 
мјесто за које је аутор претпоставио да ће га савремени чита-
лац сматрати знатно горим од друштва у коме сам живи. То 
су често друштва у којима влада политичка репресија и тота-
литаризам као у Орвеловој „1984”,  роману „Врли нови свет” 
Олдуса Хакслија, „Фаренхајт 451” Реја Бредберија, Голдинго-
вом „Господару мува”, Замјатиновом роману „Ми” или у „Слу-
шкињиној причи” Маргарет Атвуд. Термин дистопијска или 
антиутопијска фикција  односи се на фикционална друштва 
смјештена у ближу или даљу будућност, мада су проблеми са 
којима се та друштва сусрећу у блиској вези са садашњошћу 
и писци тог жанра упозоравају на могуће разорне последице 
деструкције која је обиљежила двадесети вијек и прве деце-
није нашег вијека и да се друштво у коме живимо приближа-
ва њиховим мрачним, застрашујућим визијама које би једног 
дана могле постати и наша реалност.  Маргарет Атвуд, у свом 
дистопијском роману „Слушкињина прича”, поставила је себи 
услов да пише само о догађајима који су се десили или постоји 
вјероватноћа да ће се десити, а као основа послужила јој је те-
ократска слика Америке из седамнаестог вијека. Позната по 
својим феминистичким погледима на свијет, Атвуд је улогу на-
ратора додијелила женском лику, који је у новом друштвеном 
поретку сведен на само физичко биће – тијело, а њено право 
име замијењено је именом Фредовица, по имену човјека коме 
припада као објекат. Сличност између „слушкиња” у роману 

Мр Ивана Цвијетић: „Не 
дај ми никада да одем“ 
Казуа Ишигура - роман 
дистопијске фикције 
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Атвудове и јунака Ишигуровог романа јесте сведеност бића на 
предмет, објекат који се користи по потреби, а затим одбацује 
када нестане његове сврсисходности.        

Роман „Не дај ми никада да одем” британског нобеловца 
Казуа Ишгура условно припада  жанру дистопијске фикције 
која се развила као поджанр научне фантастике, па је књижев-
на јавност појавом овог романа 2005. године дошла у заблуду 
да га посматра и анализира у свјетлу научне фантастике. Иши-
гуро је у једном од интервјуа истакао да критичари сувише 
анализирају поједине детаље његових романа тражећи њихово 
скривено симболично значење што за последицу има запоста-
вљање романа као цјелине. Не одступајући од својих доминант-
них тема као ни од оних  универзалних, непролазних којима 
се, као и сваки врхунски писац бавио у  романима „Сликар 
пролазног света”, „Остаци дана”, „Без утехе” и „Кад смо били 
сирочад”, Ишигуро  у  роману „Не дај ми никада да одем” пра-
ви својеврсни заокрет у област дистопијске фикције и уводи 
нове теме које су у складу са убрзаним научним, технолошким 
и медицинским прогресом модерног доба - теме клонирања 
и генетског инжењеринга, стварајући тако један опскурни и 
обеспокојавајући дистопијски свијет насељен клонираним 
бићима, чија је једина животна сврха донирање органа „пра-
вим” људским бићима.  Аутор пред читаоца поставља етички 
проблем злоупотребе науке који је у овом случају  резултирао  
клонирањем, стварањем „живих резервоара” органа за онај 
други, ‘нормални’ дио популације. На тај начин Ишигуро ука-
зује на  мрачни пут на који је човјечанство скренуло изгубивши 
притом своју хуману димензију.  

У средишту радње романа налазе се питомци интернат-
ске школе Хејлшам у руралном дијелу централне Енглеске чији 
необичан начин живота и многе бесмислене забране и табуи са 
којима се суочавају  сугеришу читаоцу већ на почетку романа 
да овде није ријеч о обичној школи, нити о обичним ђацима. 
Немогуће је не поставити питање ко су та дјеца, одакле су до-
шла, зашто им је ускраћен живот какав воде њихови вршњаци 
у ‘нормалном’ свијету, каква је њихова сврха? Ко су заправо 
Рут, Том и Кети, троје нераздвојних пријатеља који већ у дје-
тињству покушавају да проникну у мистерију њиховог обита-
вања на овом свијету. Читалац долази у ситуацију да поставља 
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више питања него што је понуђено одговора. На први поглед 
чини се да је роман прича о школовању, пријатељству,  љубави 
и одрастању ученика престижне школе Хејлшам. Наративни 
ток романа конструисан је тако да читаоци постепено, упоредо 
са јунацима долазе до ‘открића’ мистерије интерната и његових 
становника. Читаоци тек од средине романа почињу да схва-
тају да су необични ученици интернатске школе заправо кло-
нови, одгајани да постану донатори органа. Од малих ногу они 
играју „улогу” која им је додијељена, помирени са судбином. 
Прича је подијељена на три дијела и сваки од њих прати по 
једно животно доба јунака: дјетињство проведено у Хејлшаму 
смјењује период адолесценције и одрастања у Избама, некој 
врсти кампа гдје проводе вријеме док не почну да раде као ње-
говатељи, док трећи дио говори о зрелом добу и периоду дона-
ција. Проток времена, одрастање и зрелост, напуштање зидова 
интерната који им је уливао сигурност, а који се из перспективе 
читаоца указује као удобан али монструозни затвор, суочава  
их са мрачном сврхом њиховог постојања. Дјетиња невиност 
је ишчезла, а ‘донација’ је еуфемизам који се непрестано пона-
вља, ријеч која у себи носи ехо страшне извјесности са којом су 
протагонисти суочени и прихватају је кротко и без побуне. У 
многим књижевним остварењима из области научне фантас-
тике или дистопијске фикције аутори,  у настојању да прикажу 
фиктивни свијет што стварнијим, користе научну  терминоло-
гију, што није случај са овим романом. Ишигуро употребљава 
једноставне и разумљиве ријечи и увелико се служи еуфеми-
змима, тако да се клонови називају ученицима, његоватељима 
и донаторима у зависности од животног ‘стадијума’ кроз који 
пролазе.    

 Рут, Том и Кети не судјелују у стварном, ‘нормалном’  жи-
воту, њихова кретања ограничена су њиховом мисијом и свр-
хом егзистирања, иако се у појединим тренуцима и код њих 
пробуди неки притајени револт против живота који су при-
нуђени да воде док се њихови животи не угасе кад и последњи 
орган напусти њихово тијело. То није никакав отворени рево-
луционарни бунт и жеђ за осветом, већ прије жеља за одла-
гањем неминовног ради неколико година среће у заједништву 
са вољеним бићем. Они нису лишени емоција,  имају осјећања 
као и ‘нормални’ људи по чијим прототиповима су и створени, 
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и у томе се можда и крије највећа монструозност овако устроје-
ног дистопијског свијета.  Ишигурови протагонисти заправо 
су жртве нечег страшнијег од свијета који прихвата постојање 
клонираних бића - они су жртве својих ‘испраних’ мозгова, али 
без сопствене кривице. У њихове, још  дјечје умове усађена је 
страшна истина: „Ви сте стигли на овај свет са одређеном свр-
хом и ваша будућност, свих вас, одређена је. […] Потребно је 
то да запамтите. Како бисте имали пристојан живот, треба да 
знате ко сте и шта вам предстоји, сваком од вас”.1  

Професор модерне енглеске књижевности и књижевни 
критичар, Џон Мален2 , указао је на то да се Ишугуров роман 
одваја од научне фантастике и класичне дистопије самим тим 
што јунаци не ступају у побуну против репресивног друштва, 
без обзира на узалудност те побуне. Дјела класичне дистопије 
обично су смјештена у ближу или даљу будућност, или неки 
алтернативни свијет који егзистира упоредо са стварним свије-
том. Свијет који је Ишигуро изградио и настанио својим јуна-
цима – клоновима, смјештен је у реалном времену и стварном 
свијету, мада су невидљиве границе које раздвајају два свијета 
непремостиве,  аутентичан је у односу на дистопијске уни-
верзуме које сусрећемо у другим  дјелима овог жанра, што зна-
чи да Ишигуро не прихвата устаљене конвенције које пропи-
сује жанр и гради сопствени, оригиналан фикционални  свијет, 
компонујући причу суптилним наговјештајима без изношења 
мноштва језивих детаља какве често сусрећемо у другим дис-
топијским остварењима. Читаоци нису ни у једном тренутку 
свједоци бизарних операција - донација, већ о њима дознају 
посредно, од протагинисткиње Кети, којој је додијељена улога 
наратора. Она се обраћа директно читаоцу као старом позна-
нику добро упућеном у тај мрачни свијет донација и клонова 
и мирним тоном приповиједа о положају давалаца и приви-
легијама које они стичу после треће донације, када  доктори и 
медицинско особље  почињу да се односе са уважавањем према 
њему: „Као што већ вероватно знате, већина давалаца добија 
засебну собу после треће донације…”3   Посебно  мучну и језиву 
1 Kaзуо Ишигуро, Не дај ми никада да одем, Плато, Београд, 2009, стр. 80
2 Mullan, John. „On First Reading Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go.” Kazuo 
Ishiguro: Contemporary Critical Perspectives. Ed. Sean Matthews and Sebastian 
Groes. London and New York: Continuum, 2009.
3 Казуо Ишигуро, нав. дјело, стр. 239.
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слику Ишигуровог дистопијског универзума предочава Кети 
говорећи о четрвртој донацији која је углавном и последња: 

„Ви сте чули приче. О томе како можда после четврте до-
нације, чак и ако си технички готов, остајеш при свести на неки 
начин: онда откриваш  да ти предстоји још мноштво донација, 
много њих, с друге стране те линије; како више нема опорави-
лишта, неговатеља, другова; како не преостаје ништа друго до 
да пратиш своје преостале донације, док те не искључе са при-
кључака. То су ствари за филмове страве и људи најчешће не 
желе да разговарају о томе. Не желе људи у белим мантилима, 
неговатељи – а обично ни даваоци.” 4 

„Не дај ми никада да одем” је носталгична и дирљи-
ва прича о пријатељству и љубави која не може добити свој 
епилог у виду неке трајније повезаности и сједињења, јер им 
њихова ‘мисија’ не пружа  никакве могућности, нити наде у 
будућност. Оно што они посједују је само садашњост развучена 
између серија донација. Гласине о могућности одлагања дона-
ција за заљубљене парове, довеле су Тома и Кети у сусрет са 
старом васпитачицом Емили и мистериозном Мадам од којих 
сазнају да је њихова судбина коначна и непромјенљива. То је и 
једино мјесто у роману гдје се отворено износи цијела прича о 
пројекту клонирања:

„После рата, у раним педесетим, када су велики пробоји 
у науци тако брзо пратили један други, није било времена за 
преиспитивање, за постављање разборитих питања. Наједном 
су се отвориле толике нове могућности пред нама, толики на-
чини да се излече до тада неизлечива стања. Свет је то најпре 
примећивао, највише желео. И дуго времена је људима најви-
ше одговарало да верују како се ти органи појављују ниоткуд, 
или у најбољем случају да настају у некаквом вакууму. […] Није 
било начина да се процес врати. Како можете тражити од све-
та који је почео да сматра рак излечивим, како да тражите од 
таквог света да се остави лека, да се врати мрачном добу? Нема 
враћања.” 5

Очигледно је да ни госпођица Емили ни Мадам не осје-
ћају грижу савјести, нити жаљење; напротив, оне осјећају по-
нос што су биле дио таквог медицинског пројекта који је спасио 
4 Исто, стр. 281.
5 Исто, стр. 264
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многе животе, руководећи се, као и велики дио човјечанства 
макијавелизмом да циљ оправдава средства. ‘Прави’ људи 
не прихватају генетски инжењеринг као насиље над другима 
(клоновима), који, иако у људском облику, представљају само 
резервоаре органа неопходне ‘правим’ људима. Све се дешава 
у име опстанка људског рода као највишег циља, па је самим 
тим и оправдано.  У свом научном раду о једном аспекту овог 
романа, Милица Живковић је довела у везу Фукоово схватање 
биополитике чије је начело „моћи убити да би се опстало” са 
радњом романа у коме је генетски инжењеринг „пример био-
политичког регулисања и инструментализације живота кроз 
контролу репродукције,  рађања и смрти”.6 Фукоова идеја да 
дисциплина производи масовно потчињена, увјежбана, ‘покор-
на’ тијела свакако се може примијенити на одгајање клонова у 
Хејлшаму, гдје су ‘ђаци’ перфидним манипулативним принци-
пом одгојени на кодексу покорности и безусловног прихватања 
онога што им је усађено да сматрају за свој фатум. Ишигуро је 
у једном интервјуу7  објаснио пасивност својих јунака – клоно-
ва као еквивалент људској пасивности. Рекао је да је желио да 
напише књигу о томе како људи прихватају смртност као неш-
то од чега се не може побјећи, иако постоје различити начини 
којима се боримо, на крају сви морамо да прихватимо смрт-
ност. Разлике између пасивности клонова и стварних људи је у 
чињеници да је пасивност  клонова посљедица индоктринације 
од раног дјетињства, док су људска бића свјесна својих физич-
ких ограничења и временске лимитираности.  

Сјећање насупрот забораву још је једна димензија по-
ларизације између клонова и ‘нормалног’ друштва. Као што 
је експлицитно исказано од стране једне од припадница тог 
‘нормалног’ свијета, људи бирају заборав умјесто сјећања, док 
клонови бирају да се сјећају. Свијет Хејлшама који су Кети, Том, 
Рут и многи други оставили за собом представља симбол мира 
и невиности њихове младости, они се са носталгијом сјећају 
Хејлшама и цијели њихов кратки каснији живот обојен је тим 
сјећањима. Кетина сјећања на Хејлшам почињу срећним ус-
6 Милица Живковић, Клон као метафора другог у роману Не дај ми никада 
да одем Казуа Ишигура, Филолог часопис за језик, књижевност и културу 
бр. 5, 2014, Бањалука, стр. 231. 
7 Critical Perspectives, eds. Sean Matthews and Sebastian Groes (London: 
Continuum International Publishing Group, 2009) 114-125. 
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поменама на дјетињу невиност у затвореном, али безбједном 
окружењу интерната који је елитног карактера у односу на 
друге институте гдје су одгајани клонови који завиде питом-
цима Хејлшама. Судећи по носталгичности којом су прожети 
Кетини коментари о животу у интернату, неизбјежан је закљу-
чак да су они у том периоду својих живота били срећни, ма 
колико то парадоксално звучало нама читаоцима. Интернат је 
нешто најближе дому што су млади клонови могли имати, а 
васпитачи су у њиховим очима били нека врста родитељских 
фигура. Хејлшам је мјесто које је изградило и уобличило њи-
хове карактере и помогло им да открију и науче да прихвате 
своје идентитете. У млађем узрасту њихово поимање власти-
тих судбина било је магловито, да би касније, током одрастања  
постало „мрачно и озбиљно”.  

Овај роман је и универзална прича о отуђености и удаља-
вању људи у савременом друштву, о прогресу који је само при-
видно у служби људи, а заправо води деструкцији људскости и 
урушавању етичких норми. Ишигуров романескни универзум 
може се посматрати и као метафора нашег доба у коме процес 
глобализације преобликује људску свијест сводећи је на ниво 
клона, на перфидан начин наводи индивидуу на одустајање од 
слободе, критичког начина размишљања и сопственог иденти-
тета, стварајући на тај начин савремене робове новог свјетског 
поретка. 

Дистопијски свијет Казуа Ишигура може се посматрати 
и као метафора класно поларизованих друштава каква постоје 
од најраније прошлости до нашег времена – класа угњетача и 
класа угњетених. ‘Стварни’ свијет у који Ишигурови јунаци и 
не покушавају да се уклопе, виђен је само кроз њихову визуру и 
наша сазнања о том свијету веома су оскудна. Необично је то да 
клонови нису физички спутани, слобода кретања им није огра-
ничена, што  сами потврђују правећи излет у сусједни град8.   
Не можемо а да се не запитамо зашто Рут, Том и Кети свјесно 
прихватају улогу жртве иако постоји могућност избора и из-
бављења? Они нису спутани страхом од физичке тортуре као 
Орвелови јунаци, нити су од рођења медицинским поступцима 
условљени на покорност као што је случај са  Хакслијевим ју-
8 У филмској адаптацији романа Never let me go (2010) актери – клонови 
носе чиповане наруквице путем којих се прати њихово кретање.
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нацима у роману „Врли нови свијет”. Одговор може бити само 
апсолутни фатализам, помиреност са судбином што подразу-
мијева играње додијељене ‘улоге’ до краја, док се рефлектори 
позорнице живота не искључе у некој сали за донирање органа 
и линија на монитору за праћење виталних функција не покаже 
равно.  

Ivana Cvijetić: „Never let me go”  by Kazuo Ishiguro  - the  
novel  of  dystopian fiction

Summary:

The work gives an insight into the specific form of the dys-
topian fiction of the novel, as well as the comparative observations 
of the differences between this and some other novels of the same 
genre. The writers of this genre warn of the possible devastating 
consequences of the destruction that marked the twentieth century 
and the first decades of our lives. In the novel „Never let me go„ 
Ishiguro deals with the theme of cloning and genetic engineering, 
creating an obscure and restless dystopian world inhabited by cloned 
beings.  Ishiguro’s Romanesque universe can be seen as a metaphor 
of our age in which the process of globalization transforms human 
consciousnesstaking it to the level of the clone. That’s how the mo-
dern slaves of the new world order are born.

Иванна Цвиетич: „Не отпускай меня” Казуо Ишигуро – 
роман дистопии

Резюме:

Статья даёт представление о конкретной форме дистопи-
ческой фантастики романа, а также и сравнительные наблюде-
ния различий между этими и некоторыми другими романами 
того же жанра. Авторы этого жанра предупреждают о возмож-
ных разрушительных последствиях разрушения, которое озна-
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меновало двацатый век и первые десятилетия нашего века. В 
романе „Не отпускай меня”  Ишигуро занимается проблемой 
клонирования и генной инженерии, создавая такой непонят-
ный и неотразимый мир дистопии, населенный клонирован-
ными существами. Ишигуровская романская вселенная также 
может рассматриваться как метафора нашей эпохи, в которой 
процесс глобализации трансформирует человеческое созна-
ние, сводя его к уровню клона. Это создаёт современных рабов 
нового мирового порядка.
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Односност књижевног стварања у роману 
„Ћилибар, мед, оскоруша“   Мирка Демића

естало је света који се темељио на дуализму делања и ми-
шљења. Ишчезли су аргументи и контрааргументи, истине 
и лажи...Дијалектика супротности је далека прошлост. Ми 
живимо у веку алузија. Набилдовани вербализам је свемогућ; 
он размазује границе, униформише чињенице тако што их 
релативизује. Свет и његова појавност се неповратно зао-
кругљују. Све се котрља и претвара у облутке. Нисмо и јесмо 
истовремено. Важно је да уочимо на време сваку младицу емо-
ције и крвнички је изгазимо.1

Настојећи да у роману „Ћилибар, мед, оскоруша“ освијет-
ли смисао књижевног стварања и укаже на значај и изузетност 
релације писца, написаног и реципијента, тј. адресата, како га 
аутор назива, Мирко Демић у фокус своје стваралачке уобра-
зиље поставља тајну међу-личног односа, као могућности и по-
вода било каквом дјелању, па и оном умјетничком. Овај однос, 
који је сам по себи дијалошки, свакако није успостављен пуким 
окупљањем јединки и њиховим постављањем у једну споља-
шњу релацију, због испуњења заједничког циља. Напротив, оно 
што чини изузетност и првотност самог односа јесте апсолутна 

1 Мирко Демић, „Ћилибар, мед, оскоруша“, Агора, 2011, стр. 36.

Софија Јеловац: Екстатичност 
писања у хоризонту „догађаја“ 
на трагу Демићевог дијалога и 
Левинасове интерсубјективне 
удаљености

Н
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бесциљност, у смислу сталног измицања и удаљавања од кона-
чне сврхе, коначне прочитаности. Тако ова релација никада не 
може бити предметом тумачења, објективације, она је прије 
сваког покушаја, интенције, намјере. Писмо, то јест језик, јесте 
њен највјернији израз у стварном свијету. Оно што нам аутор 
романа жели представити, јесте значај овог исконског одно-
са, који омогућава дијалог, без кога писање не би било могуће. 
Стога је роман, као остварење односности, реализован управо 
кроз тридесет и шест писама. 

Настојећи да бар унеколико демистификује тајну настан-
ка и сврсисходности књижевноумјетничког дјела, Демић кроз 
феномен писма жели појаснити значај међусобне несводивости 
и суштинске удаљености самих кореспондената. Стога и сма-
тра да је за дозријевање Првог Писма било неопходно уложити 
читав живот и отићи „с оне стране свих пролећа“. Само из те 
несебичне личне жртве, писмо, тј. дјело, могло је да се „откине“ 
и оде у нечије друге руке. Да би дјело, као такво, могло да ожи-
ви и прохода, оно је изворно претпостављало однос као такав. 
Дакле, овај међулични однос је то што омогућава само дјело, а 
не обрнуто; као што однос, који је бескрајна удаљеност омо-
гућава љубав. „Волети некога је тежња ка прецизности израза, 
ка отклањању вишесмислености...“2 А живот је управо оно што 
је саздано од вишесмислености, од бесконачно много значења.

Писма су дешавање „онога“, што се на тај књижевно-
умјетнички начин једино могло исказати, оног никада обух-
ваћеног и дешифрованог лица љубави, које своју љепоту, као и 
трагичност, темељи управо у овој исконској раздвојености, као 
и чежњи ка поновном сједињењу. Стога свако писмо тежи да 
буде пресудно, а реализација онога на што оно упућује увијек 
је у будућности, у ономе очекиваном. Тако је и сваки сусрет сам 
по себи будућностан. Чак и онда када се десио, или се дешава, 
сама могућност очекиваног догађаја,  чини га оним још увијек 
недостижним. Једну овакву, несавладиву удаљеност, омогућава 
природа самог односа, тј. оних који чине тај однос.

Тако је снага сусрета, који свједоче овакве догађаје, основ-
на тема романа. Писмо, као окус Бесконачног, лични доживљај 
оних који га конституишу, бива нешто што је сасвим супротно 

2 Исто, стр. 34.
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сваком тоталитету и поретку. Зато, „свако Прво писмо руши је-
дан и нехотице ствара други поредак, искаче из једног обрасца 
а већ подлеже законитостима другог. Оно на свом лицу носи 
кринку уљеза, беспоштедност варвара, безобзирност провал-
ника. Оличење је отворене демонстрације неучтивости“.3

Свако писмо, тј. језик, оставља мјеста неоткривености, 
недоречености, чувајући на тај начин суштинску несводивост 
самих кореспондената, оних који га исписују.4 У том смислу, 
јеврејски философ Емануел Левинас, у свом настојању да овај 
међулични однос успостави с оне стране сваког тоталитета, као 
однос говорећих који никада нису у истој равни, који су изван 
сваког концепта онога о чему се говори, успоставља управо 
етику као прву философију, при чему моћ говора, ријечи, има 
суштинску важност. Стога, по његовом мишљењу, „изрицати, 
значи приближити се ближњем, предати му значајност“.5 Јед-
но овакво „изрицање“, као изложеност Другоме, услов је сваке 
комуникације. Оно није испостављање знакова, оно је прије 
сваке интенције, као огољеност и дисање. Субјект изрицања 
не даје знак, већ себе чини знаком. Тако се, по Левинасу, „у 
изрицању субјект приближава ближњем тако што се изражава 
у дословном смислу протјерујући се ван сваког мјеста, више не 
станујући, не газећи никакво тло“.6

На трагу оваквог тумачења смисла сваке кореспонден-
ције, тј. интерсубјективности, изузетност Демићевих писама 
састоји се управо у томе што она раскринкавају устаљену пара-
дигму комуникације, као комбинације психолошких момената, 
у којој имамо пошиљаоца поруке, поруку и примаоца, као оног 

3 Исто, стр. 19.
4 „Говор, у својој изражајној функцији, обраћа се другом и призива га. Он 
се зацело не састоји у призивању другог као представљеног и мишљеног, 
али управо се зато раскорак између истог и другог, у коме се налази говор, 
не своди на однос међу концептима  који се узајамно ограничавају, већ 
описује трансценденцију у којој други није на терету истом, једино га 
обавезује, чини га одговорним, што ће рећи говорећим...Онај коме ја гово-
рим налази се иза концепта који му саопштавам . Непостојање заједничке 
равни – трансценденција – карактерише говорење; саопштени садржај је, 
зацело, заједнички или, тачније речено, он то постаје путем говора. Пози-
вање претходи заједништву.“ Емануел Левинас, „Међу нама“, Издавачка 
књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 1998, стр. 50.
5 Емануел Левинас, „Друкчије од бивства или с ону страну бивствовања“, 
Јасен, Никшић, 1999, стр. 79.
6 Исто, стр. 80.
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који одгонета послати знак. Демићева је намјера да управо у 
овом левинасовском смислу оголи овакву врсту комуникације, 
како у љубавном, тако и књижевном животу, показавши како је 
претходна изложеност и неиндиферентност једних према дру-
гима, кроз могућност изрицања, предуслов сваког разумије-
вања. Тако бројне слике и импресије, представљене у роману, 
свједоче управо оваква догађања. Демић посебну пажњу пос-
већује управо тим тренуцима и доживљајима, који су свакако 
цијели у знаку сусрета, који симболизују сусрет и догађај, изнад 
кога увијек, без обзира на присност оних који га чине, лебди 
даљина и неизреченост. 

