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O

д некада великог језера1 које је у плиосцену продрло у пљеваљску котлину, па све до данашњег изгледа, пљеваљски крај је
пролазио кроз интензивне геолошке, историјске, демографске
и културолошке процесе, који су у његовом средишту предодредили настанак града са снажним духовним угледом, урбаном
традицијом, културним идентитетом и значајним природним
богатствима.
О томе шта се збивало на тој позорници историје и времена на овим просторима хиљадама година уназад свjедочи
мноштво неистражених остатака средњoвјековних утврђења и
градова: Козник, Кукањ, Градина, Немања и други. Ту су, затим,
у некој мјери истражени археолошки локалитети: праисторијски у Готовуши, неолитски у Догањама, антички у Коминима, рановизантијски у Отиловићима, паленoтолошки на Трлици, мноштво тумула, стећака, старих гробаља, црквишта, натписа и записа, као и десетине што живих, што срушених и запустјелих манастира и џамија.
Напоредо, испод тог слоја историје, развијала се и она
благословена историја умјетности и писане ријечи започета под
свјетлошћу свијећа од непознатог клесара ципуса Паконије
Монтане2, затим јеромонаха Саве, Гаврила Тројичанина, Андрије Раичевића, преко Дукâгина Ташлиџалија и Хусеина Ташлиџака, па све до првих манастирских школа, мектеба и пљеваљске гимназије.
1
Михаило Ј. Богићевић, „Пљеваљска котлина”, У: Гласник српског етнографског
друштва, Београд, II, 2, 1913, стр. 221.
2
Надгробни камен са фигуром жене Паконије Монтане пронађен у Коминима
(Муниципијуму С...)
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Драган Палдрмић:
Издавачка дјелатност у
Пљевљима

Са појавом првих писаних трагова почиње материјализовање памћења једне заједнице. Током свог живљења претходне генерације оставиле су трагове на основу којих наши савременици реконструишу прошлост и врше увид у наслеђе за које
сносе последице. То је оно што складиштимо у музеје, библиотеке и архиве као колективно сјећање. Као тачка од које почиње
то сјећање узима се први сачувани писани помен, што се у случају Пљеваља може пронаћи у Дубровачком архиву, у трговачким документима с почетка XV вијека, тачније од 1423. године.3
Почетак писмености пљеваљског краја веже се за 1537.
годину и јеромонаха Саву, првог познатог преписивача манастира Свете Тројице, утемељивача пљеваљског скрипторијума
и манастирске библиотеке. Са њим се појављује први сачувани
писмени помен манастира, а до 1545. интезивно је преписивао
богослужбене књиге како за Св. Тројицу тако и за друге манастире. Његов посао наставили су дијак Јован, дијак Влатко, расодер Висарион, чрнац Венијамин, дијак Ратко Ранковић, Гаврило Тројичанин и неколико преписивача који нису оставили
своја имена. Они су до прве половине 17. вијека исписали читав
низ богослужбених и ритуалних књига, научних дјела, историјских списа, хронографа, родослова и љетописа.4 Помињу се и
калуђер Естратије, проигуман Јоаникије, јеромонах Симеон и
монах Јефтимије, који су били специјализовани за повезивање
и коричење.5
Свакако најзаслужнији преписивач је Гаврило Тројичанин који је од 1633–1651. године, надљудским напорима под
свјетлошћу свијећа, исписао неке од најљепших рукописних
књига свог времена. По значају и љепоти, од његових књига које
се чувају у манастирској библиотеци, издвајају се Шестоднев
Јована Егзарха и Хришћанска топографија Козме Индикоплова
рукописане 1649. године, а које је илустровао познати српски
сликар Андрија Раичевић. У овом контексту може се рећи и да
је ликовна умјетност пљеваљског краја зачета у манастиру. Прва
Ружа Ћук, „Пљевља и Пљеваљски крај у Дубровачкој архивској грађи”, У: Гласник
завичајног музеја, Пљевља, 1999, Књ. 1, стр. 55.
4
„Пслатир Гаврила Тројичанина из 1649. године”, У: “Ћирилске рукописне књиге
библиотеке Матице српске, књ. 3, Матица српска, Нови Сад, 1992, стр. 7.
5
Сретен Петковић, „Манастир Света Тројица у Пљевљима”, Завичајни музеј, Пљевља, 2008.
3
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6
Током боравка у Санкт Петерсбургу од 26. јуна до 1. јула 2007. године професор др
Славенко Терзић посјетио је Руску националну библиотеку, Одјељење старих
рукописа и ријетких књига, гдје се бавио истраживањем фонда Александра Фјодоровича Гиљфердинга. Списак књига које је пронашао, објављен је у „Пљеваљским новинама“ од 1.09.2017. године
7
Радоман Станковић, „Рукописне књиге манастира Свете Тројице код Пљеваља”,
Народна библиотека Србије, Београд 2003. године
8
Владимир Мошин, „Рукопис пљеваљског синодика православља“, У: часопис
„Слово“, бр.6,7-8, Старославенски институт, Зареб 1957. године
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књига представља једно од
најзначајнијих дјела европске
књижевне баштине, а интерпретира текст настао око
915. године, док се друга сматра претечом модерне географије и садржи препис текста
који је настао 545-547. године.
Поред преписивања књига за
потребе манастира, књиге су
се продавале, преписивале по
поруџби али и узимале на чување из околних манастира,
што се може сматрати почетком не само библиотечке већ
и књижарске дјелатности. Нажалост, значајан број књига је разнијет и налази се у Прагу,
Бечу, Санкт Петербургу 6, Дубровнику, Београду, Новом Саду
и приватним архивама. Најзначајна од њих је „Врхобрезнички
љетопис“ који се чува у Народном музеју у Прагу, a коју је
рукописао такође Гаврило Тројичанин, 1651. године. У манастирској библиотеци налази се 117 7 рукописних јединица. Најстарија књига која се чува је „Зборник слова и житија” која
датира из 1335/45. године, а најзначајнији рукопис је (Пљеваљски) „Синодик православља” из 1375/85. за који се због погрешног инвентарисања сматрало да је изубљен све док га 1956.