Као што је у философији Емануела Левинаса однос међу-
нама, као дубоко међулична релација, као бесконачна удаље-
ност, услов сваке слободе, опирања тоталитету, тако је и ова 
кореспонденција путем писма у Демићевом роману, једна ду-
боко лична релација, која демонстрира блискост која је увијек 
и истовремено удаљеност. Стога је писмо, тј. језик, оно што 
руши тоталитет (Левинас), оно што руши поредак (Демић) и 
отвара поље Бесконачног у коме је сусрет могућ. Самим тим у 
писмима, по ријечима аутора, има нечег настраног; „један дио 
тог писма плави тишина и неизрецивост“, док је „литература 
настала тек онда када је писмо прочитало и неко треће око.“7 
Сусрет, који се опире сваком насиљу предвидивог, као што се 
сваки истински текст опире тематизацији, своју верификацију 
жуди да оствари кроз оног трећег, посматрача, читаоца. „Два 
смо слова у некој речи чије би значење хтели да одгонетнемо у 
ономе ко нас чита.“8

Иако код Демића имамо стално присутну свијест о без-
излазности људске егзистенције, о стално присутној крајњој 
човјековој  могућности, која на неки начин дефинише и коор-
динира све поступке и одлуке лица у његовом роману, етич-
ки моменат, баш као и код Левинаса, носи превагу над овом  
егзистенцијалном затеченошћу собства. Овај етички примат, 
као чување Другог од себе, остварује се код Демића и Левинаса 
управо кроз језик, али не као спољашњу комуникацију која би 
била пука размјена знакова, већ као једну примарну изрече-
ност, изложеност, која је услов било каквог споразумијевања. 
7 Мирко Демић, „Ћилибар, мед, оскоруша“, Агора, 2011, стр. 21.
8 Исто, стр. 143.
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Дјело је, у том смислу, за Демића, „заобилазан начин да се не-
ком извинимо због свог постојања“9. У овој тачки најближе смо 
на трагу самог односа писац-читалац, који би у овом смислу 
био превасходно један етички однос, јер „свака написана реч је 
кајање, а оно је јалово ако се не спроводи пред Другим лицем. 
Пишући, себи обликујем оптужницу и одбрану.“10 Тако се свако 
писмо, као чедо личног односа који превазилази границе пој-
мовне спознаје и рационалног расуђивања, јавља не из стрепње  
од сопствене коначности, већ из одговорности за Другога. Ова 
одговорност,  за разлику од сваке интенционалности и воље 
коју она не стиже да прикрије, за Емануела Левинаса „не значи 
откривање неке датости и њене рецепције или перцепције, него 
изложеност мене другоме која претходи свакој одлуци“.11 

Ова првобитна изложеност, која је прије сваке интен-
ционалности и одлуке, управо је она истинска могућност књи-
жевног стварања, на коју нам Демић указује. Стога, у роману, 
бескомпромисно открива сву таштину људског духа, када год 
се жели оспорити интегритет и несводивост Другог на наше 
личне амбиције, у свим сферама њеног појављивања, од сва-
кодневног живота, до умјетничког дјеловања. Тако, тумачећи 
савремену књижевну сцену, сматра да је „оспоравање духо-
вног власништва постало једино могуће занимање, а мајстор-
ство у преузимању врхунац уметности. Читалац се ставља у 
улогу оног који сања да присвоји, а да притом не буде ухваћен 
и кажњен. Одсуство влститог ауторитета замењује се аутори-
тетом уметности“. 12

Имајући у виду ову стално присутну удаљеност и нес-
водивост  једних на друге, писац романа само то сазнање и 
искуствовање, као стално присутно бреме, које је „Ништа на 
плећима“, види као претпоставку и могућност Нечему, па са-
мим тим и књижевном стварању. Зато ово Ништа обавезује на 
један изворнији начин од било чега што је нешто. Личности, 
као носиоци тог бремена, као они који  љубе, тек су „крила Не-
чему“, „реквизити без којих то Нешто не може да полети“. Тако 
је и са књижевним дјелом.
9 Исто, стр.19.
10 Исто, стр. 33.
11 Емануел Левинас, „Друкчије од бивства или с ону страну бивствовања“, 
Јасен, Никшић, 1999, стр. 213.
12 Мирко Демић, „Ћилибар, мед, оскоруша“, Агора, Зрењанин, 2011, стр. 8.
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Прича о ковчежићу, као чувару овог драгоцјеног Ништа, 
које је претпоставка сваком истинском вољењу и писању, але-
горија је бесконачне људске наде и ишчекивања оног догађаја 
који једини може ставити тачку на нашу коначност. Тако је и 
писмо, тј. оно написано, цедуљица на копчи његовог поклопца, 
који свакако не треба отварати јер, „смрт настаје када ковчежић 
престане да буде склониште...“ Говорећи о значају неповреди-
вости тајне ковчежића, аутор нам жели указати на значај оног 
увијек ненаписаног и нереченог, оног што остаје у тишини, и 
оглашава се ћутањем. Стога је „отужно свако упињање да би се 
казало несаопштиво.“13  Овдје Демић указује на ограниченост 
људских спознајних моћи, иако нам језик, као основни медиј 
преко кога стремимо ка истини, увијек дозвољава један сло-
бодан избор, једну екстазу самопревазилажења и спремност за 
друго и другачије.14 

Аутор романа „Ћилибар, мед, оскоруша“ на више начина 
жели приказати сву „неприродност, „скандалозност“ интимне 
међуљудске релације, али не као девијантност, већ, напротив, 
изузетност, изглобљеност из безличног бивствовања, баш она-
ко како то Левинас заступа у свом дјелу „Друкчије од бивства, 
или с ону страну бивствовања“. Зато је за њега „вољење“ скан-
далозно, оно је „најрадикалнији гест солидарности између два 
бића у овој пустолини од света“.15 Ова солидарност је управо 
солидарност у борби против свијета који је дат као тоталитет, 
заокруженост, бивствовање. Као субјект-објект релација, гдје је 
13 Исто, стр. 48.
14 Говорећи о теорији као експозицији дискурса који претендује на исти-
нитост, проф. др Саво Лаушевић у својој књизи „Мишљење свједочење“ 
каже: „Дискурс мора реферисати спрам нечега или некога. Теоријски дис-
курс реферише наспрам изабране теоријске фикције, наспрам непостојећег 
мјеста (утопије). Такав говор, премда долази из обожаваног али празног 
мјеста (црне рупе) односи се према пуном, живом, нашем свијету. Он га, 
шта више, жели објаснити, сазнати и потчинити. Теоријски субјект себе 
замишља позваним да заступа Творца и да нам објасни како је то свијет 
створен из ништа. Као да је свијет створен из теоријске фикције и као да 
је Творац претходно био теоретичар. Бог најчешће ћути, Он говори ћу-
тећи. Људи су осуђени на говорење на дискурсе и теорију. Они су баче-
ни у свијет језика, у свијет симбола помоћу којих се жели превазићи та 
њемост. Али, та изворна њемост, та ћутња, упућује на близину истине. 
Због тога дискурсивне теорије треба отварати за дијалог“. (Саво Лауше-
вић, „Мишљење свједочење“, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 
Нови Сад, 2002, стр. 84)
15 Мирко Демић, „Ћилибар, мед, оскоруша“, Агора, Зрењанин, 2011, стр. 50.
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сваки субјект нечији објект, предмет његовог мишљења, а тиме 
и његове моћи. Напротив, ова изузетна „скандалозност“, право 
је на сасвим другачији начин постојања и опхођења, читања, она 
његује удаљеност, раскорак, као болно сјећање на првобитно 
јединство. Тако је и у умјетности и књижевном стварању. Сви-
јест о овом болном „раскораку“, у ствараочевој перцепцији сви-
јета, тежи сједињењу и првобитној цјелини. „Бол ствараоца и 
бол ствараног, уграђени су дубоко у њихова бића. Као што је 
свака разједињеност бол, па макар она била фиктивна. Зато, ако 
је истина да се у тишини сигурност рађа, то је зато што је она 
сједињење.“16 

Љубавни однос, као удаљеност и сусрет, који демисти-
фикује бивство свијета, указује нам преко писма да је љубав, 
заправо, савршена слика дијалога, а љубавници саговорници, 
понукани оном истом прародитељском чежњом да поврате 
изгубљену слободу аутентичног постојања. Као што живот не-
умитно иде даље, из тренутка у тренутак, тако писмо никада 
не престаје да се пише. Зато је у сваком од нас „садржан део 
поруке упућен Некоме од Некога“. Тако се свијет изграђује као 
колоплет међуљудских односа, који остају неухватљиви социо-
лошким, психолошким, историографским изучавањима. Стога 
аутор и сматра да је „Бављење књижевношћу ретка дисциплина 
у чијим се скутовима изучава Неверство, а да је истовремено 
од друштва добило аболицију.“17 Ово „неверство“ је заправо 
невјерство тоталитету, поретку ствари, систему.

Љубавни однос, као дијалог, настао усред изворне распо-
лућености свијета, дефинише и координира ток свјетске исто-
рије, као и укупно остварење човјековог мишљења и дјелања. 
У књижевноумјетничкој форми ова односност писца и њего-
вог дјела, читаоца и дјела, па тако и писца и читаоца, задобија 
једну посебну естетичку димензију која претендује да открије 
смисао самих међуљудских односа, као и да одговори на она 
кључна философска питања којима су се бавили егзистенција-
листи, а која се тичу човјековог аутентичног и неаутентичног, 
слободног или ропског постојања. Зато се романом провлаче 
теме рађања и смрти, стрепње пред оним Ништа, малодушности 
и меланхолије свакодневог живота, као и оне стваралачке снаге 
16 Исто, стр. 40.
17 Исто, стр. 62.
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коју нам свијест о значају оног „Сада“ пружа, јер само „Сада 
не поседује ликовност, до њега се не допире мајсторством – 
Сада је мајсторија без сенке“18. Све ово проткано је и уплетено 
у свјетској литератури, у писму, у ријечи, која односност чува 
непатвореном. 

Нијемост оних који стоје у односу, пред могућношћу саме 
објаве, заправо је „претња Доласком која држи у перманентном 
страху“. Овакав дијалошки доживљај свој врхунац остварује у 
самом „тексту“ Демићевог романа, никада се не остваривши 
у потпуности, већ само у траговима. Тако је и конституисање 
свијета као текста остварење ријечи у њеном најаутентич-
нијем издању. „Ова писма су кратке фусноте тренутака које 
интензивно живим; покушаји појашњења примарног текста, 
али и могуће множење нових неспоразума.“19 Демићев текст 
тако постаје нови „пејзаж“ у коме његови конституенти живе, 
крећући се у границама нових споразума-неспоразума, нових 
ишчекивања заборављеног Сна, који је „отпоран на аналогије, 
неукаљан метафорама“.20 

Разматрајући љубавни однос, како у животу, тако и ли-
тератури, писац романа „Ћилибар, мед, оскоруша“ не настоји 
доћи до његовог последњег смисла. Напротив, кроз овај дија-
лошки, логосни однос, жели указати на важност остајања на 
том путу, на релацији која је сама себи сврха; релацији која је 
обнаженост од коначних решења, митова, епохе. Зато однос, 
као највиша тајна, као близина и удаљеност истовремено, јесте 
својеврсна демистификација поретка.                                                                                  
                                                                                            

18 Исто, стр. 45.
19 Исто, стр. 70.
20 Исто, стр. 73. 
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Sofija Jelovac: The ecstatic writing in the horizon of 
„Events” on the trace of Demic’sDialogue and Levinas’s 
Intersubjective Distance

Summary:

The paper presents a comparative analysis from the philo-
sophical point of view, of  the novel by Mirko Demic, “Amber, Hon-
ey, Service Tree“ and the novel „Otherwise than Being or Beyond 
Essence“ of Emmanuel Levinas. The relationship between the writ-
er, the writer and the recipient is taken as particulary important.
Through this relationship, the nature of creation and creation itself 
is taught , including the reader as a third person written who gives 
the written its  literary measure. Demic’s novel is written in the form 
of a series of letters, thus in the paper the subject-object relations are 
analyzed as a dialogical, logical relation. This is the relationship that 
is formed as a disloyality to totality, to  the order of things, to the 
system. It is concluded that the writer of the novel “Amber, Honey, 
Service Tree“ does not strive to reach the last sense of every relation-
ship, even love relationship, but insists on a relationship that is the 
purpose to itself.

София Иеловац:  Экстазнность написания на горизонте 
„событий“  на пути диалога Демича и интерсубъекти-
вного расстояния Левинаса

Резюме:

В статье представлен сравнительный анализ, с филозоф-
ской точки зрения, романа „Янтарь, мёд, рябина“  Мирко Де-
мича и работы „Инобытие или по другуюу сторону сущности“ 
Эммаунэля Левинаса. Особенно важной считается отнощение 
между писателем, писменным и получателем. Через эту вза-
имосвязь является размышление о природе создания и соз-
данного, включая читателя в качестве третьего лица дающего 
письменному меру литературнного. Роман Демича написан в 
виде серии писем, и в этой статье субъект-объект отношение 
анализируется как диалогическая и логтипная связь. Это отно-
шение которое формируется как недоверие к тотальности, по-
рядке вещей, системе. Отмечается, что автор романа „Янтарь, 
мёд, рябина“ не стремится достичь последнего значения всех 
отношений, даже ни любовных, но настаивает на отношении, 
которое само по себе является целью.
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азмишљајући о умјетничкој транспозицији Мојковачке битке и 
о томе како да стваралачки рукопис добије на значају као уни-
верзални изказ, Сијарић се старао да своју визију овог догађаја 
сведе на „њену суштаствену супстанцу, на њен врх, на њен 
брид“, како је сам говорио, на симболичко значење које би нат-
крилило фактографију. Сијарић је у свом науму недвосмислено 
успио дајући епопеју као нешто што има значај и вриједност по 
себи, али и у односу на носиоце неких других значења. Колек-
тивно биће народа јесте оса романа, односно његовог епског 
тока, а појединачна психолошка преламања учесника основни 
су постулат модерног, психолошки изнијансираног прозног из-
раза који свему даје љепоту и вјеродостојност. 

Прије него ће „скочити у ужас“ Сијарићеви епски јунаци, 
именовани као и они који то нису, преживљавају сву људску 
драму тренутка гдје се јунаком постаје тако што се засужњи 
најприје сопствени страх, тако да се људска и херојска егзис-
тенција показују у савршеном јединству. „Скок у ужас“ Сија-
ревићевих јунака није ништа друго него дијалектички „скок у 
живот“, у простор изнад и преко својих могућности. Братска 
се рука по завјету пружа. Завјетно опредјељење постаје ствар 
избора изван којег нема живота, а сваки јунак „и збори и тво-
ри“. Овако дата литерарна егзистенција одговара колективном 
патосу стварне егзистенције која не допушта индивидуалне 
испаде. Онолико колико колективно биће подржава ову идеј-

Марија Кнежевић: 
Симболички „брид“ 
Ћамила Сијарића
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ну основу, истичући сами морални вис историјског догађаја, 
толико јој величину славе индивидуални литерарни профили, 
чија је литерарна егзистенција формирана у односу на њу. Мо-
нументално средиште романа допуњују и они који о том сре-
дишту знају мало, посредовано или не желе да знају ништа, јер 
се оно доживљава као препрека ка остварењу сопственог циља. 
На овај начин гради се регистар изузетих вриједности које као 
носиоци реалне енергије настоје да пронађу сопствени пут. 
Индивидуално несвјесно приказано је изражајним средствима, 
али као непримјерено ситуацији бива жртвовано архетипском 
обрасцу колективног несвјесног како би се ирационална оче-
кивања привела равни реалног догађања. Овакво понашање 
колективног бића и духом и тијелом сеже својим поријеклом у 
много веће дубине од косовског завјета, јер је он сам настао са 
свијешћу о неписаним законима који су зауздавали самовољу 
у људским заједницама античке Грчке. 

Несумњиве вриједности у роману 
Мојковачка битка Ћамила Сијарића

Наративни ослонац романа Мојковачка битка Ћамила 
Сијарића, како се и из наслова може закључити, јесте сам ис-
торијски догађај који је узет као несвакидашњи подухват, али 
и као несумњива вриједност сама по себи и у односу на све 
друго. Све то „друго“ омогућава контекст у којем се поменута 
вриједност не само укорјењује, већ се тај доживљај појачава на 
рачун вриједности које се не одричу као вриједности, већ се 
свјесно жртвују оној која је важнија и која их једино условље-
ном негацијом потврђује. 

Осим самог подвига који је окосница епске линије при-
повиједања, имамо и лирски интониран приповједни ток који 
својом паралелом омогућава увид у „подређене“ вриједности. 
Митска подлога епског нивоа романа ствара амбијент у којем  
различити планови приповиједања бивају обједињени у једин-
ствену цјелину која свједочи читав низ значења осим основног 
- о смислу и значају самог историјског подухвата који је нуж-
ност. „Епска тема није једнодимензионална. Она је разуђена 
стањима јунака, њиховим сновима и фасцинацијама, сугестив-
ним доживљајима и симболизацијом мјеста радње. Интимне 
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драме јунака су иманентно својство ратног романа или визије 
рата као трагичног искуства.“1

Судбинском дешавању вриједност приписује чињеница 
да је оно истовремено и избор, дакле, освијешћена реакција на 
насталу ситуацију уз спремност да се иде до коначног исхода. 
Тиме постаје завјетна истина и дубоко свједочанство једног на-
рода. Величину жртве и дубину могућег моралног суноврата 
немогуће је сагледати без другог поменутог тока који, наизглед 
безазлено, лајтмотивски једнолично, у приповијест уводи еле-
менте који само привидно одударају од основне теме. Иако ни 
једног тренутка не доводи у питање смисао самог догађаја изво-
дећи на „сцену“ цијелу патријархалну породичну заједицу Црне 
Горе која и присуством, и мишљу, и епским реминисценцијама 
потпомаже отпор оружано и бројчано надмоћнијем неприја-
тељу, аутор од самог почетка па до краја сугерише антиратни 
квалитет и природу овог остварења. Рат је императив наметнут 
споља потпомогнут ароганцијом физичких могућности и рас-
положивог искуства непријатеља, али не и ауторитетом више 
вриједности која наткриљује сваку појединачну вриједност, па 
и живот сам као такав. Осим негације рата успостављена је и 
уочљива посредна афирмација живота чија се љепота и значај 
само индиректно признају, али се стварно не афирмишу. Од-
суство афирмације живота узроковано је објективном потре-
бом да се он стави у функцију остварења изабраног циља, а да 
се све његове бројне друге одлике ставе по страни у име завјет-
не обавезе Црне Горе према Србији, у име „испружених руку“ 
за које се не зна да ли ће се икада саставити, а што не мијења 
првобитно опредјељење које је у досадашњој књижевној кри-
тици већ препознато као косовски завјет, који се и у самом дје-
лу интертекстуално појављује.

Живот као непатворена вриједност

Могло би се рећи да у Мојковачкој бици постоје ликови 
који симболизују живот и његове вриједности у најчистијем 
стању, а да се, истовремено, не доводе у питање кључне вријед-

1 Лидија Томић, „Епско и лирско у романима Бихорци и Мојковачка битка 
Ћамила Сијарића“ у: Нарацијски токови : о књижевном стваралаштву Ћа-
мила Сијарића, ЦАНУ, Подгорица, 2008, стр. 41.
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ности самог историјског догађаја, већ се о њима на можда нео-
чекиван начин свједочи. Такви ликови-симболи су Умка и Ра-
фаило, наравно, уз уочавање битних разлика међу њима. Обоје 
су одметници од општеважећих неписаних норми колектива 
којем припадају и обоје понесени младошћу коју је пресрео је-
дан велики рат. Оба лика су на свој начин трагична - Умка у 
коначном билансу универзалних људских вриједности које се 
„покопавају“ јер им није вријеме, Рафаило зато што је право 
на живот претпоставио вриједностима које баштини колек-
тив којем припада. Испред њихове младалачке „запетости“ и 
спремности на живот,  Умкине дјевојачке жудње и Рафаилових 
снова и планова за будућност, испријечио се монументалан за-
хтјев времена који је иоле освијешћеним члановима колектива 
читљив из предања и као такав незамјењив. Они су, међутим, 
недоступни зову свако своје традиције, при чему је Умка као 
лик више освијетљена споља, осим на почетку романа, док је у 
Рафаиловом случају дата слика његовог турбулентног унутра-
шњег живота. 

* * *
Умка је, као и Дафина у Сеобама Милоша Црњанског, 

„небатли руком пресађена биљка“2. Та „небатли рука“ је ничија 
друго до Деспинина чији сан, и не знајући сасвим зашто, као 
уклети сањају ликови из њеног најближег окружења, и уз то је 
“за њом, као замамљено јагње за курјаком, газила Умка“3. Из-
мичући из заједнице којој припада, Умка креће на пут „којим не 
иду срећне жене“. Она је на различите начине у профилисању 
лика упоређивана са птицом, а њена постеља са гнијездом. 
Њена рањивост је на тај начин врло суптилно приказана, али 
и несагледивост намјераваног лета и његов трагичан исход, јер 
„не погађа циљ птица, него јато”.4 Отуђујући се од своје поро-
дице улази у несигурни свијет испреплетан туђим интересима 
и потајним жељама, а све то у контексту Великог рата. Прича о 
Умки апсорбовала је и дешавања из неколико протеклих годи-
на, када су Турци у Балканским ратовима протјерани са Бал-
кана, као и промјене које се догађају увијек кад се сударе „два 
2 Момчило Настасијевић: „Лагарије по ноћи“, У: Проза, Дечје новине, 
Горњи Милановац, 1991, стр. 75.
3 Ћамил Сијарић: Мојковачка битка, Обод, Цетиње, 1994, стр. 21.
4 Зоран Арсовић: Шта (пре)остаје, Источник, Београд : Торонто, 2015.
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страшна символа“. Она репрезентује мијене овог типа, а да тога 
уопште није свјесна. То најбоље виде њена браћа размишљајући 
о сестрином бјекству: „И све што би тада смислили испадало је 
на једно: да је турско вријеме прошло и да је сада у Бихору Црна 
Гора; да им је ушла у саму кућу да их похара с оне стране с које 
су најосјетљивији – женске“.5

Егзотична својом љепотом, а још више специфичним 
патријархалним васпитањем, од самог почетка примила је на 
себе трагику којој нису дорасли ни они који је ка томе воде, ни 
они који је загледају и о њој причају, али ни онај због којег се, 
наизглед, све то чини. Као ехо понављају се ријечи које је тако 
профилишу. Њен крај се повезује са крајем битке гдје се они 
који су извојевали побједу коју нико није очекивао приземљују 
на неприличан начин, као да се жели рећи да ни таква љубав, 
младост и љепота, ни такав прегалачки подухват немају прем-
ца. Након Мојковца, сви су подвизи појединачни и мали. 

Сматрамо да Умка симболизује и сам стваралачки прин-
цип за који адекватнији лик Сијарић није могао наћи у онда-
шњем социјалном контексту црногорског изразито патријар-
халног друштва, гдје се женска љепота појављује искључиво у 
изворном стању, неријетко удружена са спартанским врлина-
ма, док о одњегованој љепоти којој су придружене љепота гово-
ра, геста, хода и женственог држања у Црној Гори оног времена 
тешко да може бити ријечи. Естетски идеали похрањени су за 
нека друга времена и то је оно што Деспину чини анахроном 
у односу на вријеме романа, а њен непримјерено суверени сан 
извором трагике Умке и њене породице. На крају романа, про-
буђен из колоплета тога сна, Радич је се, са становишта новог 
животног искуства, одриче као проклетства.  Деспинино неле-
гитимно „снијевање“ компатибилно је са Видаковим свједочан-
ством о народу Црне Горе којем ратови не дају да се оствари у 
свим људским димензијама. 

То што се Умка пореди са јагњетом коначно употпуњује 
слику трагичног лика и нарочито одабране жртве заодјенуте 
љепотом, моралном чистотом,  уз недостатак животног ис-
куства и непосједовање свијести о сопственој трагици, али и 
несвакидашњом енергијом којом исијава њено биће, њена тек 
дозрела женственост. Сагледавајући историјски догађај са до-
5 Ћамил Сијарић: Мојковачка битка, Обод, Цетиње, 1994, стр. 17-18.
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вољне временске дистанце, Сијарић је могао да Мојковачкој 
бици обезбиједи шири митски контекст додјељујући јој мо-
дел античке жртве и њен значењски еквивалент. Ако је у ис-
торијским списима и надахнутим бесједама Мојковачка битка 
упоређивана са Термопилском, а то чини и наратор Мојковачке 
битке, онда се може рећи да је Сијарић нашао поетски начин да 
то учини жртвујући јој своју, не мање лијепу Ифигенију коју на 
Балкану нема ко да спаси и тиме њена трагика постаје дубља, 
као што и јуначки подухват политичким маневром бива ком-
промитован. Када се овако сагледају ликови, престаје да чуди 
несразмјер у еманацији енергије ослобођене из сопственог 
бића код Умке и Радича. Умкина енергија одговара искључи-
во поетској замисли аутора према којој је она пандан енергији 
саме битке. Љубавни занос је Умкино својство, док Радич за 
Деспинину обману зна много раније док пребира по својим 
мислима као да сам са собом разговара: 

„Да ти шапнем кроз мрак: ја немам куће. А ако Деспину 
за то питаш, она ће ти рећи да имам дворове – све му танки 
дворови, све му златни прагови, а оно нијесу златни прагови, 
него не знам ни има ли прага на колиби у коју те водим, о душо 
моја. Ако питаш Деспину, она ће ти рећи да те тамо чека моја 
мајка – каква мајка него права краљица, па све свилу суче а зла-
то упреда, а ја ти немам ни оца ни мајке, о душо моја, па те тамо 
нико неће срести (...), а тамо те не чека ни један врт, ни у врту 
једно старо дрво, ни под дрветом ни длан хлада – ни земљице 
толико да цвијет забодеш; не чека те, а идеш, идемо тамо ја и 
ти, а ни сам не знам куд идемо, то зна Деспина. Она је луда. А 
кад је луда, лако јој је, а са њом, душо, полуди и ти па ће и теби 
бити лако“6. 

Ова његова исповијест остаје у њему самом. Из ње се не 
формира одговор на Умкину судбину, већ се навршава чаша 
њене коби. Радич се увијек налази у простору конвенционал-
ног. Пробој конвенционалног обрасца починила је Деспина 
посредством Рабрена. Из тог грешног дјеловања Деспининог 
ослобађа се дотад спутан и затомљен Умкин емотивни потен-
цијал. Преко ликова који „знају“ само дио укупне приче, ми-
слећи да испуњавају сопствену судбину, Умка стиже на Мојко-
вац, на мјесто свог страдања.  
6 Ћамил Сијарић: Мојковачка битка, Обод, Цетиње, 1994, стр. 27
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Комбинујући културолошке и религиозне обрасце два 
типа, православног и муслиманског, Сијарић нам индирект-
но саопштава да одласком Турака, са Балкана није отишао и 
Оријент. Кроз ликове, обичаје, али највише кроз евокативан 
језички израз, он траје цијелим током романа дајући му тон 
свог специфичног рафинмана. 