у манастиру није пронашао Владимир Мошин.8
Поред књига, познати оријенталиста Фехим Барјактаревић је 1934. године у манастиру затекао и 834 турска документа, од којих је превео њих 185. Преведени документи тичу се
кореспонденције од краја 15. вијека до 1913. године и представљају значајан извор за историју пљеваљског краја. Објављени

Шестоднев Јована Егзарха

Библиотека – историјат, организација и активности

су у сепарату „Турски документи манастира Св. Тројице код
Пљеваља” у издању Српске краљевске академије наука још далеке 1935. године.
Напоредо са продором ислама на ове просторе започиње
стваралаштво и преписивачка дјелатност на оријенталним језицима. Забиљежен је Ташлиџали Дукâгин Jaхја9, пјесник из XVI
вијека који је постао познат 1553. године по тужбалици о убиству принца Мустафе, најстаријег сина Сулејмана Величанственог, у којој је за његову смрт оптужио великог везира Рустем-пашу. Због бојазни од освете Рустем-паше склоњен је у
Зворнички санџак и највјероватније сахрањен у Лозници. Преписивачком дјелатношћу на арапском језику крајем XVII вијека
бавио се Абдулах, син хаџи Мустафе10, преписујући неколико
расправа углавном о лексичким темама. Помињу се и Мустафа
Тамимзаде11 (1788), Сулејман син Ејуба Хаваџе12 (1754), Дервиш Ташлиџали (1789), Монла Салих (1798)13 и још неколико
њих који су преписивали текстове са темама углавном из шеријатског права. Од значајнијих књига у контексту података о
пљеваљском крају издваја се Збирка званичних писама и докумената коју је написао 1805. године кадија Салих Сидки Ћехајић - Махмудкадић Сарајлија14, а свакако највриједнија књига
је Коран Хусеин-паше Бољанића из 1579. године од непознатог
преписивача која се чува у Хусеин-пашиној џамији.
Овдје треба напоменути да су Пљевља од 1576-1833.15
била главни град Херцеговачког санџака и његов админстративни центар. Поред тога, у поменутом периоду, и при манастиру Св. Тројица и при Хусеин-пашиној џамији, интензивно
се радило на развоју просвјетних прилика и оснивању школа.
То је условило повећану потребу за писањем и биљежењем
правног промета, као и набавку и преписивање уџбеника. У
9
Енес Пелидија, О научној, културној и преписивачкој дјелатности Пљевљака на
орјенталним језицима, У: Алманах, бр. 25-26, Подгорица 2004.
10
Драгана Кујовић, Радови аутора и преписивача на оријенталним језицима из
Пљеваљског краја, У: Гласник завичајног музеја, књ.7, Пљевља, 2010.
11
Исто.
12
Исто.
13
Исто.
14
Енес Пелидија, О научној, културној и преписивачкој дјелатности Пљевљака на
оријенталним језицима, У: Алманах, бр. 25-26, Подгорица 2004.
15
Драгана Кујовић, Траговима оријенталног - исламског културног наслеђа у Црној
Гори, У: Алманах, Подгорица, 2006.
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Завичајном музеју – Пљевља чува се преко 30016 јединица рукописних и штампаних књига на арапском, турском, персијском
и српском језику, међу којима преовладава школска литература. Библиотечки фонд Хусеин-пашине џамије обухвата углавном штампане књиге на турском и арапском језику вјерске
садржине и неколико примјерака Корана.17
Гутенбергов проналазак штампарске машине са покретним словима засигурно је био један од најзначајнијих изума
човјечанства. Он је драматично убрзао записивање и ширење
знања. Прије њега књиге су се ручно преписивале, што је био
веома тежак, спор и скуп процес, па је самим тим и ширење
знања било споро и доступно углавном високој властели и
свештенству. Свијест о значају појаве штампарских машина
није заобишла ни наше крајеве, тако да је већ четрдесетак година након појаве прве штампане књиге у Европи18, у Црној
Гори 1494.19 године одштампан “Октоих првогласник”, прва
ћирилична јужнословенска штампана књига. Књига је одштампана у Ободској штампарији на Цетињу чији је оснивач Ђурађ
Црнојевић. Након тога Божидар Љубавић Горажданин 1519.
године оснива штампарију у Венецији, коју затим сели у Горажде, и то је прва српска штампарија у Турској империји. Божидар Вуковић из Подгорице, такође у Венецији штампа српске
књиге у периоду од 1520-1540. године 20, а непосредно у близини
Пљеваља, у манастиру Милешева (Пријепоље), 1544. године
почиње са радом Милешевска штампарија чији се један коректурни табак чува у манастиру Св. Тројице у Пљевљима.
Оснивање прве државне штампарије у Србији 1831. године, Његошеве штампарије на Цетињу 1834. године, штампарије Павла Јанковића у Новом Саду 1841. године и Сопранове штампарије у Сарајеву 1866. године представљало је
значајан подстицај за развој културних прилика и предстојећи
национални препород српског народа на окупираним простоДрагана Кујовић, Уџбеници на оријенталним језицима, У: Алманах, бр. 45-46,
Подгорица 2009.
17
Драгана Кујовић, „Траговима орјентално-исламског културног насљеђа у Црној
Гори“, Алманах, Подорица, 2005. Године.
18
Гутембергова Библија, 1455. године
19
Радован Самарџић, Доба борби за очување и обнову државе 1371-1537, У: Историја
српског народа, Српска књижевна задруга. Београд, 1892.
20
„Историја српске културе“, Горњи Милановац : Дечје новине ; Београд : Удружење издавача и књижара Југославије, 1996
16
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рима, којима је свакако припадао и пљеваљски крај. Из тога је
проистекао даљи развој штампарства, оснивање приватних
штампарија и појава разних новина и часописа које су, уз велике проблеме због турске цензуре, дотурали свештеници, трговци и учитељи. Долазак Аустроугара у пљеваљски крај, ако
ништа друго, пљеваљски Срби користили су да им њиховом поштом стижу књиге у Пљевља, јер Турци нису смјели да је
отварају. Од 1832. године у Пљевљима се појављују и претплатници на српске књиге, а 1897. године забиљежен је и покушај
отварања књижаре у Пљевљима како би се олакшала дистрибуција књига и школских уџбеника из Србије у Пљевља. Милан
Живковић, трговац из Пљеваља, добио је дозволу „да може
отворити српску књижару” 21. У то вријеме Србија је помагала
српске књижаре у Скопљу, Солуну и Призрену, али је та помоћ
за Пљевља изостала, тако да књижара није заживјела.