      * * *
Слика Рафаила који је снажно пригрлио свој животни 

дамар савршено је компатибилна са сликом његовог стрица 
који је требало да буде извршилац казне над њим. Рафаило-
во несвјесно биће буни се против самара који му је намијењен 
и бира да буде убијен. Природа његове реакције видљива је и 
разумљива само ако се сагледа са естетског становишта које 
„дозвољава“ мишљење да је учинити оно што је тада учинио 
Рафаило готово подједнако ирационално као што је било стати 
на мегдан неупоредиво надмоћнијем непријатељу оличеном у 
аустроугарској војсци. Није код њега у питању страх, или бар 
није само страх. У питању је самовоља. Његово је опредјељење 
одапето у погрешном правцу. Готово је немогуће не осјетити 
наклоност према Рафаилу у тренутку када се обраћа стрицу и 
креће на пут за који мисли да му је последњи и, што је најго-
ре, пут који је исувише кратак из визуре његовог непотроше-
ног живота. Његово дезертерство и оно што такав поступак 
повлачи као последицу представљају један давно утврђен уз-
рочно-последични низ. Начин на који се спрема за суочење са 
смрћу истински је дирљив, апстрахован од епског контекста 
романа. Појединачно страдање Рафаилово приказано је као 
укидање цијелог свијета, а слика долази из свјесног нивоа ње-
гове „личности“7. 

Насупрот њему дата је слика стрица који, и прије него 
се разријеши ова драмском напетошћу прегнантна  ситуација 
романа, оставља утисак недораслости чину који треба да ус-
лиједи. Нејак и запуштен, не дјелује као неко ко ће остати до-
следан крајњим консеквенцама јавне осуде, већ сам постаје 
онај који се „опоганио“ извршивши самоубиство. То што каже 
да би га „најрадије истукао, па га онда убио“ уводи у игру и 
7 Израз личност користимо условно, јер није ријеч о животном, већ о ли-
терарном постојању..
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размишљање о казни смрћу као прејакој, а самог Рафаила као 
незрелог за позив са којим је суочен.  За неко друго вријеме 
ова би мјерила била важећа, али не и за Мојковац. Самовлашће 
над животом у лику Рафаила открива сву сложеност личности 
суочене са несвакидашњим изазовима и упознаје нас са раз-
личитим нивоима људске свијести. Нигдје експлицитно није 
речено зашто је Рафаило одабрао стрица Тадију да буде извр-
шилац, али се на основу свега што је у психолошкој мотивацији 
једног и другог лика дато може претпоставити да се на страну 
живота ставило психолошко несвјесно, у овом случају индиви-
дуално несвјесно, Рафаиловог бића. Последње ријечи које пред 
њим изговара извојевале су побједу над стрицем Тадијом који 
је својом смрћу „откупио“ какав-такав живот, али живот, свог 
синовца.  

Побјегавши са Мојковца Рафаило губи статус достојан 
човјека и постаје „онако нешто“. Запаливши своју и стричеву 
кућу, он покушава да раскине везе са прошлошћу и да се „не-
како удјене у свијет“, али сваки његов покушај остаје на нивоу 
нелегитимности, у оквирима сопственог маштања и снова у 
којима га, такође, поједини призори опомињу да нити он при-
пада њима, нити они њему.  Претпостављамо да је ова осујеће-
на егзистенцијална могућност толико изнијансирана да покаже 
шта пориче и зарад чега се одриче човјек оног времена на Мој-
ковцу бирајући борбу на живот и смрт и постајући чест једне 
славне епопеје. 

Литерарна егзистенција Радича Мемића

Није име неаутентично, већ сувише старо име за овог за 
ондашње прилике ученог момка, али цијела његова литерарна 
екгзистенција изгледа тако. Радич Мемић, учитељ, најближи 
је ономе што је сам Ћамил Сијарић у својим размишљањима 
назвао „трећим човјеком“ у селу. Први је у селу био хоџа, други 
поп, кад наиђе, а трећи човјек био је ђак, по Сијарићевим рије-
чима. Ипак треба имати у виду функционалну оправданост 
лика. Чак и примјесе ауторовог alter ega можемо наћи у њему. 
Једну малу количину „зависти“ према онима чије памћење није 
дохватило образовање и који самим тим нису постали некакве 
табле по којима се пише и брише, региструјемо у концепцији 
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овог лика. Он је ту да из учитеља постане нешто друго - да види, 
да запише, да прихвати или не, али увијек „када треба“. Увијек 
у контексту и изван њега у исто вријеме, што је парадоксално, 
али је тако. Једино такав може се вратити на почетак и бити 
поново и само учитељ. Разнородност улога не допушта да било 
која од њих превлада и изазове дубља и снажнија осјећања, 
иако је у укупности његовог лика Мојковац изазвао промјене. 
Његова „пропустљивост“ не дозвољава значајније присуство 
симболичких вриједности у њему самом. 

До симбола се уздиже Умка. Изузета из своје средине, она 
добија универзалне вриједности. Она је симбол живота који 
се приноси на жртву не зарад хира, већ зарад истински виших 
циљева, али је трагика у томе што су и те вриједности које она 
оличава неизмјерне и непоновљиве. Осим тога, она симбо-
лизује и сам стваралачки принцип који је морао бити уписан у 
биће јунака Мојковачке битке, али је тај принцип ушао у реги-
стар изузетих вриједности о којима, између осталог, овај роман 
говори. 

Као антиципација тренутно скрајнутих вриједности мо-
же се разумјети и сан Вука Мандушића у „Горском вијенцу“, у 
чему се може осјетити један од бројних елемената сродности 
између Његошевог и Сијарићевог дјела, а о којима је детаљније 
писала Јасмина Ахметагић8 . Куполом овог само привидно не-
легитимног сна Његош је надсводио цјелокупно лирско ства-
ралаштво својих следбеника. Од тог момента до данашњег дана 
и „во вјеки вјеков“.

Видак – видилац из дубине предања

У рeцепцији романа као цјелине, у којој се народ као ви-
новник догађаја доживљава готово као једно биће, индивиду-
ализовани ликови приказани су као мање или више интегри-
сани у цјелину приповијести без обзира на чињеницу да ли о 
њима свједочи лирски или епски глас наратора, јер свакако је 
ријеч о једном наратору који свој тон и садржај приповијести 
модулира зависно од тога шта и у којем тренутку акцентује. 
Један од ликова захваљујући којем је постигнут највећи сте-
8 Jasmina Ahmetagić: „Gorski vijenac kao podtekst Mojkovačke bitke Ćamila 
Sijarića“, Institut za srpsku kulturu, Priština (Leposavić).

О
 р

ом
ан

у 
„М

ој
ко

ва
чк

а 
би

тк
а“

 Ћ
ам

и
ла

 С
и

ја
р

и
ћ

а 
/ 

М
ар

и
ја

 К
н

еж
ев

и
ћ

 



104

пен кохезије дјела и на синхроном и на дијахроном плану јесте 
старац Видак. Начин на који овај јунак „улази“ у причу, како 
„проноси“ крст начињен од пушке и сопственог тијела, како 
обавља свој дио посла везан за Мојковац и како, коначно, за-
вршава свој живот свечано одјевен, са унуцима обученим тако 
да изгледају „као да су сјели у цвијеће“,  формира поуздану мит-
ску нит неопходну за разумијевање етоса и етноса народа Црне 
Горе. Ево како се, виђен очима учитеља Радича, Видак „одваја“ 
од каменитих масива црногорских брда:  

„Погледом је хватао далеке планинске врхове низ Црну 
Гору, модре и црвене као крваве – од сунца на изласку. Чинило 
му се да немају свога краја у ширини, ни своје границе у висини, 
ни свога постанка у времену... Чинило му се да те планине и није-
су земља и камен, него неки живи и тврди створови који су се 
некад давно ту обрели, и остали да трају – и он, гледајући их још 
сањивим очима, видје како се један њихов дио покрену – видје 
живе шкрапе, живе усјеклине, живе громобојине, видје главу 
старца, устријељену сунчаним зраком, и због тога као крваву. 
(...) Имала је у себи нешто од онога (...) што имају повјеснице...“9 

Оно што је фрагментарни исказ или елементарни призор 
на другим мјестима у дјелу, из Видакове визуре постаје прича о 
етногенези народа. Оно што је њему, Видаку, рекао некакав Грк, 
заробљеник на Скадру: „Ви сте народ бистар за учење. Само 
вама не дају ратови да учите; не стижете, вели, од ратова да учи-
те...“, сам Видак проширује на укупност живота, па каже: „Ми 
смо народ готов на женидбу, само не стижемо да се оженимо – 
не дају нам ратови. (...) Ми смо народ готов на весеље, само не 
стижемо да се веселимо – не дају нам ратови. Ми смо народ го-
тов на плакање, само не стижемо да се исплачемо – не дају нам 
ратови. Ми смо народ готов на пјевање, само не стижемо да се 
испјевамо – не дају нам ратови.“, позивајући се, потом, поново 
на Грка: „Нас нико од Грка боље не познаје.“10 Исти исказ пона-
вљаће Видак више пута у роману. Његов говор у роману ослања 
се на звучне слике у којима се мијешају радост и туга, пјесма и 
жални јецаји, као израз једног аутентичног људског постојања. 

Имајући у свом срцу постојану ријешеност да се свом си-
лином и до посљедњег човјека боре на Мојковцу, Сијарићеви 
јунаци остали су запањени пред сопственим успјехом:
9 Ћамил Сијарић: Мојковачка битка, Обод, Цетиње, 1994, стр. 49.
10 Исто, стр. 50-51
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„Хтјели су да се много веселе, али за то немаху вјештине, 
и сви они који су почињали да пјевају, брзо су престајали са 
пјесмом и настављали да ходају по снијегу или да стоје на јед-
ном мјесту – као што на гумну стоје вршиоци послије вршидбе 
и гледају у куп жита: колики је; нијесу умјели да дају име том 
огромном купу пред којим су стајали – не рекоше ни побједа, 
ни слава, ни славље, нити ишта друго што би томе било слично, 
а осјећаху све то: пело им се до самог грла и заносило их...“11

Ове ријечи звуче као одјек на Видакове и одговор на њих. 
„Скочивши у ужас“ нису знали, нису ни најмање сумњали, јер 
су себе безрезервно давали тренутку који их је одабрао и за 
који су здушно приклонили своје главе, да ће након свега пасти 
у амбис апсурда и да ће се неочекивана загонетка испријечити 
пред њима онда када „цио свијет узимаху под око: да га попра-
ве, да му додају оно што он нема и одузму од онога чега има 
превише, а све према некој својој мјери, и жељи – и правди...“12. 
Дакле, прије него што ће знати шта су учинили кад чују „од 
вјешта гуслара“, Сијарићеви јунаци са Мојковца имали су пред-
ставу о сопственом подвигу, о достојанству ситуације, али тиме 
ће се мјерити тек оно што је услиједило. Као што је дао слику 
јунака који у свом подвигу превазилазе себе, Сијарић је суптил-
но дао увид у кратер апсурда који се пред њима отворио након 
што им је војна команда саопштила да се војска распушта.  

Много пута прегажена, прекопана рововима и изрова-
на гранатама, заливена крвљу сопственом и непријатељском, 
до јуче тако блиска, иако страшна, ћудљивим одлукама др-
жавног и војног врха, планина се претвара у нешто друго, у 
тешку и тамну загонетку: „Као плећа лава стајала је пред њима 
планина.“13,Посебан статус за нас има изабрано поређење „као 
плећа лава“, дакле, не као нешто бар дјелимично познато из 
живота или предања, већ као својеврсна сфинга, постојана у 
својој неразрјешивој загонетности и у свом трајању подједна-
ко. Призор мрачном тајном запосједнуте планине јесте разлог 
да Сијарића сматрамо визионаром, поготово зато што се она  
простире и до нашег времена, тајна у коју је давно посијано 
сјеме раздора за народ у Црној Гори. Ипак, наведена ситуација 

11 Исто, стр. 365 - 366.
12 Исто, стр. 366.
13 Исто, стр. 369.
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није се појавила ниоткуда. Она је најављена у дијелу романа у 
којем војници добијају иконе. „Toкoм свoг пoхoдa вojници су 
jaкo глaдни и умoрни, aли умeстo хрaнe нa пoклoн oд крaљицe 
Mилeнe им стижу икoнe свeтaцa. Зaштитнa улoгa икoнa кoja 
je зaснoвaнa у трaдициjи прaвoслaвљa, у кoнтeксту рoмaнa je 
дoнeклe пaрoдирaнa.“14 Слажемо се да је ријеч о пародији и по 
нашем запажању не јединој, али је потребно разјаснити њен 
правац и смисао. 

Икона има значајно мјесто у Сијарићевом роману, поја-
вљује се више пута и увијек у другачијем контексту али са 
битном улогом, јер њена семиотика даје свјетлост сегментима 
са којима се значењски допуњује, а цијелој поетској замисли 
пружа континуитет. У конкретној ситуацији војници заиста 
показују разочарање поклоном краљице Милене услед исцр-
пљености и глади, иако су их загледали за радозналошћу која 
је наликовала дјетињој. Оно што се дешава када им Учитељ 
протолкује  какви су то свеци, далеко је од безазленог прихва-
тања ситуације. Свеци, сада као „машински“, лакше су узима-
ни у руке, провјеравани, поређени са онима које су виђали у 
цркви... Иако православни народ Црне Горе у периоду о којем 
је ријеч није познавао понајбоље православне црквене обреде, 
његово поимање иконе кореспондира са завјетним одзивом у 
души због којег су се и нашли на Мојковцу. Стога се пародијски 
тон односи на краљевску породицу. Јунаци на Мојковцу завје-
товани су косовским завјетом. То је тај невидљиви зов који их 
без бојне трубе и декрета окупља на судбоносном мјесту. Стога 
ни „машински свеци“ не могу бити што и иконе које су виђали 
у црквама  - „прозор у онострано“15, а „оно што су они у себи 
крили остајало је изван сваке мјере, изузев оне произвољне: да 
је светац моћан или није моћан“16. 

Приповијест о породици Карадашић такође постаје јас-
нија кроз причу о путовању породичне иконе из главне собе 
до мјеста за гредом на тавану. Да је Сијарић сјеме страдања 
ове породице још раније стваралачки осмислио и везао њену 
судбину за судбину Црне Горе јасно је када се уочи етимолошка 
14 Надија Реброња, „Историја и традиција у роману Мојковачка битка 
Ћамила Сијарића“ , Научни састанак слависта у Вукове дане, Међународни 
славистички центар, 45/2, Београд, 2016, 355-365.
15 Видјети: Павле Флоренски, Иконостас, Јасен, Никшић, 1990.
16 Ћамил Сијарић, Мојковачка битка, Обод, Цетиње, 1994, стр. 92.



Есеји, студије, огледи

107

блискост породичног имена и имена Карадаг, како су Турци 
називали Црну Гору. Заједнички коријени и православног и 
муслиманског живља на простору Црне Горе, виђени на овај 
начин, „читају“ завјет из исте повјеснице. 

„И управо сплетом ових двију компоненти: с једне стране, 
опредељењем за историјско-легендарно-симболичко-поети-
зовани Мојковац, који је са својом лимско-тарском околином 
више но и један други крај у Црној Гори или Србији мјешовито 
структуиран, с крајностима које по свом усијању превазилазе 
и чисто црногорске и чисто санџачко-србијанске ослонце, и, 
напоредо с тим, или с друге стране, тежњом да се закорачи на 
другу обалу, с десне на лијеву страну Лима, из помало обезли-
ченог Бихора у предио херојске Бојне њиве, која ће послужи-
ти за ново пишчево поприште и као могућност за провјеру и 
потврду стваралачке потенције – Сијарић је досегнуо највишу 
мјеру свог талента и своје етичке ширине.“17

Закључак

Из спреге мотива у оквиру фабуле, гдје сваки сегмент има 
свој одзив на ширем плану, преко ликова, језичких и стилских 
еманација, настаје лијепи и смислени свијет овог дјела. Сијарић 
је своју Мојковачку битку створио на начин како је створио и 
лик старца Видака, видећи истовремено и лик и позадину. По-
степено се овај вис издвајао међу свим познатим и ослободио 
своју визуелну и звучну препознатљивост и постојаност у Сија-
рићевом поетском виђењу. Повјесница и модерни психолошки 
дискурс надмећу се каткад равноправно у изражајности, па и 
онда када се расплету догађаја наизглед нема шта додати. Они 
настављају да трају у дубоком разговору о смислу постојања. 
Пред апсурдом, они сами нису апсурдни. Симбол и његов кон-
текст откривају нам узвишену љепоту изабраног средишта, али 
и љепоту других могућности које се гасе за рачун оне која је 
једини прави одговор на позвање упућено једном народу, поз-
вање  које га религиозно успоставља у изворном значењу рије-
чи,  упркос његовој простодушности. Завјет није завјет ако се 
завјетна веза не обнавља. 

17 Радомир Барјактаревић: „Два романа Ћамила Сијарића“, у: Мостови, 
Год.7, бр. 26, 1975, стр. 48
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Marija Knežević:  The Symbolic “zenith” of Camil Sijaric

Summary:
 

        The paper is based on the study of the central motif of the 
novel compared to its remaining content, so the unity between 
subordinate motifs and its essence becomes visible. On one hand 
there is an actual historical event shown as the most significant with 
all its multilayer meanings, and on the other hand the plurality of 
characters and motifs whose meaningful potential is written into 
one which is considered to be the central. Sijaric’s poetic idea is 
being built on that unity, according to which the symbolic meaning 
of the very event is far more widespread and more impressive than 
factography. Different segments of the novel have been observed 
and presented, but always in the unity of the poetic intent.

Мария Кнежевич: Символический „брид“ 
Чамила Сийарича

Резюме:

Работа основана на изучении центрального мотива ро-
мана по отношению к оставшемся содержанию работы, так 
что становится очевидным реализированное единство меж-
ду „подчинёнными“ мотивами и того какова его сущность. С 
одной стороны, существует историческое событие, которое 
показано как самое важное со всеми своими многослойными 
значениями, а с другой стороны является разнообразие харак-
теров и мотивов, чей потенциал значимости записан в тот, ко-
трый считается центральным. На этом единстве реализуется 
поэтическая идея Сийарича, согласно которой подчёркивает-
ся символическое значение самого события, которое намного 
шире и впечатляющее, чем фактография. В работе наблюдают-
ся и представляются различные отрывки романа, но всегда в 
единстве поэтического намерения.
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ела Милосављевић пише кратке приче и при-    
повијетке, међу којима посебно мјесто за-
узимају сатиричне приче. Аутор је збир-
ки приповједака „Трагови босих стопала“ 
и „Плес међу свицима“. Учесник је више 
књижевних конкурса и добитник награде 
за најбољу сатиричну причу на Фестивалу 
хумора и сатире „Велика празнина за вели-
ки лет“ у Раковици 2017. године. Њене приче 
су објављиване у више штампаних и електронских часописа. 
Осим прича пише и афоризме. Живи и ради у Ужицу. Доби-
тник је награде за најбољу сатиричну причу која се додјељује 
у оквиру манифестације „Дани хумора и сатире Вуко Безаре-
вић“ у Пљевљима 2018. године.

Братска љубав

Београдска аутобуска станица, снег веје са свих страна 
света. Кад год ја дођем овде дува кошава, те ми хладноћа мог 
планинског града буде незнатна у односу на овај прострел 
ветра. Морам да потрошим сат времена до поласка аутобуса 
за унутрашњост. 

Уђох у пристојан станични ресторан са филозофском 
мишљу о појму унутрашњости, како нас називају у велеграду. 

Лела Милосављевић
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Зар супротно томе није спољашњост, периферија? Већ поми-
слих да нећу наћи ниједно место, кад угледах сто за којим седи 
наочити мушкарац, отприлике мојих година. 

- Извините. Слободно?
Не подижући поглед са свог телефона кратко рече:
- Јес.
Спустих торбе, сместих рукавице, кишобран, јакну и 

коначно седох. Годила ми је топлота ресторана и мирис чаја. 
Погледах човека за столом а он - згодан. Висок, црн, маркантан. 
Неговане руке, добра гардероба, ма делија! По одговору који ми 
је упутио закључих да је странац, па нема ништа од наше ко-
муникације и разлагања појма унутрашњост. Штета. А нешто 
сам била вољна после неколико сати ћутања да са неким мало 
разговарам. Конобар приђе нашем столу и тад делија овлаш 
баци поглед на мене па рече:

- Реци ђевојко.
Игноришући понуду и конобара, готово упадљиво весело 

рекох:
- Па Ви сте наш човек.
- Чуш ваш?! Ничији ја нијесам, и немо’ да ме својаташ. 

Нијесам ја ваш. Но сте сви ви наши, само то не знате. Гледате 
преда се и оћете да будете главни. Тако вјековима. Е, не може 
више. Од које су лозе твоји, ђевојко?

- Ма не знам Вам ја те лозе, племена… ја сам Вам више 
поетски тип, одговорих уз шармантан осмех, да покушам одо-
бровољити мог саговорника. Већ сам била спремна да признам 
да су прво настали Црногорци, па амебе, да му кажем да је ште-
та што тако шармантан човек не нађе неку бољу тему, али он 
настави истим тоном.

- Е, велиш поетски? А све пјесник до пјесника! Све сами 
филозофи и говорници.

- Добро, али зар велики Његош није био песник?
- Пушти јадна Његоша! Он је један. И што ти знаш о Ње-

гошу? Ај’ ми цитирај његове највеће ријечи.
- Па нећу Вам ваљда сад овде рецитовати?
- Јок, но ћеш да ми препричаш! Његоша знаш или не знаш.
Конобар је збуњено окретао главу час у мене, час у њега и 

на крају оде од нашег стола не сачекавши поруџбину.
Наредних петнаестак минута покушавала сам да дођем 

до речи. Морам признати чак сам се и шармантно смешкала. 
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Не сећам се тачно како беху поменути Марко Миљанов, вла-
дика Данило, аветни женски род, језик, црква, а богами и моја 
дуга коса и кратка сукња.

У неком моменту ми се помеша онај ветар и појам унутра-
шњости. Сударише се моје персирање и његова непосредност. 
Закачише се женска ћуд и јуначка плећа, па из мене проговори 
она женица из планинског градића.

- Слушај, бре, Црногорац! Нисам ти ја жена да ме пре-
слишаваш! А нисам ни у школи, ни на суду. Села сам овде да 
сачекам аутобус и нисам нека мала мутава гуска. Ако хоћеш 
да се свађамо - умем ја то. А мислим да је најбоље да устанем и 
изађем напоље, да бих до краја дана остала дама.

Делија мало накриви главу. Као да му се угао усана насме-
шио. Баци један брз поглед којим ме као рајсфершлус споји од 
пете до обрва и крајње нехајно рече:

- Ајде, јадна, не аветај. Нијеси ти тако лоша. Него да зов-
немо оног несоја од конобара, па да те частим кафом. Можемо и 
по једну лозу да попијемо. И распитај се од којих сте, ја осјећам 
да смо неки род.

Плаћање кусуром

После двадедесет година брака закључи господин Он 
да његова жена више није лепа. Некако се угојила, поборала, 
уморила. После свих весеља и жалости, после богиња, кредита, 
мајстора, распуста, рођендана, кречења…

Постала некако обична после његових ишијалгија, де-
чијих оцена, после свих одрађених смена, скуваних ајвара, по-
вишених температура.

Реши господин Он да још има живота, седе за компјутер 
и изабере себи Тамо Неку. То је сигурно и безбедно. Не знају 
комшије, колеге и рођаци. А та Нека, лепа. Није она нешто 
млада, па има он образа! Онако, има година, али лепа. Смеје се 
на сликама, дотерана, негована, модерно обучена. А изгледа и 
паметна. Онако, таман за њега.

- Па ако нисте срећни заједно, што се не разведете? Чему 
лагање и себе и других?

Л
ел

а 
М

и
ло

са
вљ

ев
и

ћ



112

- Таман посла! Па нисам ја из те приче! Ту су деца, имо-
вина. А није она лоша, и добра је мајка. Него се некако збабила, 
није тако лепа као ти.

- Лепота је питање укуса. То што видиш није лепота, већ 
задовољство. Имам посао, здраву децу, мужа, своју духовну 
слободу. Код нас нема мушких и женских послова, помаже-
мо се, подржавамо и разумемо. Имамо и ми лоших дана, али 
нам је важнији улог од кусура. Подржи своју жену, помози јој, 
изненади. Сети се колико ти је била лепа, а године су прошле 
и теби једнако као и њој. Не можемо бити вечно млади. И на 
крају, замисли да она ради теби иза леђа, и запитај се да ли је 
она задовољна.

- Е, слушај ти, тај твој је обичан шоња! Мора се знати ко 
је мушко. А пусти ти моју жену, није она докона, да као Тамо 
Неке зева по интернету и пирлита се. Задовољна је, него шта 
је! А шта јој то фали!?

И тако…

Ревакцинација

Има оних неких особа које једва познајеш, али се као 
нешто јављате једно другоме, некад чак и понешто прогово-
рите. Неки су симпатични, неки крајње неприметни, а неки 
убитачно досадни. 

Е, тако има нека Цеца, коју повремено сретнем, ако је већ 
не видим на време да пређем улицу, и она увек има да изне-
се неку опсежну теорију. Време је њена велика инспирација, 
па какви год били метеоролошки услови - опасно угрожавају  
живот. Наравно тема цена, данашње омладине, политичких 
прилика и још свашта, у зависности кад успем да је прекинем 
и наставим даље. Једном ме, на несрећу, затекла у реду у бан-
ци а била пензија… Ред се отегао. Цеца прича како се њихова 
Малецка, како зову унуку, нипошто неће вакцинисати. Ма чи-
тава експертиза, ко је све тим злом упропашћен, како је то  из-
мислила Америка да нас уништи, па до објашњења механизма 
дејства. Кад год јој се учини да је не пратим пажљиво, она мало 
подигне тон:

- Слушај, да ти објасним!
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Понеко из реда се дискретно окрене, ваљда да види Дете 
из приче, или Цецу Научницу. Мене сваки пут буде срамота. 
Ћутим као заливена, размишљам да данас и не кувам ручак, 
да се онесвестим, па да ме однесу. Чак и да се одрекнем свог 
личног дохотка у корист неке организације која штити права  
случајних слушалаца. Прича Цеца шта је све читала на интер-
нету и слушала на телевизији, ја чекам да ми нацрта ону ДНК 
бројаницу и понишани на угрожене хромозоме. Ако ови са 
шалтера не убрзају темпо, боме ће ме после и пропитивати, 
нема ми спаса.

Дуго сам касније, пре уласка у банку, прво вирила да није 
Цеца унутра, а онда гледала да је нема иза мене. Све док ме мало 
није прошло сећање. Видим је јуче на вратима радње из које 
сам излазила. У рукама држи штене, комплет обучено. Јакни-
ца, капица, боје сложене боље од њене гардеробе. Све време га 
мази и нешто му прича. Просто ми га би жао. Ухватим залет и 
спремим причу да сам паркирана на сред улице… На брзину 
добацих поздрав и рекох:

- Леп пас.
Поче она разлагати тему колико животиње оплемене 

живот, покупе негативну енергију… Ја се, вешто измичући на-
трашке, насмеших, па ме неки враг чачну да питам:

- А, јесте ли га вакцинисали?
- О, шта све човек од тебе може чути?! Наравно да јесмо. 

Сад седамнаестог има ревакцинацију. Витамине редовно узи-
ма. Сви га обожавамо, па нећемо ваљда дозволити да нам у два-
десетпрвом веку кућни љубимац угине од штенећака, или да…

Видех себе како прелазим улицу у супротном смеру од 
куће, и негде страшно журим…

Афоризми

•  Љубавница је као вештачки кук. Страно тело са којим се 
осећаш као нов.
•  Наша посластица: Жито из увоза и домаћи шлаг.
•  Тешко оном ко нема пријатеља. Још теже оном ко само ми-
сли да их има.
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•  У медијима смо сви равноправно заступљени - простору 
за читуље.
•  Неста струје, неста пријатеља.
•  Проста репродукција је, кад оно што један напише десеторо 
препише.
•  Промени се и буквар и читанка... Само да неко не пожели 
да уђе у Библију...
•  Нема човека без мане и греха, само има оних што су им очи 
за леђима, па све туђе виде а себе никако.
•  Неки се праве да ме не виде. Ја се правим да им верујем.
•  Ко на брду ак’ и мало стоји нек се чува од оних под брдом. 
•  Copy-paste je најкраћи пут до славе.
•  Уопште није разумео афоризам, али га је преписао. Па шта, 
не разуме ни кинеска слова, па их је истетовирао.
•  Увек се од бољих преписивало. Само се то некад радило 
кришом.
•  Да бих неке људе прочитала морала сам књиге написати.
•  Зато што му персирају умислио да је човек и по.
•  И у касапници је мозак јефтинији од бута.
•  Незаборавне лекције се уче из буквара, и од бивших прија-
теља.
•  Док сам желела да будем лепа говорили ми да је важнија 
памет. Кад сам решила да покажем памет, рекоше ми да више 
не треба, одавно је извозе.
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Борис Бајић

орис Бајић је рођен 1990. године у Пљевљи-
ма, гдје је стекао основно и средњошколско 
образовање. На тему „Симболичка естетика 
у Његошевој Лучи микрокозма” дипломирао 
је у Подгорици на Факултету политичких 
наука. Награду „Свитање“ Народне библи-
отеке „Стеван Самарџић“ добио је 2013. го-
дине за пјесму „Нестанак“, а 2015. за причу 
„Ноћ“. Финалиста је Ратковићевих вечери 
поезије за младе 2013. и 2014. године. Учесник је  „39. Рукопи-
са“ у Панчеву. Поезију је обајвљивао на порталима „Афирма-
тор”, „Black Sheep”, у часопису за књижевност и културу „Арс”, 
Љетопису Народне библиотеке „Стеван Самарџић”. На Ос-
мом међународном сабору духовне поезије „Раковица 2018“ 
награђена је његова пјесма „Док срце не откуца на радост“. 
Његова збрика поезије „Орфеј у екстази“ објављена је 2017. 
године у издању НБ „Стеван Самарџић“.

Борис Бајић
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Упознај радост

Радост те гледа у предграђу
Чекаш је на пумпи док точи гориво
Ријетко застајкује
Буди се у праскозорје и наставља ход
Можеш је видјети на интернетима
Сачекати поред неког министарства
Чућеш је на радију
Обува старке са раштимованим везицама
Трегери су јој на три ока
Радост није само трен инспирације
Није рам за слику
Мораш је са радошћу досањати
 
Она је наставак после флеша
Крпи подеране плочнике гдје дјеца дувају балоне
Не продаје кокице и не сједи до фајронта у стакленој башти
Лијепо говори о биљкама и омиљеној професорици
Радост је неповјерљива према тужнима, ријетко трепће
Осмијех чува за уторке или петак увече
Говори тихо и навија за Партизан
Са собом носи цегер нектарина
Шуми у Магнезијуму Б6 витамина
Колико је пјесника о радости писало пјесме
Како скрушен(а) бити не см’је
За своју коначност (про)нађи ситну радост
Уколико те до сада она Сама није (про)нашла.

Град опет сија

У њему су колонисти, додуше ликовни
У њему су  липе на броју и ликови насмијани кипови слободе
У њему су били гости које смо испратили уз почасти
На њему смо остали ми, да изнад димњака наложимо ватру
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На њему дишемо, на њему кидишемо
На њему напуштамо кровове и чекамо Прометеја
У њему остају рупе у сјећању, асфалту, зиду
У њему се не можеш сакрити у витрину
У њему се претјерује у шаху, ризику и вину
На њему се смрзаваш, па цвокоћеш крајем јулску климу
На њему је ваздушни притисак спојио горњи и доњи срчани
На њему смо остали ми, да изнад димњака наложимо ватру.
(Да се помолимо за камен и пљеву)

Љепота

Од ове љепоте се умире љепше
Умире се на мору, онако на празан стомак
Умире се у миру, кад закључаш врата
Умире се на степеништу, хране за псета има у изобиљу
Ништа не боли ако се из ходника преселиш у спаваћу собу
Можда само корак уморне шетње кад колебљиво застанеш
На последњем степенику
Да навучеш ногавице од бијелог лана
За сваки случај протрљај лијеви длан
Послушај временску прогнозу пређашњих дана
Омиљену играчку окачи мачку о реп
Свима зажели добро јутро, а трећој смјени лаку ноћ
П(р)огледај их добро кад те не буду више гледали
Не слушај шта трабуњају о измима и ендовима
Новим прекидима и старим расколима
Околишају живот због страха од смрти
Само се ника
д не одрекни темељног постојања
И радуј се радуј
Новом рођењу.
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Док срце не откуца на радост 1

Само Тебе виђам сваки дан
Не говорим о Теби
Кад ме питају што те нема
Кажем им ипак да си ту.
 Видите ли побогу
У свакој зеници разлику боја
Један спектар грије, други хлади
Док се свјетлост не разлије.
 
Тад послушам најпријатнију мелодију
Коју је природа регистровала
Док нас није још било
Памтила је сву нашу немоћ у капима воде
Што су измицале небу
Да натопе земљу
Задобијену али не обећану
У морима миром да заструји
Обала која се ближи номадима што пристижу
Да свима кажу да је радост стигла
Никад није отишла
Нити ће икад отићи
Јер куд би
И како би без нас
И шта би ми без ње
 
Ово око те сваки дан виђа
Не прича о Теби
Него малено и голо стоји
Под Сунцем
Док срце не откуца на радост.
 

1 Пјесма је објављена у Зборнику Осмог међународног сабора духовне 
поезије „Раковица 2018“,
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У једном минуту

Хвала ти Боже на овоме дану
Гдје смо сви у сусретању
А очима се видјели нисмо
Само срцем
Што је срећне погледе (от)куцало
 
Опет се завољесмо к’о дјеца
Наслушати се једни других не можемо
Од жеља се страх пробија
Кад је најтеже
Овде је најсвјетлије
 
У једном минуту
У педесет двије ријечи.

Једно радиоактивно вече

(или како се п(р)оза разЛаже у поезију) 
Вечерас ми се на прозору мијешају музике.
На лијево уво свирају Бајагу,
У десном су пратећи вокали.
 
Имам дилему на оба.
Ако се фреквенције већ сударају,
треба ли да се ускладе
или да надјача гласнија.
 
Специјални рат који воде ове двије музике
прераста у надглашавање вашарског хаосића.
 
Сат кула откуцава 11 пута.
Једна четвртина њеног такта
у откуцајима
је солмизација времена
града гдје је фајронт.
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 Сваки трен шунда има мелодични агон за ништа
у моменту кад се чује хук термоелектране
која агон претвара у радиоактивну музику.
 
Кашљем по шизофреним вибрацијама звукова
у литрима наточеног синтисајзера
који сам рока на најјачи мазохизам
у тексту који отпјеван
звучи као лом кичменог пршљена
смијешан са микрофонијом
коју су звијезде/сателити регистровали
као атак на космичка кретања.
Звијезде су писале петицију за мало тишине
Како би после халабуке чули музику њихове прашине
 
Мене је Рајка замолила да притворим прозор
Каже хладно јој.
И нисмо чули кад је сат кула 12 пута куцнула
четвртину наше радиоактивности.
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Мр Ивана Цвијетић: 
Елиф Шафак „Чертдесет 
правила љубави“

ало по мало, човјек напуни четрдесет, педесет, шездесет и са 
сваком декадом, осјећа се потпуније. Морате наставити да хо-
дате, мада не постоји мјесто на које стижете. Универзум се ок-
реће, стално и неумољиво, као и земља и мјесец, али управо 
тајна усађена у нас, људска бића, покреће све то. Са тим знањем 
ми дервиши ћемо се играњем пробити кроз љубав и сломљено 
срце чак иако нико не схвата шта радимо. Плесаћемо на исти 
начин усред туче и великог рата. Плесаћемо у свом болу и тузи, 
радосно и усхићен, сами или заједно, полако или брзо као воде-
ни ток. Плесаћемо у нашој крви. Постоји савршена хармонија 
у свему што је било и што јесте у универзуму. Тачке се стално 
мијењају и замјењују једна другу, али круг остаје нетакнут“.

Роман „Четрдесет правила љубави“ турске књижевнице 
Елиф Шафак по својој композицији представља ‘роман у ро-
ману’ – два наративна тока, двије паралелне приче које дијели 
вишевјековни временски јаз. Ела Рубенштајн је америчка жена, 
мајка, супруга и домаћица која живи привидно срећним и спо-
којним животом. Међутим, тамо негдје у њеном бићу гдје би 
требало да буде љубав, она осјећа празнину. Читање рукописа 
романа Слатко богохуљење, непознатог и мистериозног европ-
ског писца Азиза, одводи Елу у спиритулну авантуру откри-
вања мудрости суфијског мистицизма посредством Румија и 
Шамса из Табриза, суфијских мистика из тринаестог стољећа.

Сам наслов романа упућује на есенцијалну мудрост суф-
изма оличену у Четрдесет правила религије љубави лутајућег 
дервиша Шамса из Табриза. Иако их раздваја скоро осам вије-
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кова, и Ела и Руми су на сличном путу у потрази за љубављу која 
би испунила њихову унутарњу празнину. С друге стране Шамс 
од Табриза пркоси религијским и друштвеним конвенцијама 
свог времена, дрско им се супротставља, доводећи свој живот 
у опасност. Повезаност нераскидивим духовним сродством са 
Румијем, Шамс свом пријатељу даје подстрека да одбаци свој 
его „нафс“ и живи у складу са суфијском мудрошћу, иако ће 
тај чин изазвати револт Румијевих ранијих поштовалаца, па и 
саме породице. У суфијском мистицизму значење појма џихад 
односи се на рат против сопственог ега, а его, сопство може се 
побиједити само бескрајном љубављу према Богу и свим њего-
вим створењима. Достизање те апсолутне љубави према Богу, 
доводи до порицања и нестајања ЈА, до свођења на нулу „тако 
велику да вам прекрива читаво биће“. На сличан начин ће и 
Азиз Ели дати подстрека да напусти свој одавно пропали брак 
у коме је и емотивно и духовно неиспуњена. Руми кроз свој 
однос са Шамсом и Ела у свом односу са Азизом, присиљени 
су да доведу у питање смисао својих дотадашњих живота, да 
одбаце сигурност зарад неизвјесности суфијског пута који им 
не обећава срећу и сигурност, већ откривање свепрожимајуће 
божанске љубави у мистичној хармонији и јединству душа када 
се одбаци све лажно што овај свијет нуди.

Роман привлачи посебну пажњу и због своје динамичне 
нарације, полифоничности гласова који се измјењују дајући 
приповједном току посебан колорит кроз ријечи неколицине 
наратора, оживљавајући на тај начин једно давно вријеме и 
омогућавајући читаоцу да се ликовима романа отисну на ду-
ховно путовање од Александрије, Самарканда, Дамаска, Ба-
гдада до Коније. Елиф Шафак је овим романом актуелизовала 
стара суфијска учења Румија и Шамса од Тебриза, поједноста-
вила их је пренијевши их у романескну форму и на тај начин 
учинила их је доступним и оним читаоцима који су о суфизму 
имали магловита сазнања све до ове књиге.

„Четрдесет правила љубави“ је роман о љубави и прија-
тељству чија је порука да свако од нас у универзуму има сродну 
душу у којој се наша душа огледа, то је онај дио нас који нам 
недостаје цијелог живота, једино што може испунити нашу 
празнину. Сусрет са душом-огледалом заправо је проналазак 
једног дијела нашег бића који нам је недостајао. Поруке које 
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нама, савременим читаоцима шаљу Шамс и Руми тичу се од-
носа нас према другима, као и односа других према нама. „Ако 
желиш да промијениш однос на који се други понашају према 
теби, најприје би требало да промијениш начин на који се сам 
понашаш према себи. Не научиш ли вољети себе у цјелости и 
искрено, нема начина да можеш бити вољен.“

„Живот без љубави је промашај. „Да ли би требало да тра-
гам за духовном љубављу, или материјалном, или физичком?“, 
не постављајте ово питање. Расуђивање води расуђивању. Љу-
бави није потребно никакво име, категорија или дефиниција. 
Љубав је сам свијет. Или сте унутра, у центру… или сте вани, 
пуни чежње“. 
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Марија Кнежевић: Џејмс 
Хилман „Кȏд душе“

ати врло кратку препоруку за читање једне озбиљно занимљи-
ве књиге јесте захтјеван посао, али је и изазов с обзиром на 
виталитет садржаја и љепоту израза које имамо у виду када 
мислимо на „Кȏд душе“ Џејмса Хилмана. Из укупности обзо-
ра ове књиге издвојићемо три битна елемента неопходна да 
се квалитет понуђен штивом што боље прими или што мање 
изгуби од својих потенцијала. То су интуиција, уважавање не-
видљивог као еквивалента видљивоме и опстојавање љепоте и 
радости у цијелом подухвату. Интуиција нас, не као издвојено 
чуло, већ као надоградња већ постојећих могућности, управља 
ка сазнањима не мимо, али свакако даље од властитог иску-
ства и научне фактографије. Аутор каже: „Посматрајмо себе 
као носиоце позвања, размишљајмо о својој судбини као о ис-
пољавању дајмона и приђимо свом животу са стваралачким 
сензибилитетом који обично уносимо у читање неког романа“. 
Позив на самопосматрање саопштава нам чињеницу да је ријеч 
о књизи која несумњиво припада психолошкој литератури, али 
је истовремено и побуна против ње, против њене слабости ис-
пољене приликом суочавања са мистеријом живота, са тајном 
коју једноставно зовемо човјек. 

„Смртни грех психологије – то је, по мени, умртвљивање 
ума и срца, она тупост која нас обузима док читамо њену струч-
ну литаратуру и слушамо њен говор, њен једнолични, моно-
тони глас, то је гломазност њених уџбеника, њена уштогљена 
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надменост и помпезне објаве нових открића која једва да могу 
бити баналнија, то су плацебо-седативи психолошке самопо-
моћи, спољашњи знаци њеног достојанства и њен снобизам, 
њени стручни скупови и њене умирујуће ординације и амбу-
ланте – те устајале баре (...), последње прибежиште испразне 
културе, бајате и истрошене, али увек спремне да понуди лаж-
ну наду.“ 

Након што се критички окомио на монденско и јалово 
пабирчење савремене психологије, кратко саопштава своје ау-
торске намјере: „Наша књига настоји да изађе из мртвачнице 
психологије“. Као читаоци свједоци смо да у томе и успијева, 
а ту смо већ код другог најављеног елемента – реалности не-
видљивог. Творац теорије жира, како се у науци назива његов 
приступ, инсистира на овом еквиваленту физичког постојања 
позивајући се на објаве истине кроз историју цивилизација у 
виду митова, религијских учења, филозофских теорија, али и 
истините и надасве лијепе објаве из крила умјетности. Према 
Хилмановом учењу, крајње поједностављено речено, жир садр-
жи сва својства храста, али је пут отјеловљења тих могућности 
повјерен дајмону, вишем бићу, једином које познаје тајну изаб-
ране судбине: „сваки је живот обликован по једној представи, 
јединственој и непоновљивој, која је бит тог живота и која га 
позива извесној судбини. Као снага судбине, та представа по-
наша се на начин личног дајмона, водича који иде уз нас и који 
се сећа нашег позвања.“ У остваривању, као и у промишљању 
сопствене судбине на Хилманов начин, учествује трећи од по-
менутих елемената који пут откривања, без обзира на неух-
ватљивост циља, чини радосним животним праксисом – а то 
је љепота. „Занемарити лепоту значи занемарити богињу (...), 
психологија која се одрекла лепоте постаје жртва сопствених 
когнитивних цензура, а свака њена страст исцрпљује се у лак-
тању за објављивањем научних радова и трци за положајем“, 
каже Хилман у својој књизи. 

„Дисциплина која полаже право на људско срце као на 
подручје властите надлежности мора признати чежњу за лепо-
том која обитава у њему“. 
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Софија Јеловац: Мирко 
Демић „Пустоловине 
бачког опсенара“

оманескна нарација Мирка Демића у књизи „Пустоловине 
бачког опсенара“, баш као и у претходним књигама, не исцр-
пљује се у реалистичком описивању ликова и догађаја, као за-
окружених и евидентних истина. Она тече из једног у други 
психолошки доживљај стварности које се додирују на један 
очит, а заправо опсенарски начин. Због тога је и овај доживљај, 
који писац преображава у текст, заснован на ситуационом до-
гађању, неријетко на веома дубиозним и исцрпним опсерва-
цијама онога што се у том доживљају показује као стварно и 
магијско истовремено. Тако се често учини да, задржавањем 
на тим наоко баналним детаљима у опису конкретног лика 
или радње, тежиште приче, као и пажња читаоца, оду у смјеру 
супротном од оног коме се првобитна интенционалност упу-
тила. Међутим, таман када се уљуљкамо у идили одабраног тре-
нутка, који писац опсервира до најтананијих детаља, дешава 
се тај велики прасак по коме Демић постаје препознатљив, а 
што на маестралан начин говори о лакоћи и нараторској вир-
туозности којом одвећ влада на списатељском небу. Стога код 
њега нема задатих тема, све је довољно мало, а опет велико, и 
обрнуто, да би постало занимљивим и интересантним ствара-
лачкој уобразиљи, тј. предметом могуће приче о варљивости и 
неухватљивости бића. Тај катарктички прасак, који реципијент 
проживљава у Демићевим нараторским обртима, из помену-

Дисонантна нота неприпадања 
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те идиле води нас директно ка ужареном језгру, центру приче, 
вјечитој упитаности и очекиваном одговору кога заправо нема. 
Тријезни нас тако на један одвећ препознатљив начин, болан и 
спасоносан истовремено, од одомаћене самодовољности, само-
увјерености, довршености. Те тако у свакој Демићевој књижев-
ној поруци, па и овој која говори о луцидности контраверзног 
битисања Димитрија Вујића, луцидности у којој се сви пона-
особ препознајемо, одише љепота недовршености, несигур-
ности, упитаности, резигнације. Љепота која се на тај начин 
може огледати само у домену умјетничког, и мјерити естетским 
аршинима, не штедећи притом своје одабране актере. 

Причом о Димитрију Вујићу, бачком Казанови, човјеку 
чији је комплетан живот састављен из контрадикторности, 
писац нас усмјерава на сву „превару“ и (не)извјесност живота 
као таквог, коме је овај опсенар настојао да доскочи и узврати 
истом мјером. Посматрајући укупно окружење као невјерова-
тан спој крајњих (не)могућности, између којих је неизводиво 
повући оштру границу, јер „ноторна је бесмислица да је истина 
одвојена од лажи једном линијом“, аутор износи један крајње 
скептичан став о поузданости и одрживости било чега што нас 
окружује, што даје прави повод самој причи, оном стваралач-
ком нерву који на сјајан начин калкулише о оним „општим“ 
мјестима, која су неријетко понуђена умјесто одговора. Подра-
жавајући лик Димитрија Вујића, као преваранта и калкуланта, 
кроз цјелокупан лавиринт описаних истинољубаца и лажова, 
Демић нам заправо испоставља аутобиографску причу човјека 
као таквог, причу у којој истина и лаж коегзистирају, тј. „тару 
леђа, или стомак о стомак“.

Из овог латентног скептицизма искри изван(редност) 
пишчевог књижевнумјетничког настојања, као крик, као из-
глобљеност и невјерство очевидном и извјесном. Стога у овим 
редовима толико ироније и сарказма на рачун човјекових без-
успјешних покушаја да промијени поредак ствари. Сладостра-
шћа и прекомјерности Вујићевог карактера, постају путокази 
сладострасном стваралачком акту који, баш као и главни јунак 
романа, настоји да превари сами живот. У тој калкулантској 
игри свако може бити изигран, писац, читаоц, Вујић. Зато је 
наратор у константном искораку и за себе тврди: „Никад ни-
сам потпуно у догађајима, у радњи. У мени увек нешто претиче 
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или га је премало. Не умем да будем само срећан или несрећан. 
Нема чистих стања. На мојој ваги тасови никад не мирују“. 

Не штедећи себе, баш као ни главног јунака, наратор 
Димитрија Вујића описује као далеког претка, желећи да ис-
такне терет „породичних предања” који сви понаособ носимо, 
терет који нас често соколи у том опсенарском настојању да 
пронађемо трагове славних предака, трагове које из генерације 
у генерацију све рјеђе затичемо. Стога тврди да „у Вујићевој 
величанственој симфонији, свака генерација породи бар један 
дисхармоничан тон. Част да одсвира тај онеспокојавајући тон 
своје генерације припао је мени”. Дисхармонични тонови, по 
којима нас потомци неће памтити на тај начин, посебна су со у 
романескним опсервацијама Мирка Демића, тонови који дају 
нову шансу књижевноумјетничком стварању растерећеном 
предачких клишеа, интертекстуалних обзира, свега онога чиме 
је домаћа списатељска сцена исувише засићена, удаљивши се 
притом од свог исконског позвања. 

Једни овакви тонови, који конституишу композицију Де-
мићевог књижевног текста, не бирају случајно раскошну коре-
ографију 18. вијека, која главног јунака поставља у различите 
улоге, од дворских до коцкарских. Све оне у датом тренутку и 
околностима постају од епохалног значаја, на путу ка прене-
брегавању његовог и нашег највећег непријатеља, собства. 



Литерарни конкурс за Награду „Свитање“ 

129

Литерарни конкурс за 
Награду „Свитање“ (2017)

Софија Дакић

 Сат међу сликама осликава свитања

Дневна соба, кад оно – ноћ. Ха! Каква космичка лакрдија 
и парадоксална случајност! Још један испраћај за још један пе-
так. Идеална сцена за нову репризу мелодије која услиједи сва-
ки пут када мјесец преузме микрофон. Игра ми се! Још само че-
тири сата док не буде четири сата, и зашто побогу рећи да је сад 
поноћ, кад је то лакше, а ово прво беспотребно компликовање? 
Клоним се једноставних ствари, можда јер се стидим да приз-
нам да их заправо не разумијем. Али, не стидим се већ одавно 
тога што расипам ријечи у ваздух, људски језик ми је довољно 
стран да ми буде бескрајно занимљив, а овдје се ионако немам 
чиме друго играти. Мени обично ово вријеме док се Сунце бави 
неким другим, туђим меридијанима, прође у самоћи. Причам 
своју причу у ритмичним звучним таласима, а тишина их само 
гута и не проговара ништа из мрака, тако типично за њу... 

Бар ме је научила да превазиђем страх од самоће, као и 
да превазиђем и њу саму. Схватио сам да тишина постоји само 
када јој ја дам простора за то, па је без журбе, као неко пакосно 
дериште, задиркујем својим откуцајима. Волим је подсјећати 
на то да њена егзистенција зависи само од стрпљења оних спо-
собних да произведу звук. Плашим се некад да сам према њој 
можда сувише дрзак и напоран, и да нисам довољно маштовит, 
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али мирим се са тим да никад нећу знати за боље. Можда и 
није до мене, само су нам прениска расположива средства, док 
год смо заточени у ова четири зида. Али, не кривим ни зидове. 
Кад смо већ код њих, могу вам рећи да се фино слажемо. Ја ни-
сам довољно гласан да направим ехо, тако да никад не одбијају 
ишта што кажем, већ ми као праве потпорне структуре, увијек 
дају подршку у свему. Изузевши земљотресе и бомбардовања, 
зидови никад не мрдају, нити игдје журе. Не журим ни ја, док 
год радим исправно, ал’ њима свака част, како стоје равнодуш-
но непомични. Прави  стоици у овом бурном двадесет првом 
стољећу, пуном грандиозно мизерних политичких превирања 
и турбулентних клишеа из личних живота станара ове зграде. 
Зидови само ћуте, заљубљено обгрљени око своје арматуре, и 
којекаквих водоводних цијеви, електро и телефонских жица 
којима путују ћаскања, преговори, свађе, и уздаси, и све остале 
обичне ствари.