Новине и часописи у то вријеме били су значајан извор
информација. Сходно томе почеле су да круже и прве информације о пљеваљском крају а да не долазе од путописаца и
људи са стране. Први човјек из Пљеваља који је објавио прилог
о пљеваљском крају је Марко Поповић Родољуб 22. Његов текст
„Пљевље у Херцеговини” 1886. године објављен је у сомборском
часопису „Голуб” у коме, поред осталог, наводи да се тада у
вароши читају новине „Косово”, „Српски лист”, „Сарајевски
лист”, „Глас истине”, „Истина”, „Голуб”, „Босанска вила” и други, што је, мора се признати, широк репертоар за варошицу као
што су била Пљевља у то вријеме. Марко Поповић је иначе објављивао и пјесме, приче, бесједе, расправе, био је богослов и
сматра се за првог сакупљача народних умотворина и пјесама
из пљеваљског краја. Још 1892. године објавио је збирку српских
народних пјесама које је прикупио у Стоцу, Пљевљима и Фочи
„Српске народне умотворине. Из ковчежића Мар. С. Поповића
Родољуба. Српске севдалинке”. Готово да нема српског часописа
са којим није сарађивао у то вријеме, нарочито са листом „Голуб” и часописом „Босанска вила”. С обзиром на то да је био
свештено лице мијењао је мјесто пребивалишта, тако да је
21
Љубомир Дурковић Јакшић, „Пљевља и Манастир Света Тројица - Борба против
расрбљавања до ослоођења од Турака 1912.“, Свети Архијерејски Синод СПЦ,
Београд, 2012.
22
„Пљеваљске новине“ бр. 639, Поповић, Марко С.: Пљевље у Херцеговини (Приредио Добрило Аранитовић)
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најмање био у свом родном крају. Живио је у Сарајеву, Фочи,
Невесињу, Стоцу, Коњицу и Кикинди. Имајући у виду његов
културни и национални рад, сигурно је да би такав човјек промијенио токове културне историје пљеваљског краја да је остао
да живи у њему. Забиљежено је да су му аустроугарске власти
одузеле списе у Фочи и да је са још 156 виђенијих Срба био
одведен у „Црну кућу” поводом познатог „Бањалучког процеса”. Библиографију његових радова урадио је Добрило Аранитовић 1991. године, објавио у „Библиографском вјеснику” и
тиме омогућио да се скрене пажња на овог значајног и неоправдано запостављеног Пљевљака. Ове године се у Кикинди
спрема реиздање горе поменуте књиге севдалинки.
У то вријеме, 1889. године, учитељ Јован Митрановић даје
опширан опис манастира Св. Тројица у часопису „Босанска
вила”. У „Цариградском гласнику” 1895. године појављују се
дописи из Пљеваља Јована Госпића који говоре о свечаности
поводом прославе Васкрса испред манастира Св. Тројица и Б.
Бајића поводом школске ревизије и завршног испита за ученике који је одржан на Илијином брду. Милан Ненадић, такође
у „Цариградском гласнику”, 1899. године пише о селу Отиловићи.
До тада прва обавјештења о пљеваљском крају стизала су
од европских путописаца: Рамберти 1518. године, Шепер 1533.
године, Катарин Зен 1550. године, Паоло Контарини 1581. године, Хајес 1621. године, а касније многих других и значајнијих. Углавном, у западном свијету, Балкан је и тада важио за
„примитивну средину” са „примитивним људима”, те су путописци упозоравани да се пазе кад пролазе кроз ове крајеве.
Заједничка карактеристика свих тих путописа је та да су говорили о љубазном народу и да су били добро примљени у граду,
што је исправљало слику о нама на Западу. Ти исти путописци
би касније, кад би дошли у своје средине, организовали јавне
трибине и причали о догађајима са пута. Неки су били толико
опчињени балканском „егзотиком“ да су касније постали снажни лобисти „неписмених Балканаца”, као нпр. енглескиња
Идит Дурам, која је почетком XX вијека постала албански лобиста на Западу. Прошла је кроз Пљевља 1908. године и о томе
оставила запис у књизи „Босна и Херцеговина” као и неколико
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фоторафија манастира Св. Тројица. Колико смо били значајан
крај говоре и текстови познатог аустријског слависте и археолога Карла Лудвига Пача у „Гласнику земаљског музеја у
Сарајеву” у периоду од 1894–1909. године, научном часопису
који је у то вријеме био један од најзначајнијих те врсте, веома
озбиљан и за садашње вријеме. Поред „Босанске виле” и „Цариградског гласника”, овај часопис спада међу најзначајније за
пљеваљски крај. Карл Пач је још 1900. године проучавао и писао
о Муниципиуму С... и забиљежио значајне трагове неопходне
за данашња проучавања.
Крајем XIX вијека млади Пљевљаци, у то вријеме београдски гимназијалци, Танасије и Ристо Пејатовић и Стеван
Самарџић, покренули су хумористичко-сатирични лист „Типар” тако што су га ручно писали, илустровали и илегално слали
породици и пријатељима из Београда у Пљевља. Лист је излазио
1893-1895. године, а сачуван је 21 број. Као и сваки сатирични
лист „Типар“ се бавио друштвеним девијацијама како у Србији
за вријеме Обреновића, гдје су се оснивачи тад школовали, тако
и у Пљевљима, њиховом родном крају који је у то вријеме био
под двојном окупацијом. Када се у обзир узму околности, њихове године, илегални карактер новина, ручни рад, уз цртеже и
карикатуре, с правом се може рећи да овај лист припада корпусу културне баштине која је од изузетног значаја. Заоставштина породице Пејатовић, у којој се поред осталог налазе и
оригинални примјерци „Типара“, чува се у Завичајном музеју
који је 2009. године приредио и објавио књигу “Типар”, фототипску збирку сачуваних бројева, чиме је овај значајни лист учинио доступним за ширу јавност. Сва тројица оснивача “Типара”
били су и покретачи националног и културног препорода пљеваљских Срба, што је резултирало оснивањем Српске гимназије у Пљевљима 1901. године, једним од најзначајнијих догађаја
новије пљеваљске историје. Гимназија је утиснула свој печат у
живот пљеваљског краја дијелећи са њим сва искушења која је
донио немирни XX вијек.