Нераздвојни смо тандем, зидови и ја. Дању се волим 
дивити разиграним бојама са тапета и слика које су на њима. 
Ограничен сам, признајем. Могу видјети само три зида, као 
што људи могу перципирати само три димензије, док им врије-
ме, она четврта, увијек остаје ван домашаја. Занимљиво је да су 
ме управо због тога и измислили, и да ту, на том свом четвртом 
зиду, рачунајући налијево од оног на коме су врата, стојим обје-
шен о ексер, док иза себе кријем ореол-круг на тапетама, дио 
очуван и поштеђен дима, прашине и сунчевих зрака. Мој злат-
ни круг, моје једино умјетничко дјело које никада нисам ни ви-
дио. Како онда знам да је ту? Не знам са сигурношћу, али гледао 
сам кад људи скидају неке слике да очисте прашину и паучину 
са њих, тад се видјело да су чак и оне слике које су у собу стигле 
након мене, успјеле да оставе траг свог постојања на зиду. Сма-
трам да, као ветеран ове собе, могу себи приуштити да слутим 
и вјерујем, да сам створио бар нешто. Мало им завидим и у том 
погледу; све су те слике далеко импресивније од трагова иза 
њих, а моје дјело је, претпостављам, само отисак мог облика, 
дакле, само обичан круг. И на страну естетски критеријуми и 
сиримаштво геометријских облика, ја сам ипак поносан. Ово, 
заправо, уопште није лоше за један сасвим обичан сат.

Мада, некад помислим да уопште и није до саме умјетнос-
ти, већ дословно до тога да сам само очајнички хтио да оста-
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вим бар неки видљив траг у физичкој реалности. Да бар нешто 
конкретно могу да кажем о самоме себи, простим језиком. Моја 
је функција у домену апстрактног. Чак ни сам нисам сигуран да 
ли ја то мјерим или казујем вријеме. Било како било, знам да су 
ми за то дали три казаљке. Свима је иста путања, а другачији 
пут. Једна је црвена, а двије су црне. Позната прича. Прва је 
спора и конзервативна, прави се главна јер је она та што казује 
сате. Негодује другој казаљки и потцјењује вриједност њених 
корака, зато што су мањи и исхитренији. Вјероватно јој завиди 
на брзини и мало мањој одговорности коју носи. А ова је прес-
тигне и превазиђе већ толико пута на дан, иако у бити казује 
исто, можда и не увиђајући сасвим да је само дио цјелине. По-
зива се на већу прецизност, брзину, величину и виткију форму. 
Секундара је ту права мистерија. Чини ми се некад да људи не 
би ни примијетили да је нестане, дјелује некако небитно, док 
год нешто не дође у питање секунди. Али она је та која прави 
звук у сатном механизму, она је та што доноси пјесму. Црвена 
као крв, само иде брзо и весело својим путем, престижући обје 
црне казаљке, подсјећајући их на исфрагментисаност и повеза-
ност свега, на пропорцију секунди и минута, и минута и сати. 
Без обзира на тај привидни склад, плашим се да себе можда 
најмање познајем, и да је све што могу рећи на ту тему само го-
мила полуистина и детаљима претрпаних а опет недовршених 
прича. Ето, знам на примјер да сам из Кине, али авај, колика је 
то земља, не сјећам се тачног поријекла. Батерије су ми тек нак-
надно стављене, а своју фабрику сам до тад био већ сасвим за-
боравио. Знам и да ме је прије двије деценије купио и поставио 
један наизглед срдит, а заправо срдачан дјед, чија удовица сад 
издаје овај стан студентима. Неки су други брендови замије-
нили добро ми познат мирис дима меког „поинта“. Више ни ње 
нема, дуго је самовала, сад је код дјеце, ваљда. Знала је раније 
доћи по кирију, ал’ последњих мјесеци јој само ћерку виђам, 
почео сам се полако бринути. Драги су ми то људи, пружили 
су ми дом, а сад су болан доказ да године иду. На сву срећу, 
занимљиво ми је посматрати и ову нову омладину што ми се 
врзма по стану. Мојих су година и свачега се уз њих наслушам. 
Каткад у дневној соби пијани дочекају или мамурни преспавају 
зору, баш на том каучу са ког би старци некад гледали дневник 
на максимално појачаном телевизору. Нови клинци, лично за 
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мене, имају спремљене цијеле лепезе погледа, од успаничених, 
преко блиједих и празних, до усхићених, зависно од тога да 
ли касне, или се досађују, или неког очекују... Ја их некад мало 
провоцирам својим куцкањем, и вјечитим подсјећањем да и 
њима вријеме иде, али мислим да ме ипак поштују, доста сам 
им користан. Људи, научио сам, углавном по практичној ко-
ристи мјере вриједности ствари. И других људи. Зато ме умјет-
ност као изузетак том правилу, још више фасцинира. Моја 
прва сјећања на ову собу су моје импресије сусједних слика и 
фотографија, пејзажа, портрета, боја, облика и разноликих ра-
мова. Свака слика има свој звук, а и те како има своју причу. У 
једном дану сам, захваљујући њима, први пут видио и море и 
шуму, и иконе и људе, историјске моменте, и суреалне приказе 
људских емоција. Тако сам временом и научио да их разумијем. 
И слике и људе. Тако сам почео и да их волим.

Дуг је то био пут. Људима сам прво био захвалан што су 
ме створили, а онда сам схватио да можда ипак треба да их 
мрзим јер су ме проклели егзистенцијом. Са сликама ме је то 
прво повезивало, и оне и ја смо људски производи, али оне су 
осуђене на љепшу страну постојања, па им се од почетка дивим 
и завидим. Ја ето постојим само да бих био користан, да олак-
шам људима да укалупе несхватљиво, и измјере непојмљиво, 
да потпомогнем цивилизацијским делузијама и илузијама кон-
троле над космичким токовима. Постојим из чисте арбитрар-
ности, функција ми је сва суштина, и нема ту неког великог 
простора за маштовитост. Сметало ми је то, провео сам године 
завидећи сликама на томе. Плашио сам се да сам мање зани-
мљив наспрам њих. Био сам хировит у млађим данима, једном 
чак и из самог револта престао да радим исправно. Али тај 
самоизазавани квар је био и те како стваран. Сад тек схватам 
обим захвалности коју треба да гајим према старцима који су 
ми дали другу шансу и однијели ме код сајџије на поправку. 
После тога сам престао бити толико киван на ограниченост 
сопствених могућности, тек тад сам их заправо и увидио, бар 
дјелимично. Завист и даље није истински јењавала, па сам у 
одбрани, иако ме никад нису напале, прибјегавао ароганцији. 
Знао сам се намјерно бахато хвалити тиме како сам једини који 
ту на овим зидовима нешто заправо ради..., а онда је старица 
на сусједни зид окачила календар. И то још онај фотографски! 
Тад сам први пут пао у депресију. То ме је потпуно збунило, 
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добио сам естетски супериорног конкурента и још схватио 
да су мени на задатак повјерили мање сегменте времена, као 
да сам мање способан. Схватио сам тад и да сам заправо дио 
нечег већег. Цијели мој радни дан би прошао, а он би стајао 
непомичан, а након тридесет таквих, он би промијенио фо-
тографију. Завидио сам му и на томе, јер ја увијек радим исту 
ствар, али напокон, након дванаест таквих циклуса, он би био 
бачен и смијењен новим, а ја бих опстајао на свом трону, ујед-
но и скромнији, али и сигурнији сам у себе, са мало јаснијом 
визијом универзума и људског начина функционисања. Много 
тога сам научио од људи. Једном сам се чак и заљубио. Недавно 
сам по први пут, и то само накратко, видио уживо стони диги-
тални сат. То стакло и трептеће зелене цифре, та футуристичка 
елеганција, обарала ме је са ексера. Били смо тако различити, 
а постојали са истом сврхом, говорили истим језиком, само 
писали различитим писмом. Убрзо је дигитални сат однијет у 
једну од спаваћих соба, јер зашто би ико држао два идентично 
подешена сата, на метар један од другог? Љубав, колико јака, 
толико и ефемерна, дошла и отишла, као да је није ни било. И 
премда некад чујем звук аларма из сусједне собе, знам да није 
намијењено мени. Ја немам за шта да устајем и куда да идем, 
сем укруг. Љубав можда није ни за људе, а камоли за сатове. 
Мада, ја ћу, барем из револта, увијек бар нешто вољети. За мене 
је све постало умјетност, не више само оне слике. Не више само 
слика изласка сунца, већ и сам излазак, док га уживо гледам. 
Све боје и облици, тонови и приче, људске ријечи и мимика. 
Јутарњи програм на радију, и мој јутарњи програм уживо, док 
гледам и слушам њихове шаљиве препирке за вријеме доруч-
ка. Пријатељство, љубав, страст, туга и бијес. Бројеви и закони 
физике. Звук мојих сопствених откуцаја, звук студенткиње која 
куца нешто на тастатури. Бинарни кодови, виртуелни свијет. 
Жива бића, живе манифестације ДНК кодова и све силне њи-
хове приче, и фасцинантне вијести о планети Земљи које чујем 
преко телевизије. Ма и сам тај телевизор; жице, и стакло, и ме-
тал, и све. И раскошни пролазни календари, и мој никад пре-
жаљени дигитални сат, све је то умјетност. Сама чињеница да 
ишта уопште и постоји, да је показало умијеће постојања.

Можда ја ипак желим свој златни круг ради њега самог! 
Свој бескорисни круг који ће нестати чим нови власници ос-
тружу тапете, али није ли лијепо што је бар у једном малом 
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и кратком комаду времена и простора и он постојао, било то 
мојом заслугом или не? Неке ствари за људе имају само упо-
требну вриједност. За мене ништа нема употребну вриједност. 
Ја сам само обичан сат, немам ни ноге ни руке и за мене је све 
умјетност јер сам у свему почео налазити нешто вриједно 
дивљења. Дуго ми је требало. Цијелих 7474 дана, то су 7474 
двострука круга моје главне казаљке, да не помињем тек друге 
двије. Питам се још колико кругова је остало у мени. Знам да у 
једном тренутку и ја морам стати, да више неће бити до бате-
рија, већ до мене самог. И знам да ће и после мене бити сатова, 
и сунчаних, и пјешчаних, и дигиталних, и ко зна још каквих, 
али никад више један баш овакав.

Да могу да бирам, волио бих да се то деси ујутру, таман 
да ухватим бар и тај последњи излазак. И да се деси у шест 
сати, из чисто естетских разлога, да и у смрти останем досле-
дан својој љубави. Да останем закочен када су моје казаљке на 
супротним крајевима, напокон помирене у својим супротнос-
тима, док чине савршену линију, мој главни меридијан, моју 
осу постојања која ме цијепа на пола. Неке ствари, као живот и 
смрт, и људи и сатова, само су питање секунди. Секундара зато 
нека вршља слободно, јер гдје год да западне, биће лијеп детаљ. 
Прво ће по њој да примијете да то више нисам ја. Можда ће ме 
неко одмах скинути са зида. Тако би мој круг на тапети, мој 
печат и доказ постојања, могао поздравити надолазеће Сунце, 
по ком је и моделован.

 Волио бих да се то догоди у свитање.  

Софија Дакић је рођена 1996. године у Пљевљима, гдје је 
провела дјетињство и почела да пише. У току средње школе 
сели се у Београд, а потом уписује Филозофски факултет. Пи-
сање јој и даље остаје главни хоби, само што се,  како се мијења 
она, мијењају и теме којима се бави кроз прозу и поезију. Сло-
бодно вријеме највише воли да проводи путујући, и износећи 
своја запажања о далеким дестинацијама и културама у форми 
путописа. Добитница је Награде „Свитање“ за најбољи прозни 
рад међу младим писцима који су 2017. године учествовали на 
конкурсу који је расписала Народна библиотека „Стеван Са-
марџић“.
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Милан Бајчета
                                                    

  Не дам те

Можда бих и отишао одавде, пријатељу. У кофер спа-
ковао само сјећања и са литице украо један камен. Привио 
бих га на срце, да стијена стијену грије и отишао негдје у 
туђи свијет. Гладне су овдје године и дани суморни. Живот 
између сиве улице и шареног екрана. Распеће између старе 
прашњаве књиге и овог покретног страшила. Овдје нас још 
увијек бомбардују. У миру. Тихо и лагано. Ускомешала су се 
сва страшила земаљска, па ходе некуд новим путем. Ако се 
снађеш, снађеш. Ил’ отимаш, ил’ бјежиш од отимачине у ку-
тије, у имагинарну стварност. Ил’ преко, у касапницу душе. 
Избор је једноставан. Живјећеш овдје као роб и умријети као 
такав ил’ ћеш побјећи и умријети тамо, од туге. Каних се да 
скупим још ово мало младе снаге и дигнем руке од свега. Од 
знања које ми не дају, од посла којег немам, од идеала давно 
закопаних, од подјела давно рођених. Бјежао бих од других, 
али најприје од себе. Најрађе бих сабио све снове, умотао их 
у старе књиге на којима сам одрастао и бацио у ову ријеку да 
их таласи бурне историје помијешају са смећем које овуда већ 
одавно плива. Тако ти је то, рођени, кад ти памет попију са-
телити ТВ станица. Кад ти књиге староставне замијени нови 
клише вулгарности. Кад ти плашт поретка новог убије све 
старо. Кад онај који вриједи заврши на тротоару, а онај који 
је залутао, набаса на фотељу. И шта бих ја тражио овуда више. 
Јуче гледам на оном шареном каналу, кажу „Добро је овдје“. 
А ја се данима питам одакле ли извјештавају, Но, потом веле, 
боље је тамо. И ја ријешио, брате, идем како шарени савјетују, 
за бољим. Оно што сам читао „окачи мачку на реп“. Гусле на 
зид, икону са собом, па у свијет. И изућу се на граници, да ни 
ципеле старе у нову земљу не унесем. Душу ћу оставити овдје 
јер ми тамо неће требати. Тамо је не признају, само ти руке 
цијене. Данас у вијестима приказаше њихове фабрике. Уздах-
ну тата, па каже да је и он познавао једну такву, а ја му се соч-
но насмијах. Никад он није ишао тако далеко. Овдје је радио. 

Н
е 

д
ам

 т
е 

/ 
М

и
ла

н
 Б

ај
че

та



136

Казивао ми је једном, тамо у оној распалој хали што свак од 
ње зазире. Два пута је већа од ове фабрике тамо преко гране, 
али је у коров зарасла, растурена и покрадена. А оно је чудо. 
Добио сам неописиву жељу да радни вијек проведем у тако 
радном колективу. Кажу, раде по дванаест сати, а плата, к’о 
пола нашег имања. Таман се ноћ одаљила, ја легао на јастук 
да прије пута одморим. Све се стишало, само јецај однекуд 
одлијеже. Ех, мајка. Плаче откад ријеших да се губим из ове 
прћије. Окренух се на другу страну, а у глави ми Миличина 
слика. Још ми се образ румени од њеног шамара. Састави ме 
јуче, чуло се кроз цио град колико ме одвалила. Назва ме из-
дајником и оде. И био сам ја сигуран да ћу и тамо наћи неку 
лијепу, младу, но ми сјећања не дају да је се оканем. У глави 
ми се стално врти она Дучућева „Песма жени“, премда сам 
петнаест дана учио Анабел Ли, и то на енглеском, не би ли 
и тамо којој прићи могао. Ако воле рад, ваљда воле и пое-
зију. Пред зору сам уснио цркву. Нећеш ми вјеровати, живљег 
сна нисам никада имао. Неко звони са звоника, а свештеник 
стоји испред врата и гледа ме, онако сузним очима. А он ме 
и крстио. Још ни проговорио нисам, а он ме крстом осјени и 
икону ми светог Саве даде. Покушах да му кажем да је и тамо 
Бог, али ми суза не даде аваз да извежем. Око њега се један 
до другог постројили великани. Истину ти причам, брате, и 
Милош, и Лазар, и Душан... И свети Сава на челу. И Тесла с 
њима, исти као са слике у оном кабинету електронике. И све-
ти Николај, и Дучић, и многи други. Шантић скинуо шешир 
са главе, метн’о га на срце, па као да ме дозива, рецитује „Ос-
тајте овдје“. А ја плачем, као дијете. Пробуди ме јецај. Уста-
дох и прекрстих се. Већ сунце провирило иза винограда што 
смо га ја и отац садили лани, а ја се пожурих обући, да прије 
пијетлова напустим село. Због мајке ми је највише. Исплакаће 
ријеку за мном и она и отац. Искупиће се сви, па не бих да ми 
нови живот утру сузама. Не бих да се сјећам уплакана лика 
Миличина, ни увојака оних увијених у сузе. У торбу ставио 
мало одјеће, икону светога Јована, моје крсне славе, и светог 
Саве, заштитника мога, па пошао „трбухом за крухом“. Изву-
кох се из куће и брже-боље се попех на брдо, кад тамо, брате, 
стиже ме живот. Бог нареди, пуче ми пред очима град уто-
пљен у маглу коју вјетар тјераше нијемо и вриједно. Окренух 
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се уназад, а око мене ливаде. Јесења трава поквашена росом, 
вртови и шума. Пробудише ми сјећање и младост и снагу. И 
вјетар је шапутао: „Остани“. Она роса ми се залијепила на 
ципеле, па ми ни да коракнем не да. Магла ми на срцу стоји. 
Хиљаде у граду спавају и гуше се, а ја бих у свијет. Зажари се 
свијетло на мојој кући. Устала мајка изгледа, ал’ не чујем гласа 
никаквог. Као никад до тад одлијеже звоно са звоника. Брзо 
се прекрстих, грешан. Помислих уранио чтец, кад оно, она 
иста слика сна мог. Сва ми се историја играла пред очима. Све 
оно што су нам ђедови уз гусле пјевали, видио сам, као што 
тебе гледам. Не издржаше кољена. Падох на земљу и ухватих 
је шакама. Свјежа и мокра скупи се у мом длану. Снаге ми 
понестаде. Скупих је тек толико да грумен принесем уснама. 
Цјеливах га и шапнух му: „Не дам те!“, па га опет вратих на 
оно исто мјесто. Погледах у небо и прекрстих се. Волим те! 

Одлијеже у зори плачан женски глас. У спаваћици, као 
вила, трчала је преко долине хитро ка брду на коме сам стајао. 
„Не остављај ме, са тобом ћу куд год ти стопа!“, одјекивало 
је село. А мени осмијех озари лице. Дотрча и сручи ми се у 
наручје. Ја је онако подигох увис, ка небу, лаку као перо, као 
онај грумен земље што мало прије цјеливах и вратих на тло. 
„Не дам те!“, проломи се из грла мог три пута. К’о кајање, 
к’о заклетва, к’о завјет! Торбу на раме, Милицу у наручје, па 
кући. Пред врата истрчала мајка, плаче од среће. Јеца јаче 
него синоћ. А отац с пушком преко прозора трипут поздра-
ви зору. Ја остадох! Можда бих и отишао одавде, пријатељу, 
да не научих једну истину. Тамо бих изгубио све. Овдје све 
имам. Добио бих новац, а њега имам већ овдје. На пољу свом, 
у земљи мокрој и плодној и светој, мојој њиви светосавској! 
И ону фабрику ту имам. Из пепела је дићи морамо, јер нам је 
из пепела и очеви изградише. Камен стијени морамо вратити, 
а образ човјеку. Очистити књиге старе од прашине, а главе од 
таштине. Иконе на зид ставити, а гусле узети у руке. Изгаси-
ти тлевизоре и упалити мозгове. Овдје имам браћу моју, под 
оном маглом заспалу и пепелом засуту. За наше добро дићи 
вјетрове ума сопственог да се магле нерадо подигну са земље 
ове плодне. Да се на њима поштење прими и плода пода. Да 
сине ова зубља светосавска зарад будућих покољења! 
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Милан Бајчета je рођен у Пљевљима 1994. године. Ос-
новну и средњу школу завршио је у Пљевљима. Глумом  почиње 
да се бави од своје петнесте године у Драмском експеримен-
талном студију „Пљевља“. Наступао је на разним фестива-
лима, а на Фестивалу дјечих позоришта у Прибоју освојио је 
прву награду за најбољу мушку улогу. Пише поезију и прозу 
за коју је добио и неколико награда. Двоструки је добитник 
Награде „Свитање“ Народне библиотеке „Стеван Самарџић 
из  Пљеваља (2011. и 2017). Добитник је награде за литерар-
ни рад на тему „Непролазна свјетлост Светог Саве“ коју 
додјељује Српски културни центар „Патријарх Варнава“. 
Члан је драмске секције Културно умјетничког друштва 
„Пљевља“. Студент је Елетротехничког факултета  у Под-
горици. На конкурсу за Награду „Душан Грбовић“, који је На-
родна библиотека „Стеван Самарџић“ по први пут расписала 
2016. године, добио је прву награду за пјесму „Рекли су ми да си 
као Троја“. Под насловом „Небеска ћуприја“ из штампе је 2018. 
године изашла његова прва пјесничка збирка у издању Народне 
библиотеке „Стеван Самарџић“.



Литерарни конкурс за Награду „Свитање“ 

139

Јана Дробњак
                                         

Порука птића

Некада давно живио је један птичији народ. Као и све 
птичије народе и њих су красиле дивне особине: пјесма слобо-
де, небески лет, сродство с вјетром, познанство са сунцем, мје-
сецом и звијездама... Учили су своје младе како да живе часно 
и поштено, како да пјевају с вјетром, како да причају са сунцем, 
како да се играју са звијездама, како да путују са слободом, како 
да упознају небо...

Сви имају непријатеље, тако је и овај птичији народ имао 
доста њих. Непријатељ не спава, већ смишља планове како да 
те уништи. Смислио је одличан план: ако хоћеш да уништиш 
непријатеља, васпитавај његову дјецу. Тако су почели да уче 
птиће да је летење опасно, да је небо непоуздано, тешко дос-
тижно и да на путу до њега могу лако да погину. А „сунце је 
вруће, превруће, изгорјеће они који му се приближе“. Учили су 
их још и да је вјетар подмукао, да лако може да их обори... Код 
првих покољења није успијевало. Родитељи су се оштро супро-
тставили таквим учењима и таквим учитељима, а птићима су 
још више скретали пажњу како треба да живе.

Временом је родитељски отпор постао блажи, а неприја-
тељска учења јача. Родитељи су почели да говоре: „То су ситни-
це, није толико важно, нећемо сад око небитних ствари дизати 
буну...“ И тако, ситница по ситница, непријатељско учење је 
ушло птићима у подсвијест, тихо и полако, као лопов. Поче-
ло је да им дјелује све природније, док скроз није завладало 
њима. Одрасло је баш онакво покољење, какво је непријатељ 
хтио. Птице су престале да лете, да причају са сунцем, да вје-
рују вјетру, да поштују слободу и да стреме к небу. Живјели су 
на земљи, као пацови, а не птице, заборавили су своје славне 
претке. Бавили су се ситним преварама, лукавствима, крађама. 
Дјецу више нису учили поштењу.

Ипак, остало је достојних потомака који су, иако нису ле-
тјели, учили своју дјецу правим вриједностима. У тим птићима 
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се разгоријевала ватра слободе. Хтјели су да плешу с вјетром 
и да играју са звијездама. Више од свега, хтјели су под окриље 
неба. Нису пристајали да чине преваре, нису се задовољавали 
преживљавањем. Хтјели су да живе. Узалуд су им у школама 
говорили да је то глупо, да не треба тиме да се замарају, да они 
ту ништа не могу, та они су само птићи. Није вриједјело, ватра 
слободе је сваког дана постајала све јача и јача...

Непријатељ се уплашио. Знао је колика је моћ птића. Зато 
су у школама почели да им забрањују да причају глупости јер 
тако сметају осталим, добрим птићима. Кажњавали су их и 
исмијавали. Али што су јачи напади на њих били, то су они 
постајали све јачи и одлучнији. Напајали су се причама о слав-
ним временима.

Пуштена је пјесма слободе. Ишла је свуда гдје је тај народ 
живио. Окупљала је синове и кћерке неба, а оне успаване буди-
ла. Засијали су млади птићи као звијезде, као мјесец, као сунце. 
Полетјели су крилима вјетра и слободе. Отпјевали су пјесму 
побједе, поразивши непријатеља. Отишли су под окриље неба, 
отишли у своју вјечну отаџбину, у свој дом!

Јана Дробњак је рођена 2002. године у Пљевљима. У сеп-
тембру 2008. године је кренула у ОШ ,,Слако Аљковић”, коју је 
2017. године завршила као ђак генерације. На Олимпијади зна-
ња, одржаној у Подгорици 2017. године, освојила је другу награду 
из хемије. Добитница је Награде „Свитање“ за прозно ствара-
лаштво младих, коју додјељује Народна библиотека „Стеван 
Самарџић“. Похађа Средњу електротехничку школу ,,Никола 
Тесла” у Београду.
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Софија Милић
                                                        

Чисте руке

Оне су свједочанство једног времена. На њима је исписа-
на сва мука сељачка. У њима станује умијеће и мудрост живота.

Неуморне су. Пркосе годинама. Огрубјеле, испуцале, чво-
рновате, личе на борову кору. Док их гледам, ријечи су сувишне. 
Говоре више од хиљаду ријечи. Оне су прале и рибале, копале, 
орале, сијале и плијевиле, гребенале, преле, плеле, ткале, воду 
носиле. Те руке су музле, сириле, кувале, мијесиле, храниле, 
пластиле, кућу градиле. У темеље куће себе су уградиле. Увијек 
су врата отварале, дочекивале, сретале и пратиле. Раширене, 
пружене, срдачне и отворене. Никад скрштене, увијек су пош-
тено радиле и кућу текле. Оне су комад хљеба давале и на прави 
пут окретале. За све то, награду ни пензију нијесу тражиле.

Чврсто су конце држале и никад, баш никад, за туђим 
нијесу посегле. Од сурове природе чупале, па дјеци својој при-
носиле. Те руке ме и данас најњежније мазе и сваку муку ми 
односе. Чисте. Пречисте. Златне. Таквих данас нема. Жељела 
бих, када бих умјела, да им напишем пјесму. Али знам да та 
пјесма не може бити лијепа као она коју су руке себи испјевале 
својим дјелом. А дјела говоре више од ријечи.

Данашње су некако крхке, бледуњаве, налицкане, сла-
башне, миришљаве, а опет нечисте. Ништа од наведеног оне 
не раде, па су помало закржљале, личе на некаква помагала.

Те чисте, пречисте руке су руке моје краљице, баке. Она 
је мој идол, мој узор, мој још увијек непрочитани роман у више 
томова. Осјећам се веома богатом и поносном што у насљеђе 
добијам нешто што се не може купити, а што је вредније од 
сваког блага: чисте руке моје баке. То је амајлија коју не смијем 
окаљати.

Софија Милић је рођена у Пљевљима 2004. године. Уче-
ница је 9. разреда ОШ „Салко Аљковић“. Воли да чита и са за-
довољством учи стране језике. На Међународном поетском 
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такмичењу на француском језику била је једини награђени учес-
ник из Црне Горе. На литерарном конкурсу са темом „Дрога је 
зло, ја нећу то“ освојила је друго мјесто, а на ликовном конкурсу 
„Непролазна свјетлост Светог Саве“, 2017. године, прво мјес-
то. Била је седма од десет награђених у Црној Гори на Такми-
чењу за најљепше писмо које организује Пошта Црне Горе са 
Министарством просвјете. Добитница је Награде „Свитање“ 
НБ „Стеван Самарџић“ за прозно литерарно стваралаштво 
младих 2017. године у категорији млађих учесника. 
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Литерарни конкурс за 
Награду „Душан Грбовић“ 
(2018)

Епитаф

Треба пратити реку
Која се завршава на хоризонту
Иако тамо није њен крај
Него понор
Она понире због речи
Које јој је киша донела
Због свих небеских цитата, понире
На њеном крају
Сатруло дрво и велики камен
А све речи у њој
Стварају епитаф.

Вукашин Тањевић је рођен у Пљевљима 1998. године, 
гдје је завршио основну и средњу школу. Поезију пише од гимна-
зијских дана. На Лимским вечерима поезије 2016. године, осваја 
другу награду. Са пјесмом „Епитаф“ осваја прво мјесто на кон-
курсу који је Народна библиотека „Стеван Самарџић“ распи-
сала за додјелу Награде „Душан Грбовић“ 2018. године. Студира 
историју умјетности на Београдском универзитету.
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Бити пјесма

Бити пјесма
Што се шапуће од уста до уста
Онако како Турци шапућу када пролазим улицом
Бити планета збуњена вегетацијом
Онако како су Турци збуњени када им одговорим на питање
Бити вјетар
Што води љубав са цурама што су отишле далеко од своје 
браће
Бити мирис
Што га носим још од Марока у малој торбици од златника 
Који нису ковани ни испод чијег тешког живота
Јер се тешким животом не бавим
Родити ћерку
И назвати је Поема
Сакрити је под пазух 
И тако ићи у све свете земље што жену сматраше страшном
И тако заборавише мудрост
Смак свијета налази се на врху страха
Али опрост на почетку мог разумијевања за тебе
Плашиш се онога о чему не знаш
А сада те волим
Ох тако те много волим
Да све што остаде
И теби и мени
Све што остаде
Бјеше љубав.

Јелена Вуковић је рођена 1992. године  на Жабљаку, гдје је 
завршила основну школу и гимназију. Студије туризма  завр-
шила је у Котору. Објавила је роман „Води ме на воду“, са којим 
је побиједила на конкурсу „Литерарни онлајн инкубатор“. Књи-
га поезије „Збирка лоше поезије“, која је у издању Нове поетике 
изашла 2017. године, проглашена је за најбољу књигу ове изда-
вачке куће за 2017. На конкурсу који је Народна библиотека 
„Стеван Самарџић“ расписала за додјелу Награде „Душан Грбо-
вић“, 2016. и 2018. године, Јелена је са својим радовима освојила 
друго мјесто.  
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Нада

Слијеп,
од зрна птица не видим небо.
Пратим корак надомак дуге,
гутајући амбис између снова.

Истина,
нисам хтио да вјерујем немогућем.
Био сам пролазан, спреман да запушим уши
на сваку тишину.

Јер боли,
јаче од сваке буке, никуда не води.

Требало је
поклонити се платну од пепела,
изговорити молитву камену,
понизно заплакати над собом и устати.

Лутам.
Шта бих друго у свијету непознатих сјена.
Мојим именом у том расулу
нико неће дозвати пријатеља.

Сам,
ближи свима, даљи себи.
Преклињем механизам умора
да открије тајну,
да од среће не прави пару.

Да од љубави не прави жртву,
од бесмисла понос,
блуда срећу.

Да не лаже самоћу
како је најсјајније дијете душе,
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празне, самохране.
Јер,
она је погром за сјећања,
тренутке и додире.

Матија Вранеш је рођен 1995. године у Пљевљима, гдје је 
завршио основну и средњу школу. Члан је књижевно-умјетнич-
ког клуба „Далма“ и „Драмског експерименталног студија“ из 
Пљеваља. Добитник је књижевних награда „Свитање“ и „Ду-
шан Грбовић“, које Народна библиотека „Стеван Самарџић“ 
додјељује за најбоље прозне и поетске радове младих ствара-
лаца. Своју прву збрку пјесама „Крвоток жеља“ објавио је 2012. 
године. Студент је Правног факултета у Београду.
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Огледало

Док јединац зове брата,
глувонеми нешто виче,
у том трену глупан схвата
да слијепац чита приче.

Атеиста Бога моли,
а сакати пуно скачу,
бездушнике душа боли
па почеше и да плачу.

Да је сада сува вода,
истину нам лажов збори,
па нам на то још и дода
почела је чак да гори.

Гле, лијенштина нешто ради,
торту једу шећераши,
песисмиста још у нади
да су ово снови наши.

Из сунца нам бије тама.
Ахил себи рани пету.
Шта се ово деси с нама?
Шта се ово деси свијету?

Јаков Јањушевић је рођен у Пљевљимa 1999. године, гдје 
је завршио основну и средњу школу. Своје прве књижевне радове 
објављује у часопису „Средњошколац“. Добитник је Награде „Ду-
шан Грбовић“ Народне библиотеке „Стеван Самарџић“ за 2018. 
годину, када за поетске радове осваја треће мјесто. Студент је 
Биотехничког факултета у Подгорици.
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1. Милић Петровић (Београд)
2. Мирко Демић (Крагујевац)
3. Владан Бајчета (Београд)
4. Соња Томовић Шундић (Подгорица)
5. Слободан Бобан Шаулић (Београд)
6. Петар Копривица (Подгорица)
7. Миладин Ћосовић (Горњи Милановац)
8. Зувдија Хоџић (Подгорица)
9. Миленко Ћировић Љутички (Београд)
10. Јелена Марковић (Српско Сарајево)
11. Един Смаиловић (Бијело Поље)
12. Момир Ђуровић (Подгорица)
13. Станимир Ћировић (Бањалука)
14. Тихо Вујовић (Цетиње)
15. Благоје Вујисић (Бијело Поље)
16. Радојица Грба (Подгорица)
17. Ђина Бајчета (Пљевља)
18. Зоран Раонић (Пљевља)
19. Радомир Терзић (Пљевља)
20. Миленка Цица Чоловић (Пљевља)
21. Миленко Шарац (Пљевља)
22. Марина Терзић (Пљевља)
23. Селма Шљука (Пљевља)
24. Милорад Јокнић (Пљевља)
25. Зора Јестровић (Пљевља)
26. Видоје Деспотовић (Пљевља)

Дародавци / 2017.

Д
ар

од
ав

ц
и



150

27. Светозар Боровић (Пљевља)
28. Милош Чепић (Пљевља)
29. Рајко Палибрк (Пљевља)
30. Ивана Цвијетић (Пљевља)
31. Драго Перуничић (Пљевља)
32. Божо Чоловић (Пљевља)
33. Сафет Чакар (Пљевља)
34. Аида Челебић (Пљевља)
35. Радован Вујадиновић (Пљевља)
36. Драго Гогић (Пљевља)
37. Милика Војиновић (Пљевља)
38. Милан Лацмановић (Пљевља)
39. Јелена Кнежевић Рондовић (Пљевља)
40. Снежана Бујаковић (Пљевља)
41. Црногорска академија наука и умјетности (Подгорица)
42. Универзитет Црне Горе (Подгорица)
43. Секретаријат за друштвене дјелатности (Пљевља)
44. Српски културни центар „Патријарх Варнава“ (Пљевља)
45. Библиотека „Вук Караџић“ (Пријепоље)
46. Народна библиотека „Вук Караџић“ (Крагујевац)
47. Народна библиотека (Будва)
48. Народна библиотека „Др Љубо Михић“ (Љубиње)
49. Исламски културни центар (Подгорица)
50. Штампарија „Пегаз“ (Бијело Поље)
51. Музеј (Пријепоље)
52. Књижевни клуб „Далма” (Пљевља)



Библиографије

151

Јован Петровић

Био-библиографија 
Јована Петровића

Јован Петрoвић је рођен на Косаници 1932. го-
дине од оца Живка и мајке Душанке. Једно је од 
десеторо дјеце која су одрасла у добростојећој 
патријархалној породици, која је уградила у себе 
пробране традиционалне вриједности српског 
народа са косаничке висоравни. Отац је уживао 
неприкосновени ауторитет, док је мајка Душанка 
била стуб породице, сигуран ослонац, дјечје уто-
чиште, духовна хранитељка. 

Основну школу завршио је у мјесту рођења, затим гимна-
зију у Пљевљима, Учитељску школу у Никшићу, Филозофски 
факултет у Београду, гдје је дипломирао на Kатедри за књи-
жевност и српскохрватски језик. Од 1960. године у Гимназији 
„Танасије Пејатовић“ предавао је српскохрватски и руски језик, 
психологију и логику. Крајем 1969. године изабран је за дирек-
тора Гимназије и ту функцију обављао је шест година. Од 1979. 
до 1981. године био је предсједник Општинске конференције 
ССРН општине Пљевља, од 1981. до 1991. године друштвени 
правобранилац самоуправљања за општине Пљевља и Жаб-
љак, а потом савјетник предсједника Општине Пљевља.  

 У пљеваљској култури и школству Јован Петровић је де-
ценијама био средишња личност као члан Савјета и Редакције 
„Пљеваљских новина”, тридесетак година као члан Редакције 
и главни уредник „Мостова”, члан жирија Тринаестојулске на-
граде, делегат Оснивачке скупштине Црногорског универзи-
тета, члан Савјета Филозофског факултета у Никшићу, члан 
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Савјета радио-телевизије Црне Горе. Учествовао је у раду више 
жирија у разним умјетничким и стручним тијелима из области 
културе, књижевности и архитектуре. Уредио је, рецензирао 
и промовисао многе књиге и издања младих стваралаца, као 
и истакнутих писаца и књижевника у организацији Књиже-
вног клуба  „Далма“ и Међурепубличке заједнице за културно-
просвјетну дјелатност. Учествовао је на већем броју научних и 
стручних скупова на којима је имао прилоге са тематиком  из 
књижевности, културног и историјског наслеђа. Добитник је 
више признања међу којима и Орден рада са златним вијенцем. 

Јован Петровић је преминуо у Пљевљима 22. августа 
2012. године.

Остаје неодгонетнуто питање - зашто Јован Петровић 
свој литерарни и публицистички рад није објединио у књига-
ма? Да ли се задовољио оцјеном коју је о њему у једном раз-
говору дао његов пријатељ  Миладин Трифуновић – да је нај-
писменији усмени књижевник? Већину радног вијека провео 
је помажући и подстичући младе књижевнике, пишући рецен-
зије за њихове књиге, критичке приказе у часописима и нови-
нама, промовишући друге... Себе је у том послу скрајнуо. На 
убјеђивање пријатеља др Миладина Ћосовића да своје тексто-
ве тематски среди и објави као књигу рекао је: „Послије мене 
оцијениће људи колико вриједи оно што сам публиковао по 
часописима и новинама, даће му мјеру. Тако нека буде. Ја сам 
свој неки смисао нашао у раду са овим пљеваљским младим 
писцима, себе сам остваривао учећи их да пишу“. 

Народна библиотека „Стеван Самарџић“ дала је себи за-
датак да се одужи завичајним ствараоцима кроз библиограф-
ски рад, па је као један од циљева постављена израда персо-
налне библиографије Јована Петровића, значајног културног 
посленика пљеваљског краја. Библиографија радова Јована Пе-
тровића садржи 306 библиографских јединица и подијељена је 
на четири цјелине:

I Приређена издања
II Прилози и приче објављене у монографским публика-

цијама
III Публицистички и критички прилози, анкете, изјаве у 

новинама и часописима  
IV Литература о Јовану Петровићу
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  I ПРИРЕЂЕНА ИЗДАЊА

1987.

1. ПОПОВИЋ, Тадија
          Излазак сунца / Тадија Поповић ; [уредник Момчило С. Бојовић ; 
рецензент Јован Петровић]. - Пљевља : „Далма“, 1987 (Београд : Просвета). 
- 55 стр. ; 20 cm

 (Брош.).  
1996.   

2.          ПЈЕСНИЧКА ријеч на извору Пиве : Научни скуп на тему 
„Искушења књижевне критике” : слово са Лима : портрет ствараоца 
Косте Радовића / [главни и одговорни уредник Јован Петровић]. - 
Пљевља : Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност, 
1996 ([б.м. : б.и.]). - 102 стр. ; 24 cm  

 Кор. насл. - Текст ћир. и лат. - Биљешке уз текст. - (Брош.)

1997.

3. ВУЈАДИНОВИЋ, Радован           
        Слике  и судбине : репортаже и записи / Радован Вујадиновић ; 
[предговор Јован Петровић]. - Пљевља : Међурепубличка заједница за 
културно-просвјетну дјелатност, 1997 (Београд : Панграф). - 238 стр. ; 20 
cm. - (Библиотека Мостови / Међурепубличка заједница за културно-
просвјетну дјелатност, Пљевља)
Тираж 500. - Предговор / Јован Петровић: стр. 7-9. - Биљешка о писцу: стр. 238. - 
(Картон.).

4. ВУЧИНИЋ, Слободан          
         Ново давно / Слободан Вучинић ; [рецензент Јован Петровић]. - 
Цетиње : Издавачко предузеће Обод ; Ријека Црнојевић : Ободско слово ; 
Пљевља : Књижевни клуб  „Далма“, 1997 (Подгорица : Штампарија Слог). 
- 68 стр. ; 21 cm. - (Савремени стихови) 
Тираж 500. -  Слободан Вучинић : „Ново давно“ / Јован Петровић: стр. 56-63. - (Брош.).

5.  ЋОСОВИЋ, Миладин
          Гледам звијезде преко планине / Миладин Ћосовић ; [п. пог. 
и рецензија Јован Петровић]. - Горњи Милановац : Дечје новине, 1997 
(Панчево : 6. октобар). - 416 стр. ; 21 cm
Тираж 1000. - Умјесто поговора / Јован Петровић: стр. 411-416. - (Картон.).

1981.

6. МИЛИЋЕВИЋ, Будимир
           Згариште / Будимир Милићевић ; [уредник Момчило С. Бојовић ; 
рецензенти Јован Петровић, Момчило С. Бојовић]. - Пљевља : „Далма“, 
1981 (Пријепоље : Милешево). - 252 стр. ; 20 cm
Тираж 2500. - (Картон.).
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7.        СТАЗЕ и мостови културе : 35 година Међурепубличке заједнице за 
културно-просвјетну дјелатност Пљевља : 1962-1997 / [приредио Узеир 
Бећовић ; главни и одговорни уредник Јован Петровић]. - Пљевља : 
Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност, 1998 
(Београд : Панграф). - 63 стр. ; 24 см

 (Брош.).
1990.

8. ЋОСОВИЋ, Миладин
          Рад и здравље : огледи о медицинским, социо-антрополошким и 
психолошким аспектима продуктивности рада у пљеваљској привреди 
у периоду од 1980-1989. године / Миладин Ћосовић, Влатко Остојић ; 
[уредник Јован Петровић]. - Пљевља : Пљеваљске новине, 1990 (Ваљево : 
„Милић Ракић“). - 291 стр. : илустр. ; 24 cm
Тираж 2000. - Биљешке уз текст. - (Брош.).    

1991.

9.         НАУЧНИ скуп „Слово са Лима“ : реферати и саопштења. 1 /  [главни 
и одговорни уредник Јован Петровић]. - Пљевља : Међурепубличка 
заједница за културно-просвјетну дјелатност, 1991 (Београд : Просвјета). 
- 101 стр. ; 24 см
Тираж 1000.                                                                         

2000.

10.  ВУКОВИЋ, Миливоје        
          Вуковићи из Глибаћа / Миливоје Вуковић ; [уредник Радован 
Вујадиновић ; рецензенти Јован Петровић и Милорад Јокнић]. - Цетиње 
: Штампарија Обод, 2000 ([б. м. : б. и.]).  - 221 стр., [1] пресавијени лист са 
географ. картом : илустр., генеалошке табеле ; 24 cm   
Ауторова слика и биљешка о њему: стр. 221. - Тираж 500. - Родословна монографија / 
Јован Петровић: стр. 216-218. - Прилог историјском памћењу / Милорад Јокнић: стр.  
219-220. - (Брош.).
                                                             

11.  ЕРУЛСКИ, Иван
         Трагови распећа / Иван Ерулски ; превод с бугарског Милорад 
Геров. –  Пљевља :  Међурепубличка заједница за културно-просвјетну 
дјелатност, 2000 (Котор : Школска радионица). - 54 стр. ; 21 cm. 
- (Библиотека Мостови / Међурепубличка заједница за културно-
просвјетну дјелатност, Пљевља)

Тираж 500. - Поговор / Јован Петровић: стр. 53-54.

2001.

12.  ЋОСОВИЋ, Миладин
        Промјена идентитета / Миладин Ћосовић ; [рецензент Јован 
Петровић]. - Пљевља : Информативни центар, „Пљевља“, 2001 
(Пљевља : АБ Таш). - 232 стр. ; 21 cm  

Тираж 500. - Биљешка о аутору на кор. - (Брош.).
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2005.

13. ОСТОЈИЋ, Ђоко         
         Под оком богова : заум приче Јока Газиводе / Ђоко Остојић ; 
[рецензенти Јован Петровић ; Мирко Иконић]. - Пљевља : Књижевни 
клуб  „Далма“, 2005 (Ужице : Графичар). - 251 стр. : илустр. ; 21 cm  

Између неба и земље, између легенде и историје / Јован Петровић:  стр. 239-243. -  У 
српској несрећи и својој  нејакости / Мирко Иконић: стр. 245-248. - Ђоко Остојић: стр. 
249. - (Картон).

2007.

14. ПОПОВИЋ, Тадија         
          Приступ лепоти / Тадија Поповић ; [рецензенти Јован Петровић, 
Драган Колунџија]. -  Пљевља : Т. Поповић, 2007 (Ужице : Графичар). - 85 
стр. : слике аутора ; 21 cm  
Тираж  500. - Болни опроштај / Драгиша Маџгаљ: стр. 76-77. – Лик и дјело Тадије  
Поповића  / Јован Петровић: стр. 78-82. - Волео, живео, певао... / Драган  Колунџија: 
стр. 83. - Биографија: стр. 75. - (Картон.).   

       
2009.

15.        ИСТОРИЈА Пљеваља / написали Милорад Васовић ... [и др.]. - 
Пљевља : Општина  Пљевља, 2009 (Суботица : Ротографика). - 785 стр. : 
илустр. ; 30 cm 
Тираж 4000. - Предговор / Славенко Терзић: стр. 7-10. - Суммары ; Резюме ; 
Зусамменфассунг. - Регистри. Петровић, Јован, аутор. - (Картон.).

             II ПРИЛОЗИ И ПРИЧЕ ОБЈАВЉЕНЕ У МОНОГРАФСКИМ 
ПУБЛИКАЦИЈАМА 

1994.

16.         „КЊИГА у библиотеци и библиотека у функцији организоване школе“.
У: Искре Пљеваљске гимназије. Књ. 1 / Милорад Јокнић. - Пљевља : 
Пљеваљске новине, 1994 , стр. 100.
Прилог објављен на Научном скупу о библиотекарству у Будви, 1974. год. Податак 
преузет из биографије Јована Петровића. 
                                                                                                      

1995.

17.          [ДВАДЕСЕТ] година  Пљеваљске гимназије. Светионик духа и ума.
У: Огледало времена. - Пљевља : Информативни центар, 1995, стр. 32-
33.
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18.          ДРУГА страна развоја.
У: Огледало времена. - Пљевља : Информативни центар, 1995, стр. 79-80.

19.          НЕОБИЧАН догађај: Жена оженила мужа.
У: Огледало времена. -  Пљевља : Информативни центар, 1995, стр. 98.
                                           

1996.

20.          РЕЉЕФНИ детаљи темељнице језичних симбола.
У: Пјесничка ријеч на извору Пиве : Научни скуп на тему „Искушења 
књижевне критике“ : слово са Лима : портрет ствараоца Косте Радовића. 
- Пљевља : Међурепубличка заједница, 1996 , стр. 121-125.

1998.

21.         ИЗДАВАЧКА дјелатност.  
У: Стазе и мостови културе / [уредник Узеир Бећовић], Пљевља : 
Међурепубличка заједница за културно просвјетну дјелатност, 1998, стр. 
19-21.
Ријеч Јована Петровића, главног и одговорног уредника часописа „Мостови“ на 
Конференцији за штампу и промоцији књиге „Деценије успона“ Узеира Бећовића.

2001.

22.          ГИМНАЗИЈА од 1941. до 1978. год. : рад Гимназије у ратним 
условима.
У:   Пљеваљска гимназија : 1901-2001 : споменица / [аутори Исак 
Калпачина ... и др. ; преводи на страни језик Драгоје Кнежевић (руски), 
Невена Томић (енглески), Емира Хамзић и Драгиња Зечевић (француски)]. 
- Пљевља : Гимназија „Танасије Пејатовић“, 2001, стр. 85-119.  

2010.

23.         ДОГОДОВШТИНЕ из живота Петровића.
У:  Петровићи  у пљеваљском крају : родослов братства Петровић, 
Петрић и Коћало / Милић Ф. Петровић. - Београд : М. Ф. Петровић : 
Братство Петровић, 2010, стр. 451- 457.
 

24.         НЕ отуђимо се од породичног стабла.
У:  Петровићи  у пљеваљском крају : родослов братства Петровић, 
Петрић и Коћало / Милић Ф. Петровић. - Београд : М. Ф. Петровић : 
Братство Петровић, 2010, стр. 17-20.

                                                          2013.
                                          

25.        ДОК се дими ватре има.
У: Јован Петровић : записи о нашем пријатељству, књижевном раду, 
времену, људима и догађајима / Миладин Ћосовић. - Горњи Милановац : 
Лио, 2013, стр. 121-125.
О збирци прича Љубомира Зуковића „Семе распре проклијало“.
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26.       ОДА љепоти планине.  
У: Јован Петровић : записи о нашем пријатељству, књижевном раду, 
времену, људима и догађајима / Миладин Ћосовић. - Горњи Милановац : 
Лио, 2013, стр. 130-132.
Есеј.

27.       ПОВОДОМ једног повода.
У: Јован Петровић : записи о нашем пријатељству, књижевном раду, 
времену и догађајима / Миладин Ћосовић. -  Горњи Милановац, Лио, 
2013, стр. 143-145.
Пјесничка журка у „Три шешира“ код Њега.

28.       ПРАВОСЛАВЉЕ и светосавље.
У: Јован Петровић : записи о нашем пријатељству, књижевном раду, 
времену и догађајима / Миладин Ћосовић. -  Горњи Милановац, Лио, 
2013, стр. 116-120.
Бесједа Јована Петровића на Савиндан у Пошћењу (Шавник), 2003.

29.       РЕЉЕФНИ детаљи темељнице језичких симбола.
У: Јован Петровић : записи о нашем пријатељству, књижевном раду, 
времену и догађајима / Миладин Ћосовић. -  Горњи Милановац, Лио, 
2013, стр. 121-125.
Књижевни текст објављен у часопису „Слово Лима“, 1996. у оквиру Научног скупа са 
темом „Искушења књижевне критике“.

30.      СА кратке дистанце.
У: Јован Петровић : записи о нашем пријатељству, књижевном раду, 
времену, људима и догађајима / Миладин Ћосовић. - Горњи Милановац : 
Лио, 2013, стр. 151-152.
Осврт на радове са десетог Научног скупа са темом „Однос историјске демографије 
и политичке историје“, у организацији Завичајног музеја у Пљевљима, одржаног14. и 
15. новембра 2009. године. 

31.       СУПРОСТАВЉАЊЕ смисла бесмислу.
У: Јован Петровић : записи о нашем пријатељству, књижевном раду, 
времену, људима и догађајима / Миладин Ћосовић. - Горњи Милановац : 
Лио, 2013, стр. 146-154.
Приказ књиге Рада Вучићевића „До Хага и назад“, Пожега, „Жиравац“, 2004.

32.      ТАРСКИ кањон непоновљиви природни феномен.
У: Јован Петровић : записи о нашем пријатељству, књижевном раду, 
времену, људима и догађајима / Миладин Ћосовић. - Горњи Милановац : 
Лио, 2013, стр. 126-129.

33.        ШЋЕПАН Вуковић : „Горда Гора“.
У: Јован Петровић : записи о нашем пријатељству, књижевном раду, 
времену, људима и догађајима / Миладин Ћосовић. - Горњи Милановац : 
Лио, 2013, стр. 121-137.
Приказ књиге Шћепана Вуковића „Горда Гора“, „Далма“, 2004.
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III  ПУБЛИЦИСТИЧКИ И КРИТИЧКИ ПРИЛОЗИ, АНКЕТЕ, ИЗЈАВЕ У  
НОВИНАМА И  ЧАСОПИСИМА   

         

1961.