„Типаревац” Танасије Пејатовић постаје први научноистраживачки радник и први директор пљеваљске гимназије.
Поред осталог, 1902. године објавио је значајну студију о
антропо-географским испитивањима „Средње Полимље и
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Потарје у Херцеговачком санџаку” као и „Списак фермана,
бурунтија, хуџета,...” 1903. године, којим је значајно скренуо
пажњу шире јавности на вриједност манастирске библиотеке.
Оба рада објавила је Српска краљевска академија наука и умјетности, што говори колико је био уважаван у тадашњим академским круговима. Колико је било незгодно то вријеме говори
и чињеница да је своју антропо-географску студију објавио под
именом Петар Мркоњић, јер није желио да открива свој идентитет. Други „типаревац” Стеван Самарџић, иначе брат од
тетке Ристу и Танасију Пејатовићу, постаје први пљеваљски
књижевник23. Од 1904.24 године објављује приповијетке у тадашњим часописима, а 1907. објављује збирку приповијетки
„Из наше нахије”25. Био је сарадник у то вријеме најзначајнијих
часописа: „Цариградског гласника“ (1899–1902, 1906, 1908), „Дела“, „Нове Искре“ (1905), „Босанске виле“ (1897, 1903, 1905,
1906, 1907, 1909), „Српске ријечи“, „Голуба“ (1907), „Штампе”
(1906-1910). Писао је и педагошке радове. Имао је више значајних улога у организацији просвјете и био један од најзначајниих повјереника Српске владе из Рашке области. И он
се користио псеудонимима и иницијалима из истог разлога као
и Танасије. Његово име данас носи библиотека у Пљевљима.
Трећи „типаревац” Ристо Пејатовић постао је први академски
сликар-вајар. Као државни стипендиста српске владе био је
ученик прашке умјетничке школе и студија педагогије. За прво
академско вајарско дјело „Борац на умору” добио је Државну
награду Чешке26, а поводом стогодишњице Првог српског
устанка добија и Државну награду Србије за скулптуру „Карађорђе”.27 У садашњој Средњој стручној школи, тј. у старој згради
пљеваљске гимназије, налази се биста његовог брата Танасија
коју је Ристо израдио 1903. године. Бавио се и преводилачким
радом са руског и чешког језика.
23
Мустафа Хаџиатлагић, Из културне прошлости: Стеван Самарџић, У: „Пље-ваљске
новине“, Пљевља, 1969, бр. 203, стр. 8.
24
Војислав Илић, Оцене и прикази: Стеван Самарџијић - Из наше нахије, У: “Босанска вила”, Сарајево, бр. 12, 30. јун 1907.
25
“Срђ”, бр. 10, стр. 479, 31. 05. 1907.
26
Милић Ф. Петровић, „Пљеваљска гимназија 1901-2001 - Документи 1901 -1914”,
У: Гимназија „Танасије Пејатовић”, Пљевља, 1999.
27
Славенко Терзић , „Пљевља на путу у ново доба”, У: Историја Пљеваља, Општина Пљевља, 2009.
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У сумрак Отоманске империје, у Пљевљима је 1909. године
забиљежен излазак листа на турском језику који се звао „Лим”.28
Имао је четири листа, штампан је литографијом на три ступца и
доводи се у везу са идеологијом Младотурске револуције. Основао га је Ћамил Курбеговић, иначе аустријски агент29, а као директор се потписивао Мехмед Кали30. Нема података колико је бројева изашло, нити има сачуваних примјерака на нашим просторима, што говори да није имао неког значајнијег одјека у Пљевљима. Зна се да је у заглављу стајало: Поносимо се књижевним и
војним дјелима у служби интереса домовине и нације. Наше
странице отворене су свим родољубима, год. I, хр. л. л. јули 1909.
Између два рата у Пљевљима је радило неколико књижара и папирница. Прва је била књижара Кића Петровића која
је радила од 1913-1918. године.31 После Првог свјетског рата,
након повратка из Беча, књижару је отворио Игњат Гомилановић родом из Рабитља и радила је све до почетка Другог
свјетског рата.32 Била је снабдјевач књига за гимназију.33 Забиљежена је књижара и папирница Воја Обрадовића која је радила до почетка Другог свјетског рата. Тих је година објављена и
прва пјесничка збирка у Пљевљима. Никшићки чиновник Радоје Мирковић, у то вријеме на служби у Пљевљима, 1929. године објављује збирку пјесама „Кроз самоћу”34 са предговором
Јована Палавестре. Пљевљаци га памте као учесника многих
културних манифестација на којима је рецитовао и пјевао. Ова
збирка је доживјела реиздање 2001. године у издању „Слова“ из
Врбаса, поводом седамдесет година од смрти пјесника.
Први часопис који је изашао у Пљевљима звао се „Наша
Искра”.35 Излазио је при пљеваљској гимназији током 1931. и
28
Љубомир Дурковић Јакшић, „Пљевља и Манастир Света Тројица - Борба против
расрбљавања до ослоођења од Турака 1912”, Свети Архијерејски Синод СПЦ, Београд, 2012.
29
Исто.
30
Исмаил Ерен, Турска штампа у Југославији, У: „Прилози за орјенталну филологију” XIV - XV, Оријентални институт у Сарајеву 1964-65.
31
Мустафа Хаџиатлагић, Из наше прошлости: Књижаре, У: „Пљеваљске новине”,
1969.
32
Исто.
33
Милић Ф. Петровић, Пљевља у документима 1918-1941, Општина Пљевља, 2004,
стр. 751.
34
Радоје Мирковић (1894-1931) - био-библиографија (приредио Добрило Аранитовић) У: Библиографски вјесник; год. 17, бр. 1, 1988. Год.
35
Милош Томић, „Пљеваљске новине 1960-1990”, У: „Брезнички записи”, Пљевља,
1995, бр. 6
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1932. године. Оснивач и уредник овог ђачког гласила био је
професор гимназије Ђорђе Ј. Киселиновић из Скопља, који је
за вријеме службовања у Пљевљима објавио пет бројева, тј.
један двоброј и један троброј.36 Чланови уређивачког одбора у
Пљевљима били су ученици 8. разреда Јован Драгутиновић,
Павић Радовић и Реџо Бучан.37 Часопис је објављивао књижевне радове школске омладине југословенског простора, а бавио
се и критиком просветних програма и рада наставника. У њему
су, поред осталих, своје прве прилоге објавили Радован Зоговић, Јанко Ђоновић, Танасије Младеновић, Јован Драгутиновић, Божидар Жугић.38 Као посебно издање објављен је алманах
„Наша искра” за 1931. годину који су уредили ученици Филип
Војиновић и Богдан Кршикапа. Мјесто издавања часописа
мијењало се како је професор Киселиновић службовао, тако да
је први број изашао у Алексинцу, касније је излазио у Крушевцу
и Бијелом Пољу. Након Пљеваља, часопис више није излазио.
Модерна штампа у Пљевљима започиње 1935. године са
браћом Илијом и Ђуром Кавајом из Никшића. Они су те године
у кући Реље Драгашевића отворили књижару са штампаријом.
У њој су штампани плакати, обрасци, брошуре и разни тикети.
Главни мајстор био је графички радник Милија Вуковић са
помоћницима Пером Поповићем и Добрилом Драгашевићем.
Вуковић је после рата био технички уредник „Побједе“39. Првa
публикација која се одштампала у Пљевљима те 1935. године је
збирка пјесама Симеуна Жугића „Бура над старим светом“.
Штампарија је радила до децембра 1943. године, када су партизанске јединице опрему понијеле са собом до ријеке Таре, гдје
су је због немогућности транспорта уништиле.40
Током окупације Пљевља су припала италијанској интересној зони. У циљу пропагандног дјеловања Италијанска окупациона команда у Пљевљима основала је лист под називом
„Пљеваљски весник” који је излазио од 13. октобра 1941. до 26.
Добрило Аранитовић, „Библиографија радова о пљеваљском крају“, НИРО „Пљеваљске новине“, Пљевља 1988. године
37
Милић Ф. Петровић, „Културно-просветна мисија Пљеваљске гимназије 19011941”, У: „Гласник Завичајног музеја“, Пљевља, 2000, књ. 2
36

Исто.
Милорад Јокнић, „Привредна панорама Пљеваља“, Информативни центар - Пљевља, 2000. године
40
„Пљевља у Краљевини Црној Гори, Првом свјетском рату и Југословенској држави“, У: Историја Пљеваља, Општина Пљевља, 2009. године
38
39
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априла 1943. године. Његов сарадник и
једно вријеме уредник био је и познати
писац и приповједач Григорије Божовић, стријељан 1945. године од стране
комунистичких власти. Лист се бавио
италијанском ратном пропагандом, извјештајима са ратишта, агитовањем против вођа комунистичког отпора. Повремено су се појављивале и сервисне
информације, обавјештења за грађане и
понека умрлица. Са прекидом због Пљеваљске битке, изашао је укупно 71
број 41. У току НОР-а у Пљевљима је
повремено излазило 12 периодичних
публикација које су издавале Војне јединице НОВ Југославије,
углавном рађених на шапирографу и писаћој машини. У већини случајева имале су карактер агитационо-пропагандног
материјала, а излазиле су само док се јединица издавач налазила
на поменутој територији.42. Забиљежене су: „Вијести”, „Звијезда”, „Недељни ратни преглед”, „Ударник”, „Глас Санџака” 43 и
друге периодичне публикације.
Након Другог свјетског рата, савремена издавачка дјелатност у општини Пљевља почиње оснивањем „Пљеваљских
новина” 1960. године. Оне су настале као културолошки искорак и нужна потреба за информисањем становништва у граду
који је тада био у експанзији, али и као идеолошки инструмент
за очување и утврђивање тековина НОБ-а. Тадашњи оснивач,
„Социјалистички савез радног народа општине Пљевља”, није
ни слутио да ће „Пљеваљске новине” опстати до данашњих дана
и у овом моменту бити једини локални штампани медиј у Црној
Гори.
Први број „Пљеваљских новина” изашао је 1. новембра
1960. године и од тада новине излазе у континуитету до данас.
Биљежећи ону танану микроисторију града, историју људи,
Милорад Јокнић, Корјен и нит новинарства у Пљеваљском крају, У: „Брезнички
записи“ бр. 9-10
42
Милош Томић, „Пљеваљске новине 1960-1990”, У: „Брезнички записи“, Пљевља,
1995, бр. 6
43
Добрило Аранитовић, Библиографија радова о Пљеваљском крају, „Пљеваљске
новине”, Пљевља 1988.
41
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догађаја, сјећања, улица и кућа, па све до крупнијих догађаја
који су били од пресудног утицаја на развој града, „Пљеваљске
новине“ су постале најзначајнији хроничар времена у пљеваљској општини. У њима је заувијек запечаћено све оно што су
најзначајнији носиоци друштвеног живота изговорили и урадили, без могућности брисања. Забиљежени су сви значајнији
људи и догађаји који се тичу пљеваљског краја и сви друштвени
успони и падови. Овјерен је један од најзначајнијих периода
пљеваљске историје, а то је урбанизација и индустријализација
града у свом најинтензивнијем периоду и преображај инфраструктурно заостале послератне вароши у модеран град од почетка 60-их до краја 80-их година, па затим исто тако важан
период друштвених криза од АБ револуције до црногорског
референдума. Објављена су бројна сучељавања мишљења друштвених актера у виду реплика, реаговања, саопштења и писама
грађана, затим бројни извјештаји са вјерских, политичких, спортских, културних и других друштвених догађаја и манифестација, што је употпуњено бројним фотографијама и уредничким коментарима.