34.        ЈОШ једна генерација матураната. Успјех бољи од прошлогодишњег.
У: Пљеваљске новине. - Год. 2, бр. 15 (1961), стр. 4.

1962.

35.        БЕЗ довољно сарадње. Предшколско васпитање.
У: Пљеваљске новине. - Год. 3, бр. 46 (1962), стр. 5.

36.        БИВША хармоника.
У: Пљеваљске новине. - Год. 3, бр. 42 (1962), стр. 4.
Прича.  

37.        КАД цвјета у природи, цвјета и у предузећу.
У: Пљеваљске новине. - Год. 3, бр. 41 (1962), стр. 4.
Прилог из  „Грађевинара“.

38.        МНОГО смишљеније и садржајније. 
У: Пљеваљске новине. - Год. 3, бр. 41 (1962), стр. 4.
Одржан завршни испит у Гимназији.

39.        ПОСЉЕДЊЕ школско звонце за матуранте.
У: Пљеваљске новине. - Год. 3, бр. 40 (1962), стр. 4. 

40.        ПРЕДУЗЕЋА су постала ђачке учионице.
У: Пљеваљске новине. - Год. 3, бр. 40 (1962), стр. 4. 
Ученици Гимназије на производном раду.

41.        СЕЗОНСКА сарадња са школом.
У: Пљеваљске новине. - Год. 3, бр. 41 (1962), стр. 4. 

42.         У ОВОЈ акцији треба да учествују сви грађани.
У: Пљеваљске новине. - Год. 3, бр. 47 (1962), стр. 6. 

                           
1963.

43.        ВЕЛИКИ народни ансамбл „Ладо“ из Загреба гостовао у Пљевљима 
и Грацу.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 74 (1963), стр. 5.

44.         ГЛИБАЋАНСКЕ трзавице.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 69 (1963), стр. 7.
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45.        ДВАДЕСЕТ година од формирања 4. санџачке ударне бригаде
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 64 (1963), стр. 5.

46.        ДЕВОЈКА с насловне стране. 
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 75 (1963), стр. 6.
Гостовање београдске драмске групе „А”.

47.        ЕВОЦИРАЋЕ се успомене на стварност стару 20 година.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 75 (1963), стр. 6.
Текст поводом прославе Дана Републике.

48.        И ОВЕ године извиђачи ће љетовати на мору.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 65 (1963), стр. 4.

49.         ИАКО здрава, мала Соња већ годину дана у болници.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 65 (1963), стр. 4.

50.         ЈОШ једна генерација матураната.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 64 (1963), стр. 5.

51.         КЊИЖЕВНО вече поводом 150. годишњице Његошевог рођења.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 64 (1963), стр. 4.

52.         КОНЦЕРТ народних пјесама и забавних мелодија.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 74 (1963), стр. 4.

53.         МИКРОФОН је ваш... Све о Сутјесци.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 60 (1963), стр. 7.

54.         МОЖДА ће стићи.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 60 (1963), стр. 7.

55.         МОРАЋЕ потражити своју школу.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 60 (1963), стр. 7.

56.         НА списку незапослених 687 лица.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 55 (1963), стр. 6.

57.         НАЦИОНАЛНИ ансамбл из Мексика гостовао у нашем граду.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 61 (1963), стр. 5.

58.         НЕРАДО се прихвата посао ван свог мјеста.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 74 (1963), стр. 5.

59.         НИКШИЋКО позориште гостује у Пљевљима.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 59 (1963), стр. 6.

60.         ПРЕД увођење 42-часовне радне недјеље : могућности постоје.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 70 (1963), стр. 7.
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61.         ПРЕКО стотину средњошколаца на екскурзији.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 71 (1963), стр. 4. 

62.         ПРИЈЕМНИ испит за упис за у Гимназију и Економску школу : зa   
Гимназију се пријавило 272, а за Економску школу 62 ученика.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 65 (1963), стр. 4.

63.         РАДНИК кога сви предлажу.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 62 (1963), стр. 7.
Мирко Пешовић, возач у Руднику угља,  изабран за најбољег радника.

64.         РИБЊАК  - мјесто разоноде али и непажње.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 62 (1963), стр. 7.

65.         СТАЛАН успон аматерских забавних друштава.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 71 (1963), стр. 5.

66.         ТРОЈЕ вриједних.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 60 (1963), стр. 7.

67.         У СВИМ школама почела редовна настава. 
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 70 (1963), стр. 4.

68.         УСПЈЕЛА екскурзија пљеваљских матураната.
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 71 (1963), стр. 5.

69.         ФИЗИЧКО васпитање у Гимназији – незаступљено. 
У: Пљеваљске новине. - Год. 4, бр. 70 (1963), стр. 4.

1964.

70.         АРХЕОЛОШКА ископавања у Коминима.
У: Пљеваљске новине. - Год. 5, бр. 88 (1964), стр. 4.
Потпис Ј.П.

71.         ДАН Гимназије. Академија и неколико приредби.
У: Пљеваљске новине. - Год. 5, бр. 83 (1964), стр. 5.

72.         ЗАВРШЕНИ јунски матурски испити. Матурирало 32 гимназијалца 
и 31 економист.
У: Пљеваљске новине. - Год. 5, бр. 89 (1964), стр. 4.

73.         ЈОШ једна просторија за смјештај књига. 
У: Пљеваљске новине. - Год. 5, бр. 80 (1964), стр. 5.
 Из Градске библиотеке.

74.         КРВАВА одмазда на Михајловици.
У: Пљеваљске новине. - Год. 5, бр. 99 (1964), стр. 4.
Одмазда Италијанa  7. децембра 1941. год.
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75.         САМОЗВАНИ професор.
У: Пљеваљске новине. - Год. 5, бр. 86 (1964), стр. 7.
Миливоје Кецојевић, лажни професор физичког васпитања у Пљеваљској гимназији 
шк. 1963/64. год.

1965.

76.         ГИМНАЗИЈА прославља свој дан школе. Приказан разноврстан 
културно-забавни програм. Одлични ученици награђени књигама.
У: Пљеваљске новине. -  Год. 6, бр. 113 (1965), стр. 2.

77.         ДА ли ће сви примљени ученици наћи мјеста у Гимназији.
У: Пљеваљске новине. -  Год. 6, бр. 113 (1965), стр. 2.

78.         ЗАТРПАНА култура једног давног времена.
У: Пљеваљске новине. -  Год. 6, бр. 120 (1965), стр. 5.
О некрополама у Коминима код Пљеваља.

79.         ИЗ Гимназије: Одјељење (I/10) без изостанака.
У: Пљеваљске новине. - Год. 6, бр. 103 (1965), стр. 4.

80.         ИЗ Гимназије. Осамдесет матураната на десетодневној екскурзији.
У: Пљеваљске новине. - Год. 6, бр. 119 (1965), стр. 4.

81.         МАТУРАНТИ пред завршним испитом.
У: Пљеваљске новине. - Год. 6, бр. 111 (1965), стр. 5.

82.         ОТКРИВАЊЕ римске некрополе у Коминима.
У: Пљеваљске новине. - Год. 6, бр. 119 (1965), стр. 5.
 Потпис Ј.П.

83.         РАЗГОВОРИ У Гимназији : шта мијењати...кад, чиме и како?
У: Пљеваљске новине. - Год. 6, бр. 121 (1965), стр. 4.

84.         У ГИМНАЗИЈИ успјех просјечан.
У: Пљеваљске новине. - Год. 6, бр. 113 (1965), стр. 6.

1966.

85.         АМАТЕРИ на турнеји по Бугарској.
У: Пљеваљске новине. - Год. 7, бр. 137 (1966), стр. 5.
Потпис Ј.П.
 

86.         БЕЗ норми за рад на ширењу књиге.
У: Пљеваљске новине. - Год. 6, бр. 148 (1966), стр. 4.

87.         ВЕЧЕ снажних утисака.
У: Пљеваљске новине. - Год. 7, бр. 146 (1966), стр. 4.
Књижевници ДобрицаЋосић и Воја Терић боравили у Пљевљима.
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88.         ВИБОВ „Будилник“.
У: Пљеваљске новине. - Год. 7, бр. 133 (1966), стр. 5. 
 Потпис Ј.П.

89.         ГИМНАЗИЈА свечано прославља Дан школе. Наступ ђачког хора 
под руководством Драгољуба Шћепановића-Цара.
У: Пљеваљске новине. - Год. 7, бр. 131 (1966), стр. 4. 

90.         ЗА успјешан рад признање.
У: Пљеваљске новине. - Год. 6, бр. 127 (1966), стр. 5. 

91.         ЗА четири године рада - Вукова награда.
У: Пљеваљске новине. - Год. 7, бр. 150 (1966), стр. 4. 
Међурепубличка заједница добила Вукову награду.

92.         ЈЕДНА генерација гимназијалаца освјежила успомене на ђачке дане 
послије десет година.
У: Пљеваљске новине. - Год. 7, бр. 136 (1966), стр. 4-5.

93.         НАЈБРОЈНИЈА генерација матураната Гимназије прославиће 
десетогодишњицу матуре.
У: Пљеваљске новине. - Год. 7, бр. 134 (1966), стр. 1.

94.         МАТУРСКЕ свечаности у средњим школама.
У: Пљеваљске новине. - Год. 7, бр. 135 (1966), стр. 4.

95.         ПОЗОРИШТЕ из Ниша приказало „Ивкову славу“.
У: Пљеваљске новине. - Год. 7, бр. 137 (1966), стр. 4.
 Потпис Ј.П.

96.         ПРВИ пут ђачке књижице у Гимназији.
У: Пљеваљске новине. - Год. 7, бр. 127 (1966), стр. 5.

97.         ПРИЗНАЊЕ аматеризму. 
У: Пљеваљске новине. - Год. 7, бр. 125 (1966), стр. 3.
Текст поводом 20 година рада КУД “Волођа”.

98.         РАДНИ људи схватили смисао привредне реформе – основна оцјена 
екипе / Цвијовић Владета, Чоловић Гојко, Петровић Јован.

  У: Пљеваљске новине. - Год. 7, бр. 127 (1966), стр. 1-4.               
  Представници  Централног комитета  Црне Горе  боравили у Пљевљима.

                                                                 1967.

99.         „БИХОРЦИ“ пред очима Пљевљака.
У: Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 160 (1967), стр. 5.
У Пљевљима гостовало Народно позориште из Сарајева.

100.       ВИЈЕЋЕ радних заједница : Скупштина општине о материјалном 
положају Гимназије.
У: Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 162 (1967), стр. 6.
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101.         ДУБРОВАЧКО позориште приказало „Власт“ и „Јазавац пред судом“.
У Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 158 (1967) стр. 5. 
Потпис Ј.П.

102.         КОНКУРС није расписан. Колектив Гимназије пред тешкоћама. 
Најава отказа неких професора.
У: Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 160 (1967), стр. 4.

103.         МЛАДИ говоре о себи и свом селу / Јован Петровић, Миодраг Јелача.
У: Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 55 (1967), стр. 4.

104.         ОДЛУЧНОСТ Божидара Жугића.
  У: Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 156 (1967), стр. 5.

105.         ПЕТ година рада на пољу културе.
У: Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 169 (1967), стр.  4.
Текст поводом јубилеја Међурепубличке заједнице за културно-просвјетну  дјела-
тност.

106.         ПОСЛИЈЕ завршене наставе у Гимназији. Матурска радост.
У: Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 159 (1967), стр. 5. 

107.         ПРЕУРЕЂЕНА Градска библиотека.
У: Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 166 (1967), стр. 4. 
Потпис Ј.П.

108.         СВЕЧАНО прослављен Дан Гимназије.
У: Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 155 (1967), стр. 3.

109.         СУСРЕТ књижевника и читалаца.
  У: Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 147 (1967), стр. 5.

110.         СУСРЕТ читалаца и књижевних критичара. 
  У: Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 170 (1967), стр. 5.
 Потпис Ј.П.

111.         УМРО Славко Перуничић.
  У: Пљеваљске новине. – Год. 8, бр. 154 (1967), стр. 3.

112.         УСПЈЕЛО „Вече руске поезије“.
У: Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 157 (1967), стр. 5.
Потпис Ј.П.

113.         ШАБАЧКО позориште гостовало у Пљевљима.   
У: Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 155 (1967), стр. 5.
Потпис Ј.П.

1968.

114.         ДАН Гимназије. Програм припремили ученици.
У: Пљеваљске новине. - Год. 8, бр. 179 (1968), стр. 6.  
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115.       МАТУРАНТИ Гимназије завршили рад. На матурске испите изаћи 
ће 85 ученика четвртог  разреда.
У: Пљеваљске новине. - Год. 9, бр. 182 (1968), стр. 4. 

116.       ОТКРИВЕН споменик Танасију Пејатовићу.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 9, бр. 183 (1968), стр. 1.

117.       ТАНАСИЈЕ Пејатовић је дао велики допринос науци и култури.       
У: Пљеваљске новине. - Год. 9, бр. 183 (1968), стр. 5.
 Потпис Ј. П.

118.       ФОРМИРАЊЕ центра за економско и стручно образовање.
У: Просвјетни рад. -  Год. 16, бр. 7/8 (1968), стр. 2.

1974.

119.       БРИГАДА „Танасије Пејатовић“ под заставом хероја Сутјеске.
У: Пљеваљске новине. - Год. 15, бр. 331 (1974), стр. 9.
Извјештај са Омладинске акција „Сутјеска 74“. - Наши средњошколци четири пута 
ударни. -  По укупном учинку бригада на другом месту.

120.       И ШКОЛЕ су рудници.
У: Глас рудара. – Год. 1, бр. 4 (1974), стр. 4.
Јован Петровић, гост „Гласа рудара“.

121.      НЕДОСТАЈУ редовне вриједности.  
У: Пљеваљске новине. - Год. 15, бр. 337 (1974), стр. 9.

1975.

122.       ГНОМСКО казивање о суровом животу.
У: Пљеваљске новине. - Год. 16, бр. 350 (1975), стр. 11.
Приказ нове књиге Исака Калпачине „Божје огњиште“ у издању Међурепубличке 
заједнице за културно просвјетну дјелатност, 1974. 

123.       ЕМИН, Илхами. Сунце и огањ / с турског уз помоћ аутора превео 
Јован Петровић.

 У: Стварање. - Год. 30, бр. 5 (1975), стр. 769-772.
Садржи: Друга пјесма; Земља у нама; Шта да се ради; Мој свијет; Једна трећина 
тишине; Послије сна.
                                                           1977.

124.       ПОЉОПРИВРЕДА.
У: Пљеваљске новине. - Год. 18, бр. 410 (1977), стр. 1.
На сједници конференције ССРН,  предсједник Јован Петровић говорио о актуелним 
проблемима у пољопривреди. 

125.        СЛАБИЈЕ него лани.
У: Пљеваљске новине. - Год. 18, бр. 399 (1977), стр. 9.
Прилог са трећег сусрет рецитатора.



165

126.        УСПЈЕЛА турнеја. 
 У: Пљеваљске новине. - Год. 18, бр. 400 (1977), стр. 11.
 Осврт на рад Међурепубличке заједнице.  

1978.

127.        ЈОШ бржим корацима, за већу слободу човјека.
У: Пљеваљске новине. - Год. 19, бр. 426 (1978), стр. 6.

128.        СПОСОБНОСТ на речима.
У: Пљеваљске новине. - Год. 19, бр. 432 (1978), стр. 2.

129.        УДРУЖИВАЊЕ.
У: Пљеваљске новине. - Год. 19, бр. 437 (1978), стр. 10.
Јован Петровић, предсједник Општинске конференције ССРН говорио о сарадњи 
ПТК „Пљевља” и индивидуалних пољопривредника.    

130.        ЦРНО језеро - јединствени хидролошки феномен у свијету.
У: Љубишња. - Год. 9, бр. 95/96 (1978), стр. 4.

 
1982.

131.        БИТНО је...
У: Пљеваљске новине. - Год. 23, бр. 536 (1982), стр. 2.

132.        ДОСЛЕДАН себи.
У: Пљеваљске новине. - Год. 23, бр. 542 (1982), стр. 2.

133.        МЕТОД.
У: Пљеваљске новине. - Год. 23, бр. 544 (1982), стр. 2.

134.        ЊЕГОВА величина.
У: Пљеваљске новине. - Год. 23, бр. 540 (1982), стр. 2.

135.        ПОТРЕСНА слика ратног времена.
У: Просвјетни рад. - Бр. 9 (1982), стр. 11.
Приказ књиге „Згариште” Будимира Милићевића, „Далма”, 1981.

136.        ПРЕД основним организацијама и органима Савеза комуниста стоје 
одговорни и обимни задаци.
У: Глас рудара. – Год. 8, бр. 85/86 (1982), стр. 2.
Са општинске конференције СК. - У дискусији учествовао Јован Петровић, 
друштвени правобранилац самоуправљања.

137.         СТВАРАЛАЧКИ немир младих у трагању за својим идентитетом.
У: Мостови. - Год. 14, бр. 69/70 (1982), стр. 151-152.
Јован Петровић отворио изложбу умјетника са подручја Међурепубличке заједнице.

138.        ТО је чудно...   
У: Пљеваљске новине. - Год. 23, бр. 540 (1982), стр. 2.
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139.        ЧЕМУ то...
У: Пљеваљске новине. - Год. 23, бр. 537 (1982), стр. 2.

1983.

140.       ВИЗИОНАР новог доба.
У: Пљеваљске новине. - Год. 24, бр. 539 (1983), стр. 1.
Друга година без друга Тита.

141.       ДОМЕТИ слободе.
У: Пљеваљске новине. - Год. 24, бр. 578 (1983), стр. 1.
Говор Јована  Петровића поводом 39. година од ослобођења Пљеваља.

142.       ДОПРИНОС заједници – мјера вриједности.
У: Пљеваљске новине. - Год. 24, бр. 564 (1983), стр. 2.
 О становништву пљеваљског краја. 

143.       ДРУГА страна развоја.      
У: Пљеваљске новине. - Год. 24, бр. 547 (1983), стр. 3.

144.       ДРУШТВО није ничија тезга.
У: Пљеваљске новине. - Год. 23, бр. 546 (1983), стр. 9.

145.       ЗАЈЕДНИШТВО није у вербалним декларацијама.
У: Пљеваљске новине. - Год. 24, бр. 580 (1983), стр. 3.

146.       ЗНАЛАЧКОМ акцијом против тескобе младих.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 24, бр. 553 (1983), стр. 3.

 
147.       ЗНАЧАЈ вежби на справама у физичком васпитању ученика.

У: Физичка култура. - Год. 4, бр. 2 (1983), стр. 49-55.

148.       ИНИЦИЈАТИВА изван удруженог рада.
У: Пљеваљске новине. - Год. 24, бр. 581 (1983), стр. 5.
Реорганизација банкарских билтена.

149.       ИНСПИРАЦИЈА стваралаштва и заједништва.
У: Пљеваљске новине. - Год. 24, бр. 558 (1983), стр. 1.

150.       КАРАКТЕР – друштвена функција.
У: Пљеваљске новине. - Год. 24, бр. 571 (1983), стр. 3.

151.       ПОСЛОВНИ ортаклук.
У: Пљеваљске новине. - Год. 24, бр. 568 (1983), стр. 2.

152.       СЕЛЕКЦИЈА без уметничког укуса. 
У: Пљеваљске новине. - Год. 24, бр. 581 (1983), стр. 3.
Потпис Ј.П.

153.       СТРПЉЕЊЕ пољопривредника на измаку. 
У: Пљеваљске новине. - Год. 24, бр. 566 (1983), стр. 3.
Потпис Ј.П.
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154.       ТРАГОВИ технологије времена.
У: Пљеваљске новине. - Год. 24, бр. 548 (1983), стр. 8.

155.       ЋЕХОТИНУ приближити граду.   
У: Пљеваљске новине. - Год. 24, бр. 550 (1983), стр. 3.

1984.

156.       АРХИТЕКТОНСКЕ закрпе у старој тканини.
У: Пљеваљске новине. - Год. 25, бр. 606 (1984), стр. 2.
О урбанистичком плану Пљеваља.

157.       ДУАЛИЗАМ интереса.
У: Пљеваљске новине. - Год. 25, бр. 617 (1984), стр. 1.

158.       ЗАРИЦАЊА и понашања.
У: Пљеваљске новине. – Год. 25, бр. 587 (1984), стр. 1. 

159.       ИЗГРАДЊА спортских објеката животна потреба будућности.
У: Пљеваљске новине. - Год. 25, бр. 588 (1984), стр. 1.     

 .
160.       НЕПОТПИСНИЦИ споразума немају привилегије.

У: Пљеваљске новине. - Год. 25, бр. 602 (1984), стр. 2.     

161.       ОДЛУКЕ нијесу друштвена доколица.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 25, бр. 607 (1984), стр. 2.     

162.       СТРУЈА претекла конституисање. 
У: Пљеваљске новине. - Год. 25, бр. 696 (1984), стр. 3.
Пробна производња Термоелектране Пљевља.
 

163.       ЧЕТИРИ деценије у слободи. 
 У: Пљеваљске новине. - Год. 25, бр. 614 (1984), стр. 1.     
Обраћање Јована Петровића поводом 20. новембра, Дана ослобођења Пљеваља.      
                                                             

1985.  

164.       ЗЕМЉА се оплођује издашним жуљевима.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 26, бр. 641 (1985), стр. 1.

165.       ИЗАЗОВ за ангажованост омладине.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 26, бр. 620 (1985), стр. 1.
Са сједнице организационог одбора за припрему и одржавање XXXI МОСИ.

166.       ИЗМЕЂУ сјенке и свјетлости.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 26, бр. 631 (1985), стр. 2.

167.       ИСПРАЋАЈ у ЈНА је друштвена свечаност.
 У: Пљеваљске новине. -  Год. 26, бр. 642 (1985), стр. 3.
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168.       НОРМИРАН рад услов за већу продуктивност.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 26, бр. 635 (1985), стр. 2.

169.       ТАКО је почело...
 У: Никшићке новине. -  Год. 19, бр. 795/797 (1985), стр. 2.

1986.

170.       БИО сам директор Пљеваљске гимназије. Оплемењени смисао 
постојања.
У: 29. март. - Год. 4, бр. 5 (1986), стр. 3.

171.       ИЗБОРИ нијесу кампањски аларм.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 27, бр. 655 (1986), стр. 3.

172.       НА испиту револуционарност и одлучност СКЈ.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 27, бр. 671 (1986), стр. 1.

173.       ПРИМЈЕР за подстицај.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 27, бр. 686 (1986), стр. 2.

1987.

174.       ЗА солидарност али истинску.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 28, бр. 703 (1987), стр. 1.

175.       КОМЕМОРАТИВНА сједница и ријечи опроштаја.
 У: Пљеваљске новине. -  Год. 28, бр. 705 (1987), стр. 3.
Јован Петровић говорио на Комеморативној сједници поводом смрти                    
Вука Безаревића.

176.       РАЗНОРОДНА добра људског духа.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 28, бр. 705 (1987), стр. 3.
Извод из  излагања Јована Петровића приликом отварања изложбе о  
Међурепубличкој заједници.

177.       СИГУРНОСТ у истом опредељењу.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 28, бр. 703 (1987), стр. 1.

178.       УМРО професор и књижевник Вуко Безаревић. Врстан изданак 
човјека.
У: Пљеваљске новине. - Год. 28, бр. 705 (1987), стр. 3.

1988.

179.       ПОНОВО на раскршћу развоја. Ликвидација „Шупље стијене“.  
 У: Пљеваљске новине. - Год. 30, бр. 746 (1988), стр. 1.
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180.       СЛАВУ надограђивати стваралачком истрајношћу.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 30, бр. 752 (1988), стр. 1.
Говор Јована Петровића поводом 44-годишњице ослобођења Пљеваља.

181.       СТЕВАН Бојовић.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 30, бр. 737 (1988), стр. 5.
Ин мемориам.

182.       СТОТИНА „Мостова“.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 30, бр. 732 (1988), стр. 1.

1989.

183.       ЗА промјене способни потребни кадрови. 
 У: Пљеваљск новине. - Год. 31, бр. 757 (1989), стр. 4.

184.       ЈЕЗЕРЦЕ љубави и даровитих немира. 
У: Мостови. - Год. 21, бр. 110 (1989), стр. 7-8.
Поводом  20 година „Мостова“.

1990.

185.       (ЗЛО)УПОТРЕБА микрофона.
У: Пљеваљске новине. - Год. 30, бр. 790 (1990), стр. 2

186.       ИСТИНА као ругалица.
У: Пљеваљске новине. - Год. 30, бр. 813 (1990), стр. 1.

187.       КОНТАКТИ и сигнали.
У: Пљеваљске новине. - Год. 30, бр. 787/788 (1990), стр. 1.

188.       О КОСОВСКОЈ збиљи  са лица мјеста.
У : Пљеваљске новине. - Год. 31, бр. 792 (1990), стр. 1.
Интервју Јована Петровића, друштвеног правобраниоца самоуправљања  послије 
посјете колегама на Косову.

189.       У ЊЕДРИМА времена.У: Мостови. - Год. 22, бр. 112/113 (1990), 
стр. 76-79.
Приказ књиге „Народне мелодије из Санџака“ Миодрага Васиљевића, Научна 
књига, 1953.

1991.

190.       БУНТ против сопствене државе.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 33, бр. 880 (1991), стр. 2.
 

191.       ЗАПАЖЕН домет емпиријског истраживања.
 У: Пљеваљске новине. – Год. 33, бр. 824 (1991), стр. 5.
Из штампе је изашла књига „Рад и здравље“ Миладина Ћосовића и Влатка 
Остојића у издању „Пљеваљских новина“, 1990.
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192.       ИЗБОРНИ принципи демократије.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 33, бр. 880 (1991), стр. 2.
        

193.       О ОТКУПУ станова.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 33, бр. 880 (1991), стр. 5.

194.       РАСПРЕДЕНО - усукано.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 33, бр. 880 (1991), стр. 5.

195.       СВЕТИОНИК духа и ума.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 33, бр. 847 (1991), стр. 1.
Текст поводом 90 година Пљеваљске гимназије.

196.       УКРАТКО.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 33, бр. 880 (1991), стр. 4.