У вријеме када није било интернета и кабловске телевизије „Пљеваљске новине” су имале и едукативну улогу дајући
простор за савјете из области очувања здравља и пољопривреде,
што је било изузетно значајно за сеоско становништво поготово
у периоду шездесетих и седамдесетих година. Исто тако се установила и рубрика помена и читуља која се временом утемељила
као народни обичај обавјештавања о смрти људи, која и данас
заузима значајан простор у новинама. Као и све модерне новине, једно вријеме су имале ангажованог карикатуристу и
илустратора, а укрштене ријечи су објављивале још током шездесетих година. Поред тога, значајна пажња посвећивана је
истраживању и проучавању пљеваљског краја. Објављени су
значајни историјски фељтони, прилози и репринти старих текстова и фотографија, тако да су постале незаобилазна ставка
код свих истраживача пљеваљског краја. У овом контексту треба узети у обзир и чињеницу да су из Пљеваљских новина проистекли „Брезнички записи” као још један значајан часопис за
пљеваљску културну баштину који је излазио од 1990 до 2005.
године.
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У институционалном смислу „Пљеваљске новине“ су
један од ријетких правних субјеката пљеваљског краја који је не
мијењајући име прошао трансформацију од друштвене, преко
државне до приватне својине, тако да је некадашњи орган
Социјалистичког савеза сада приватно предузеће, али карактер
и континуитет новина није се мијењао. Као правни субјект
старије су од пола пљеваљске привреде, институција и установа
и својом дуговјечношћу ушле су у појам традиције. Излазе два
пута мјесечно, а било је периода и кад су излазиле три пута
мјесечно (током 1982. године). Први главни и одговорни уредник редакције био је Марко Бановић, затим Владета Цвијовић, Обрад Деспотовић, Мустафа Хаџиатлагић, Јован Кандић,
Бехудин Халилбеговић, Вуко Безаревић, Милорад Јокнић, Милан Кнежевић, Дејан Миличић и Вела Мићковић. До сада је
изашло 1450 бројева уз једно ванредно издање поводом смрти
Јосипа Броза Тита, а једини тромјесечни прекид имале су крајем
1998. године, када су ушле у историју црногорског новинарства
као једине новине којима је привремено забрањен рад од стране
државе, тј. тадашњег Секретаријата за информисање Црне Горе.
Као издавач „Пљеваљске новине” су се потписале и на двадесетак књига пљеваљских аутора од којих су најзначајније:
Библиографија радова о Пљеваљском крају (Добрило Аранитовић, Пљеваљске новине 1988 г.); Спорт у Пљевљима 19201990. (Војислав Капетановић, Пљеваљске новине 1991.); Пљевља, прошлост и поријекло становништва (Милета Војиновић, Пљеваљске новине, 1997.); Привредна панорама Пљеваља
1950-2000. (Милорад Јокнић, Информативни центар Пљевља,
2000.), Каменогорски батаљон Пљеваљске бригаде - документа
(Миленко Ћировић Љутички, Пљеваљске новине 2004.); Пљеваљска бригада црногорске народне војске 1914-1915. - документа
(Миленко Ћировић Љутички, Пљеваљске новине, 2017) и друге, а
вјероватно највриједнији прилог о „Пљеваљским новинама“
написао је Милош Томић обухватајући библиографију објављених
чланака и прилога до 1990. године. („Пљеваљске новине 19601990.”, Брезнички записи, бр. 6, 145-174 стр, 1995. год).
Важно је рећи да су „Пљеваљске новине” кроз реорганизацију тадашњег Занатског предузећа, 1964. године, добиле
своју штампарију. То је било вријеме слагања оловних слова.
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Поред новина штампане су и књиге од којих је прва „Тужбалице из НОБ-а” које је сакупила Даница Вуковић, а објавила
Гроздана Вуковић 1965. године. Тада почињу да се штампају и
„Службене новине општине Пљевља” у којима је скупштина
града објављивала своје прописе, што је био један велики административни искорак за то вријеме. „Службене новине” излазиле су са прекидима од 1964. до 2004. године. Штампарија се
1972. године издвојила из „Пљеваљских новина” као самостално књижарско-штампарско предузеће.
Након „Пљеваљских новина”, значајну издавачку дјелатност започиње „Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност”, која 1969. године оснива часопис за књижевност, културу и умјетност „Мостови” који је излазио све до
2006. године. Изашло је 180 бројева у укупном тиражу од око
190.000 примјерака и то је био назначајнији књижевни часопис
који се бавио ствралаштвом региона тромеђе - Србије, Црне
Горе и БиХ. Забиљежен је и куриозитет да су 1974. године социјалистичке власти забраниле и уништиле тираж броја 21. због
приповијетке Божура Хајдуковића „Самачка соба звана свратиште”44. Главни и одговорни уредници „Мостова” били су:
Војислав Максимовић, Мирко Вранеш, Исак Калпачина, Вуко
Безаревић, Јован Петровић и Зора Јестровић45, а кроз уређивачки колегијум прошли су најзначајнији културни посленици
са простора тромеђе као што су Данило Ераковић, Ћамил Сијарић, Милорад Веруовић, Милош Спајић, Мустафа Хаџиатлагић, Кемал Шећеркадић, Мило Бошковић, Фарук Диздаревић,
Мирко Иконић, Брахо Адровић, Изет Муратспахић, Саладин
Бурџовић, Милорад Зечевић, Љубомир Матовић, Миленко
Јовић, Драго Бојовић и многи други. Своје прилоге и радове у
„Мостовима” објавило је око 2000 аутора (1800 аутора до 1997.
год.46) из бивше СФРЈ од којих је добар дио њих, управо преко
„Мостова”, стекао даљу афирмаицију. „Мостови” су се доминантно бавили књижевним прилозима, библиографијама, ликовним прилозима, преводима и разним врстама прозних и пое44
Мишљење редакције поводом забране часописа „Мостови” бр. 21 за 1974. годину,
У: „Мостови”, Пљевља, 1974, бр. 22, стр. 123-125.
45
ЦОБИСС.СР - Виртуелна библиотека Србије
46
Узеир Бећовић, Деценије успона: 35 годна Међурепубличке заједнице, МРЗ, Пљевља, 1997.
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тских сепарата, а стваралаштво младих аутора у знатној мјери
је подржавано. Након распада СФРЈ „Међурепубличка заједница” је изгубила свој правни статус који се без успјеха покушавао
редефинисати од 2002. године, што се одразило и на „Мостове”
који су, после непуне четри деценије, 2006. године престали да
излазе. Поред часописа „Мостови”, „Међурепубличка заједница” је 1970. године покренула и монографску издавачку дјелатност кроз едицију Мостови, која је третирала поетско и прозно
стваралаштво, и Трагови, која се бавила књижевном баштином.
Кроз ове едиције је објављено преко 400 књижевних наслова од
чега се преко 160 наслова односи на прве збирке поезије првенствено младих аутора. Објављиване су и награђене књиге са конкурса „Блажо Шћепановић” за
најбољу необјављену пјесничку књигу, затим са
конкурса „Ћамил Сијарић” за необјављену збирку приповијетки, а објављени су и драмски текстови чији су аутори добитници награде „Исак
Самоковлија”. С обзиром да је административно
сједиште „Међурепубличке заједнице” било у
Пљевљима, њена издавачка дјелатност је по инерцији значајно утицала на развој пљеваљског
Први број „Мостова”
културно-умјетничког стваралаштва. Захваљујући томе, неке од својих првих књига објавили су и пљеваљски
аутори Витомир Србљановић, Нешо Жугић, Мићун Шиљак,
Исак Калпачина, Милија Лековић, Радован Вујадиновић, Миленко Пејовић, Милић Ђековић, Миленко Јовић, Узеир Бећовић,
Тадија Поповић и други. Најзначајније сведочанство о Међурепубличкој заједници оставио је Узеир Бећовић у својој књизи:
Деценије успона: 35 година Међурепубличке заједнице за културно-просвјетну дјелатност Пљевља: 1962-1997.
Напоредо са оснивањем „Међурепубличке заједнице”, у
Пљевљима долази до самоорганизовања пљеваљских књижевних стваралаца кроз „Клуб љубитеља књиге”, који је основан
при градској библиотеци 1963. године47. Под тим називом
радио је до 1975. године, када добија име по пљеваљском књижевнику и путописцу Богомиру Аћимовићу Далми. Своју издавачку дјелатност Књижевни клуб „Далма” започиње 1977. го47

Основан клуб љубитеља књиге, У:„Пљеваљске новине”, 1. март, 1963.
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дине објављујући збирку хумористичко сатиричне прозе и
поезије Вука Безаревића „Из необјављење књиге”. До данас овај
клуб је објавио седамдесет књига. Његов дугогодишњи предсједник био је Момчило Бојовић, а након његове смрти ту улогу је
преузео књижевник Миленко Јовић. Књижевни клуб „Далма”
је током своје издавачке дјелатности представио готово све
завичајне ауторе и поред тога изњедрио двије значајне књижевне манифестације – „Завичајне сусрете писаца” и Дане хумора
и сатире „Вуко Безаревић”. Значајније објављене књиге поред
пјесничких збирки су: „Из далеке прошлости Пљеваљског
краја” аутора Јока Кнежевића, „Пљевља у документима 19181941.”, аутора Милића Ф. Петровића, „Културна панорама Пљеваља” аутора Узеира Бећовића (суиздавач: „Међурепубличка
заједница”) и превод са мађарског језика књиге из 1908. године
„Пљевља - Новопазарски санџак” аутора Варади Гезе и Лаки
Имреа, којима је књижевну клуб, поред књижевне, залазио и у
сферу историјске баштине. У знак сјећања на Богомира Аћимовића Далму, клуб је 2013. године објавио превод његовог путописа са француског језика „Midi ... terre de beauté” („Југ...земља
лепоте”).
Као што се види, почетак седамдесетих година XX вијека,
са индустријским и привредним развојем, доноси значајан
замајац развоја издавачке дјелатности и културе уопште, кроз
издавачки рад „Међурепубличке заједнице” (1969. год) и Књижевног клуба „Далма” (1977. год). У то вријеме, као значајан
друштвено политички субјект, појављује се и организација
СУБНОР која се кроз своју спорадичну издавачку дјелатност
бавила темама НОБ-а и у том контексту објављује 1969. године
књигу „Прилог у крви”, значајну због тога што су се у њој појавили спискови погинулих и убијених житеља Пљеваља током
Другог светског рата. Главни уредник књиге био је Данило
Кнежевић, уредник Богдан Гледовић, а чланови редакције истакнути комунистички функционери: Милорад Зорић, Данило
Јауковић, Ризах Катана, Јоко Кнежевић, Мишо Павићевић,
Ђорђије Перуничић, Џемаил Селмановић и Јово Чоловић.
У духу социјалистичког самоуправљања, пљеваљски крај
није заобиђен ни кад је у питању оснивање радничке штампе.
Тако је 1969. године основана „Љубишња”, лист радних људи
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Шумско-индустријског комбината „Велимир Јакић” чији су
уредници били: Драго - Миле Ћосовић, Мишо Голубовић, Мирко Поповић и Василије Симовић. Са краћим прекидима излазио је до 1990. године. Радници Рудника угља 1974. године оснивају лист „Глас рудара” чији су уредници били: Петар Спасојевић, Емир Јашарбашић, Бесалет Харбић, Вукоман Кљајевић,
Филип Вуковић, Омер Храповић, Василије Лончар, Ранко Крсмановић и Асим Дешевић. Лист још увијек излази, традиционално, сваке године поводом Дана рудара. Некадашњи трговински гигант ПТК оснива раднички лист „Наше новине” 1978.
године који спорадично излази до 1985. године. Главни и
одговорни уредник био је Жарко Малиџан. Радници Термоелектране „Пљевља“ почели су издавање радничког „Билтена”
1979. године чији је уредник био Милорад Зечевић и који је
излазио свега двије године.