197.       ХИСТЕРИЈА умјесто стваралаштва.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 33, бр. 842 (1991), стр. 2.

198.       ИСТО или мало друкчије.
У: Пљеваљске новине. - Год. 32, бр. 825 (1991), стр. 3

199.       НАУЧНИ скуп Слово са Лима : реферати и саопштења / [главни и 
одговорни уредник Јован Петровић].

 У: Мостови. - Год. 23, бр. 117/118 (1991), стр. 117-118.

1993.

200.       ДОДИР комедије и трагедије.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 33, бр. 888 (1993), стр. 2.

201.       МАЛОЉЕТНИ руководиоци.
У: Пљеваљске новине. - Год. 33, бр. 891 (1993), стр. 2

202.       МОСТОВИ у Андрићевом дјелу . 
 У: Мостови. - Год. 25, бр. 126-127 (1993), стр. 13-17.
 Есеј.

203.       НЕМА времена да буде болестан.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 34, бр. 899 (1993), стр. 4
Из животних страница Неђељка Вуковића испод Бунетине.

1994.

204.       НАСИЉЕ над обичајима.
У: Мостови. - Год. 26, бр. 133-134 (1994), стр. 46-49.
Етнографска истраживања.

205.       РАДИО Пљевља.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 34, бр. 912 (1994), стр. 2.
Текст главног и одговорног уредника Радио Пљеваља Јована Петровића, који је 
емитован приликом пуштања у рад Радио-станице у Пљевљима.
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1995.

206.       ВРИЈЕДНО свједочанство времена.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 36, бр. 936 (1995), стр. 1.
 Текст поводом јубилеја 35. година „Пљеваљских новина“.

                       
1996.

207.       РЕЉЕФНИ детаљи темељнице језичких симбола. 
 У: Мостови. - Год. 27, бр. 139 (1996), стр. 79-82. 
 

1997.

208.       ИЗ потопа у „Нови потоп“.
 У: Мостови. - Год. 28, бр. 146/147 (1997), стр. 22-25.
О поезији Зорана Богнара.

209.       КЊИЖЕВНО стваралаштво повезује и продубљује целокупно дјело 
људског ума  и  духа. 

 У: Мостови. - Год. 28, бр. 144/145  (1997), стр. 67-70.

210.       НА прагу будућих догађаја
 У: Пљеваљске новине. - Год. 37, бр. 971 (1997), стр. 2.

1999.

211.       ОН и они.
  У: Пљеваљске новине. - Год. 39, бр. 1026 (1999), стр. 6.

212.       СВИЈЕДОК и документ времена.
У: Пљеваљске новине. - Год. 38, бр. 1004 (1999), стр. 2.
Текст поводом 1000 бројева „Пљеваљских новина“.

2000.

213.       АНА Надина: „Далеко у нама“ ; Немања Лазаревић : „Астрална 
харфа“. 

 У: Мостови. - Год. 31, бр. 162 (2000), стр. 111-114.
Приказ.

214.       БУКТИЊА духа није посустала.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 40, бр. 1031 (2000), стр. 13.
У сусрет стогодишњици Пљеваљске гимназије, ликови и сјећања.

215.       ИЗ народне ризнице.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 40, бр. 1029 (2000), стр. 7.

216.       КРИВУ бразду не исправи.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 38, бр. 1028 (2000), стр. 9.
Прича.
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217.       НЕ четвори, Средоје.
У: Пљеваљске новине. - Год. 40, бр. 1035 (2000), стр. 14.
Прича.

218.       НЕИМАР људског духа. 
 У: Брезнички записи. - Бр. 13/14 (2000/2001), стр. 5-7.  
 Есеј. - Уз стогодишњицу Пљеваљске гимназије.

219.       ОТКРИВАЊЕ обриса
 У: Мостови. - Год. 31, бр. 163 (2000), стр. 158-159
Приказ збирке поезије „Игра илузијама“ Славка Чанева, Међурепубличка заједница 
за културно просвјетну дјелатност, Пљевља, 1999).  
 

220.       РАЗВОЈ Гимназије у Пљевљима  између 1944/45 - 1978/79. школске 
године.
У: Пљеваљске новине. - Год. 40, бр. 1044-1050 (2000), стр. 8.
Фељтон у седам наставака.

2001.

221.       ИЗ живота у слику, из слике у вјечност.
  У: Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1051 (2001), стр. 7.

О сликару Милићу од Мачве.

222.       МОНОКАЗИВАЊЕ о Рексу.
  У: Пљеваљске новине. - Год. 41, бр. 1070 (2001), стр. 7. 

Прича.

223.       НЕСЛОГА поткопава достојанство.
У: Пљеваљске новине. - Год. 41, бр. 1051 (2001), стр. 6.

224.       НИ у гори погрешно не збори, озбиљно у шали, шаљиво у збиљи.
У: Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1072 (2001), стр. 5. 

225.       ОБРАЗ за одбрану отаџбине : о Филипу Савову Ђурђићу, из Вирка 
код Жабљака.

   У: Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1060 (2001), стр. 6.

226.      ОЗБИЉНО о држави.
  У: Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1071 (2001), стр. 4.

227.       ПЈЕСНИЧКО повјерење. 
 У: Мостови. -  Год. 32, бр. 1064 (2001), стр. 105-106.
Приказ књиге Милице Бакрач  „Сонети и писма“, Бијело Поље, 2000.

228.       ПОЛИТИЧКА недоследност (двије партије).
   У: Пљеваљске новине. - Год. 41, бр. 1066 (2001), стр. 5.

229.       ФУНКЦИЈА карикатуре.
 У: Пљеваљске новине. – Год. 41, бр. 1067 (2001), стр. 8.
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230.       ШЛОГ (ујаку Милку Зечевићу, земљораднику, кога је такође погодио 
шлог).

 У: Пљеваљске новине. - Год. 41, бр. 1051 (2001), стр. 14.
Прича.

2002.

231.       ИЗБОРНИ халазис (малаксавање).
 У: Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1092 (2002), стр. 12.

232.       ИЗМЕЂУ робова и господара.  
 У: Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1092 (2002), стр. 12.

233.       ПОТВРДА стваралаштва.
 У: Пљеваљске новине. – Год. 42, бр. 1096 (2002), стр. 13.

234.      ТАРСКИ кањон - непоновљиви природни феномен.
  У: Пљеваљске. - Год. 42, бр. 1062 (2002), стр. 6.

                                 
235.       ПЉЕВАЉСКА гимназија - вјековни историјски докуменат. 

У: Брезнички записи. – Бр. 15, (2002), стр. 176-179. 

236.       ПОТВРДА стваралаштва.
У: Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1096 (2002), стр. 13. 
Књижевно вече Завичајних писаца. - Потпис Ј.П.

237.       САТРИЈЕ их државна брига.
У: Пљеваљске новине. - Год. 41, бр. 1090 (2002), стр. 8.

238.       ШТРАЈК просвјетних радника у Црној Гори.                                             
У: Пљеваљске новине. - Год. 41, бр. 1077 (2002), стр. 6.
                                                   

2003.

239.       ИСКРОМ до пламена.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1115 (2003), стр. 8.
О пјеснику Миленку Јовићу.

240.       „ЗНАЈУ“  који не знају, а „не знају“ који знају.
 У Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1114 (2003), стр. 4.

241.       ЈЕЗИК не настаје насилно.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1105 (2003), стр. 13.

242.      НЕМЈЕРЉИВ значај за науку.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 42,  бр. 1120 (2003), стр. 11.
 Представљен Гласник Завичајног музеја., Пљевља, 2003. - Говорио Јован Петровић.

      
243.       НИЦАЊЕ, формирање, раскорак, анатема.

 У: Пљеваљске новине. - Год. 42,  бр. 1101 (2003), стр. 8.
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244.       ПЈЕСНИЧКИ маратон „Бијела 2003“.
 У:  Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1102 (2003), стр. 8.
 Далмини пјесници на маратону.

            
245.       ПОЛУПОРТРЕТ. Лик из „Хиљаду и једног дана“.   

 У: Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1121 (2003), стр. 12.
 Осврт.

246.       РИЈЕКА Ћехотина у индустријској блокади.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1099 (2003), стр. 7.

247.       СЛИКА у природи, природа на слици.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1103 (2003), стр. 6.
О сликару Боки Лончаревићу.

2004.

248.       ГАЗДИЋ златан косац и делија.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 43, бр. 1135 (2004), стр. 8.
У Мркоњић Граду најбољи косци Пљевљаци.

249.       РИЈЕКА Ћехотина у индустријској блокади.
У: Еколошка мисао. - Год. 1, бр. 1/2 (2004).

                                                                
250.       КОСАНИЦА у идејама.

 У Пљеваљске новине. - Год. 43, бр. 1130 (2004), стр. 5.

251.       ПИТОМА дивљина.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 43, бр. 1126 (2004), стр. 17.
 Прича.

252.       СВРАТИ! Немам кад!
 У: Пљеваљске новине. - Год. 43, бр. 1131 (2004), стр. 8.
 Прича.

253.       СУЗОМ кућа закључана.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 43, бр. 1123 (2004), стр. 8.
 Осврт.

254.       ТРАГАЊЕ за смислом истине.  
 У Пљеваљске новине. - Год. 43, бр. 1143 (2004), стр. 9.
Промоција књиге „Под бременом истине“ Миладина Ћосовића, Библиотека „Браћа 
Настасијевић“, Горњи Милановац, 2004.

2005.

255.       ДОКУМЕНТА у савременој функцији - трезвени глас историчара.
 У: Мостови. - Год. 36, бр. 175/176 (2005), стр. 103-105.
Приказ књиге „Пљевља у документима 1918-1941“ Милића Ф. Петровића,  
Скупштина општине, 2004.
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256.      СРПСКОМ језику - „Самодржа“.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 44, бр. 1148 (2005), стр. 9.
Са промоције збирке „Самодржа српскога језика“ Момира Војводића, Ваша књига, 
Београд, 2005.

257.      ТЕМА о којој се говори.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 44, бр. 1150 (2005), стр. 5.
Поводом написа „Како реформисати обичаје“ Милорада Јокнића.

2006.

258.      ЉЕПОТА и суровост природе у човјеку.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 45, бр. 1188 (2006), стр. 8.
Приказ романа „Додир душа“ Миладина Ћосовића, Лио, Горњи Милановац, 2006.

259.      ОД једнопартијског до вишестраначког једноумља.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 45, бр. 1172 (2006), стр. 6.

260.      ОДА љепоти планине.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 45, бр. 1193 (2006), стр. 9.
Есеј.

2007.

261.      ИГРАЊЕ – одмор или умор.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 46, бр. 1208 (2007), стр. 7.
Потпис Ј.П.

262.      ПРОМОЦИЈА књига др Миладина Ћосовића.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 46, бр. 1206 (2007), стр. 9.
Промоција књига М. Ћосовића: „Гледам звијезде преко планине“, „Промјена 
идентитета“ и  „Додир душа“.

2008.

263.      ОБЕЋАЊЕ лудом радовање.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 47, бр. 1225 (2008), стр. 10.

   
264.      ПИТОМА дивљина пустоши.

 У: Пљеваљске новине. - Год. 47, бр. 1235 (2008), стр. 10.
О катуну Кобилишта.

2009.

265.     УЗОРЦИ из вишегодишњег поетског корпуса. 
 У: Пљеваљске новине. - Год. 48, бр. 1242 (2009), стр. 23.
Приказ  збирке „Слане завичајне“ Слободана Вучинића, Унирекс, Подгорица, 2008.

2010.

266.     СА  кратке дистанце.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 49, бр. 1269 (2010), стр. 10.
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Осврт на радове са десетог Научног скупа са темом „Однос историјске демографије и 
политичке историје“, у организацији Завичајног музеја у Пљевљима, одржаног 14. и 
15. новембра 2009. године. 

267.         САЗРИЈЕВАЊЕМ до аргумената.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 49, бр. 1274 (2010), стр. 12.
Приказ књиге Миладина Ћосовића „Сазријевање“,  Лио, Горњи  Милановац, 2009.

268.         СЈЕМЕ распре.
 У: Пљеваљске новине. – Год. 49, бр. 1289 (2010), стр. 11.
Приказ збирке приповијетки „Семе распре проклијало“, Љубомира  Зуковића,  
Академија науке и умјетности Републике Српске, Бања  Лука, 2010.

                                    IV    ЛИТЕРАТУРА О ЈОВАНУ ПЕТРОВИЋУ

1972 .

269. [АНОНИМ]
            Јован Петровић изабран за директора Гимназије.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 11, бр. 244 (1972), стр. 6.

270. ЛАУШЕВИЋ, Јован
             Јубилеј Гимназије свечано обиљежен / Ј. Лаушевић.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 13, бр. 271 (1972), стр. 5.
70. година пљеваљске гимназије. - Предсједник Тито одликовао Гимназију Орденом 
заслуга за народ са златном звијездом. - На јавном часу пред Гимназијом говорили 
Драго Стојовић, члан извршног вијећа СР Црна Гора и Јован Петровић, директор 
Гимназије.

     1974.

271. [АНОНИМ]
            Утврђена листа кандидата друштвено-поличког вијећа.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 15, бр. 324 (1974), стр. 1.
 На гласачким листићима утврђена су имена 25 кандидата, од којих  треба гласати 23. 
- Међу кандидатима и  Јован Петровић на 11. мјесту.

 
                                                             1976. 
                                                

272. [АНОНИМ]
            Новоизабрани чланови Извршног одбора конференције и делегати       
Републичке конференције.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 17, бр. 368 (1976), стр. 3.
 За члана Републичке конференције ССРН изабран Јован Петровић.
   

273. [АНОНИМ]
            Јединство – услов за успјех.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 17, бр. 368 (1976), стр. 1-2.
Сједница Општинске конференције ССРН. - За предсједника конференције изабран 
Јован Петровић.
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1977.

274. [АНОНИМ]
          Отварање копа зауставила  експропријација.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 18, бр. 391 (1977), стр. 3.
Са радилишта Љуће - Шумани. - Разговор Јована Петровића, предједника Општинске 
организације ССРН са представницима Рудника угља око цијене пољопривредног 
земљишта.

275. [АНОНИМ]
          Поштовати договор.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 18, бр. 391 (1977), стр. 1.
Са састанка Општинске конференције Савеза комуниста и Предсједништва 
општинског вијећа синдиката о проблемима запошљавања говорио Јован Петровић.

1978.

276. [АНОНИМ]
            Електрификација села.
 У: Пљеваљске новине. – Год. 19, бр. 432 (1978), стр. 3.
Јован Петровић, предсједник Општинске конференције ССРН, организовао разговор 
са представницима Извршног одбора Скупштине општине и Дистрибутивног погона 
око тешкоћа које су довеле до привремене обуставе радова на подручју Косанице. 

277. ЈОКНИЋ, Милорад
             Достигнућа која обавезују / М. Јокнић.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 19, бр. 436 (1978), стр. 2.
На свечаној сједници Скупштине општине поводом дана ослобођења о развоју 
Пљеваља говорио Јован Петровић.

278. ЈОКНИЋ, Милорад
             Подруштвљавање кадровске политике. Бирати најбоље / М.   
Јокнић.
 У: Пљеваљске новине. – Год. 19, бр. 436 (1978), стр. 2.

279.  ЈОКНИЋ, Милорад
             Учвршћавање одговорности / М. Јокнић.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 19, бр. 425 (1978), стр. 4.
 Јован Петровић, делегат на Конгресу СКЈ.

1979.

280. [АНОНИМ]
             Секције – отворене трибине грађана.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 20, бр. 460 (1979), стр. 1-2.
Сједница Општинске Конференције ССРН. - Јован Петровић отворио Конференцију 
и учествовао у дискусији.
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1980.

281. [АНОНИМ]   
           Револуција му је била колијевка.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 20, бр. 471 (1980), стр. 1-2.
Поводом смрти Јосипа Броза Тита одржан комеморативни скуп у Пљевљима. - У 
присуству више грађана на комеморативном скупу говорио Јован Петровић, 
предсједник ОКССРН.

282. ЈЕЛИЋ, Миленко
           За већу ефикасност рада / М. Јелић.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 21, бр. 464 (1980), стр. 2.
Општинска конференција ССРН. - За предсједника изабран Јован Петровић.

283. ЈЕЛИЋ, Миленко
             Трговцима највише замјерке / М. Јелић.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 21, бр. 483 (1980), стр. 2.
Предсједништво ССРН о снабдијевању.

284. ЈЕЛИЋ, Миленко
            Утврдити конкретне мјере / Ј. М.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 21, бр. 475 (1980), стр. 1-2.
Излагање Јована Петровића на сједници Општинског Комитета о заштити животне 
средине. 

1982.

285. [АНОНИМ]
            Промоција „Згаришта“ Будимира Милићевића.    
 У: Пљеваљске новине. - Год. 23, бр. 519 (1982), стр. 5.
У Београду, 15. априла, Књижевни клуб „Далма“  и  Дом културе „Браћа 
Стаменковић“ из Београда организују промоцију романа „Згариште“ Будимира 
Милићевића. - О роману говорили  др Војислав Максимовић, професор Филозофског 
факултета у Сарајеву, Јован Петровић и Момчило Бојовић, професори из Пљеваља.

1989.

286. ТОМЧИЋ, Бошко
              Привремене мјере у ПТК „Пљевља“ дале резултате / Бошко   
Томчић
 У: Пљеваљске новине. - Год. 31, бр. 820 (1989), стр. 2.
Излагање Јована Петровића са сједници СО Пљевља.

                                                                          
287. ЈЕЛИЋ, Миленко    

            Преовладао интерес за јединство синдиката / Јелић М.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 31, бр. 803 (1989), стр. 1.
Одјеци једанаестог конгреса Савеза Синдиката Југославије. - Конгресом предсједавао 
Јован Петровић, делегат из Пљеваља.
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1990.

288. [АНОНИМ]
            Запажен домет емпиријског истраживања.
У: Пљеваљске новине. - Год. 31, бр. 824 (1990), стр. 6.
Изашла је из штампе књига „Рад и здравље“ Миладина Ћосовића и Влатка 
Остојића у издању Пљеваљских  новина, 1990.

1991.

289.  АНОНИМ]     
             Изабран нови извршни одбор Општине.
У: Пљеваљске новине. - Год. 32, бр. 836  (1991), стр. 4. 
Са сједнице Скупштине Општине. - Јован Петровић изабран за члана ИО.

290. ЈОКНИЋ, Милорад
             Брига о породицама бораца приоритетна обавеза / М. Ј. 
У: Пљеваљске новине. - Год. 32, бр. 842 (1991), стр. 4. 
Разговор са Јованом Петровићем, предсједником координационог
одбора за помоћ породицама чији су чланови на ратишту.

291. ЈОКНИЋ, Милорад
            Дијалектичка спознаја судбине радничке класе / Јокнић
 Милорад.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 31, бр. 824 (1991), стр. 4.
 Промовисана књига „Рад и здравље“ аутора Миладина Ћосовића и
 Влатка Остојића. - На промоцији говорио проф. Јован Петровић.

1994.

292. ЈОКНИЋ, Милорад
             Јован Петровић / Милорад Јокнић.
 У: Искре Пљеваљске гимназије. Књ. 1. - Пљевља : Пљеваљске новине,
 1994 , стр. 100.
 Биографија Јована Петровића. 

                                 
1997.

293. ТОМЧИЋ, Бошко
            Корак у савремени систем информисања / разговор водио
 Бошко Томчић.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 37, бр. 985 (1997), стр. 2.
Уз трогодишњи рад Радио Пљеваља разговор са директором Јованом 
Петровићем.

1999.

294. [АНОНИМ]             
          Из народне ризнице.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 39, бр. 985 (1999), стр. 11.
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2000.

295. ЈОКНИЋ, Милорад
            Директори гимназије / Јокнић М.
У: Пљеваљске новине. - Год. 40, бр. 1032 (2000), стр. 2.

296. ЛАУШЕВИЋ, Јован
              Великан науке Јован Петровић / Јован Лаушевић.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 40, бр. 1042 (2000), стр. 8.
Уз стогодишњицу Гимназије.

2001.

297. БЕЋОВИЋ, Узеир
           Јован Петровић / Узеир Бећовић.
У: Културна панорама Пљеваља : (XX вијек). – Пљевља : „Далма“, 2001, 
стр. 289.
Биографија Јована Петровића.

298. ТРИФУНОВИЋ, Миладин Ж.
            Ћилим љепоте о Тарском кањону / Миладин Ж.  Трифуновић.
У: Пљеваљске новине. - Год. 41, бр. 1070 (2001), стр. 7  
 Поводом текста Јована Петровића „Тарски кањон непоновљиви природни  
феномен“.
  

299. ЋОСОВИЋ, Миладин
            Љепота  исказаног  / Миладин Ћосовић.
У: Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1072 (2001), стр. 7. 
Поводом текста Јована Петровића „Тарски кањон непоновљиви природни 
феномен“.

2002.

300. МИЛИЧИЋ, Д. [Дејан] 
             „Промјена идентитета“ и опстанак / Д. Миличић.     
У: Пљеваљске новине. - Год. 41, бр. 1085 (2002), стр. 13.
Са промоције књиге „Промјена идентитета“ Миладина Ћосовића  на којој је 
говорио рецензент Јован Петровић.

2003.

301. МИЛИЧИЋ, Дејан  
             Насртаји на језик и на претекли народ / Д. Миличић.      
 У: Пљеваљске новине. - Год. 42, бр. 1129 (2003), стр. 13.
Час одбране српског језика.

2012.

302. ЋОСОВИЋ, Миладин
            Љубав  према породици и књизи / Миладин Ћосовић.
 У: Пљеваљске новине. - Год. 49, бр. 1328 (2012), стр. 8.
Ин мемориам.                                                             
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303. [АНОНИМ]             
           Проф. Јован Петровић.
 У: Глас солидарности : лист Црвеног крста Црне Горе. - Год. 17, бр. 16 
(2012) стр. 14.
Ин мемориам.

2013.

304. ТРИФУНОВИЋ, Миладин Ж.
             Ћилим лепоте о Тарском кањону, ко љепоту заузда - вазда му
 узда одежда била.
 У: Јован Петровић : записи о нашем пријатељству, књижевном
 раду, времену, људима и догађајима / Миладин Ћосовић. -  Горњи
 Милановац : Лио, 2013, стр. 153-154.

305. ЋОСОВИЋ, Миладин, 1939-      
             Јован Петровић : записи о нашем пријатељству, књижевном
 раду, времену, људима и догађајима / Миладин Ћосовић. - Горњи
 Милановац : Лио, 2013, (Горњи Милановац : Лио). -160 стр. : илустр. ; 21 
 cm
Тираж 300. – Књига за незаборав / Мирко Иконић: стр. 5-8. – (Брош.).

2014.

306. ТЕРЗИЋ, Милан
            Споменица познатом пљеваљском интелектуалцу / М. Т.
  У: Пљеваљске новине. -  Год. 60, бр. 1364 (2014), стр. 11.
  Књига Миладина Ћосовића „Јован Петровић“.
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                                                   РЕГИСТРИ

      ИМЕНСКИ РЕГИСТАР                                                
                                      
            

Андрић, Иво 202
Бакрач, Милица 227
Безаревић, Вуко 175, 178
Бећовић, Узеир 7, 21, 295
Богнар, Зоран 208
Бојовић, Момчило С. 1, 6, 283
Бојовић, Стеван 181
Булатовић, Владимир Виб  88
Васиљевић, Миодраг 189
Васовић, Милорад 15
Војводић, Момир 256
Вујадиновић, Радован 4, 10
Вуковић, Миливоје 10
Вуковић, Неђељко 203
Вуковић, Шћепан 32
Вучинић, Слободан 4, 265
Вучићевић, Раде 31
Газивода, Јоко 13
Геров, Милорад 11
Ђурђић, Филип Савов 225
Ерулски, Иван 11
Жугић, Божидар 104
Зечевић, Драгиња 22
Зечевић, Милко 230
Зуковић, Љубомир 25, 268, 296
Иконић, Мирко 13, 302
Илхами, Емин 123
Јелача, Миодраг 103
Јелић, Миленко 282, 283, 284, 287
Јовић, Миленко 239
Јокнић, Милорад 10, 16, 257, 277, 278, 279, 290, 291, 292, 295
Калпачина, Исак 22, 122
Кецојевић, Миливоје 75
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Кнежевић, Драгоје 22
Колунџија, Драган 14
Лазаревић, Немања 213
Лаушевић, Јован 270, 296
Лончаревић, Бока 247
Максимовић, Војислав 285
Маџгаљ, Драгиша 13
Миличић, Дејан 300, 301
Милић од Мачве 221
Милићевић, Будимир 6, 135, 285
Надина, Ана 211
Остојић, Влатко 8, 191, 288, 291
Остојић, Ђоко 13
Пејатовић, Танасије 116, 117, 119
Перуничић, Славко 111
Петровић, Милић Ф. 23, 24, 255
Петровић Његош, Петар I 51
Пешовић, Мирко 62
Поповић, Тадија 1, 14
Радовић, Коста 2, 20
Стојовић, Драго 270
Стругар, Владо 22, 23
Терзић, Милан 306
Терзић, Славенко 15
Терић, Војо 86
Тито, Јосип Броз 140, 270, 281
Томић, Невена 22
Томчић, Бошко 286, 293
Трифуновић, Миладин Ж. 298, 304
Ћосић, Добрица 86
Ћосовић, Миладин 5, 8, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 191, 254, 
258, 262, 267, 288, 291, 299, 300, 302, 304, 305, 306
Хамзић, Емира 22
Цвијовић, Владета 98
Чанев, Славко 219
Чоловић, Гојко 98
Шћепановић, Драгоје-Цар 89
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РЕГИСТАР ПЕРИОДИЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА У КОЈИМА СУ 
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ ЈОВАНА ПЕТРОВИЋА И РАДОВИ О 

ЈОВАНУ ПЕТРОВИЋУ

Брезнички записи 218, 235
Глас рудара 120, 136
Глас солидарности 303
29. март 170
Еколошка мисао 249
Љубишња 130
Мостови 137, 184, 189, 199, 202, 204, 207, 208, 209, 213, 219, 227 ,255
Никшићке новине 169
Пљеваљске новине  34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 124, 
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