Школска штампа је започета 1958. године са изласком
листа „Ученик” чији је издавач Удружење учитеља, наставника
и професора из Пљеваља. Уредници су били Ј. Чађеновић и
Марко Бановић. У пљеваљској гимназији 1972. године појављује
се лист ученика и професора, такође под називом „Ученик”, и
излази до 1978. године. Школски центар је 1974. године покренуо лист „Млади радник” који излази до 1979. године. Те године
долази до интеграције Гимназије и Школског центра у Центар
за усмјерено образовање који 1983. године покреће лист ученика „29. март”. Од основних школа, Основна школа „Бошко
Буха” имала је лист ученика „Пионирска ријеч” од 1975. године,
који је са повременим прекидима излазио до 1985. године. У
Гимназији „Танасије Пејатовић” једном годишње излази лист
„Глас гимназије” покренут 2000. године а у Средњој стручној
школи „Средњошколац” од 2007. године.
Након слома комунизма и распада СФРЈ, почетком деведестих година, идентитетски и национални процеси створили
су потребу за интезивнијим проучавањем прошлости пљеваљског краја. У том контексту СИЗ за науку Општине Пљевља у
сарадњи са „Пљеваљским новинама” 1990. године покреће
часопис „Брезнички записи” са циљем прикупљања и објављивања прилога о културно-историјској прошлости пљеваљског
краја. У својих 15 година постојања и 16 бројева, „Брезнички
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записи” су прикупили и објавили 175 разних прилога од скоро
свих значајнијих истраживача прошлости пљеваљског краја.
Први уредник „Брезничких записа” био је др Радисав Џуверовић, а од 2002. године до задњег броја 2005. године Милорад
Јокнић. У уређивачком одбору часописа учествовали су: Добрило Аранитовић, Исак Калпачина, Милан Кнежевић, Милић Ф.
Петровић, Војкан Бојовић, Узеир Бећовић, Ђорђије Остојић и
други. Своје прилоге, поред осталих, објавили су Славенко
Терзић, Енес Пелидија, Добрило Аранитовић, Будимир Свркота, Андрија Кнежевић, Милорад Јокнић, Милић Ф. Петровић,
Ђорђије Остојић, Војкан Бојовић, Радован Вујадиновић, Видоје
Деспотовић, Тадија Поповић, Исак Калпачина, Зоран Раонић
и други. Најбољи увид у значај „Брезничких записа” дао је
Добрило Аранитовић у свом прилогу „Попис прилога у до сада
објављеним бројевима Брезничких записа” објављеном у истом
часопису бр. 15 из 2002. године. Након тога изашао је још само
један број часописа. Нажалост, трансформацијом „Пљеваљских
новина“, од 2005. године, „Брезнички записи” више не излазе.
Након „Мостова” Међурепубличке заједнице, „Брезнички записи” су други значајан часопис који се угасио у Пљевљима.
Почетком деведесетих, тачније 1991. године, познати
еколог и друштвени радник Цане Јанићијевић основао је часопис „Бисерка” који се бавио еколошким темама и који је излазио до 1993/1994. године. Овај часопис, иако је био базиран на
ентузијазму и борби појединца, представља значајну ставку у
еколошкој свијести пљеваљског краја. Нарочито због тога што
је часопис „Бисерка” и његов оснивач Цане Јанићијевић, још у
то вријеме, третирао еколошке проблеме и последице са којима
се ми данас суочавамо.
Завичајни музеј 1999. године покреће научну публикацију „Гласник Завичајног музеја”. Овај часопис представља
зборник научних радова о историји пљеваљског краја који су
излагани на научном скупу у организацији музеја. До сада је
изашло 11 бројева, са 144 значајна прилога у девет књига, који
представљају најзначајније научно биљежење факата који се
тичу историје пљеваљског краја. Научни скуп окупља најзначајније историчаре из престижних научних установа (Историјски институт САНУ, Историјски институт Црне Горе, ЦАНУ,
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Архив Југославије, Архив Црне Горе и др.) који се у свом
научном раду баве историјским процесима који обухватају
пљеваљски крај или регион Полимља и Потарја. У Гласнику су
заступљени: Славенко Терзић, Ема Миљковић-Бојанић, Жарко
Лековић, Ружа Ћук, Салих Селимовић, Добрило Аранитовић,
Радослав Распоповић, Зоран Лакић, Драгана Кујовић, Синиша
Мишић, Бранка Гогољ, Милић Ф. Петровић, Предраг Вукић,
Гордана Томовић, Аника Сковран и многи други. Сама наведена имена аутора говоре да се ради о веома значајној и озбиљној публикацији, како за лаичку тако и за академску и стручну
јавност. На страницама „Гласника“ исписује се комплетно академско знање о пљеваљском крају од његовог првог помена,
преко демографских и историјских процеса, до умјетности и
културе. Ти прилози су касније, као и прилози из „Брезничких
записа”, били основа за писање монографије „Историја Пљеваља”, која је из штампе изашла 2009. године, а чији је издавач
Општина Пљевља.
Општина је као издавач стала иза још неколико издања
као што су „Врхобрезнички љетопис” Гаврила Тројичанина са
преводом Владете Цвијовића (2004), „Пљеваљски крај - географска проучавања” Слободана Мишовића (2006), „Одбир поетски записи пљеваљски” Радисава Џуверовића (2007), „Урбани хумор Пљеваља”, антрополошку студију Бранка Бановића
(2008), „Критичке рефлексије”, књижевну заоставштину професора Вука Безаревића (2014) итд.
Поред часописа, Завичајни музеј је објавио и низ значајних књига које би, рецимо, свака пљеваљска породица требало да има: „Становништво Пљеваљског краја” Слободана
Мишовића, монографију „Пљеваљска гимназија 1901-2001.”
Милића Ф. Петровића, монографију „Манастир Св. Тројица у
Пљевљима“ Сретена Петковића, Велики народни „Типар”,
фототипско издање, „Пљеваљски корзо” Бранка Бановића итд.
Друга јавна установа, Народна библиотека „Стеван Самарџић”, једно вријеме је била снажан ослонац за Књижевни
клуб „Далма” који је имао значајну издавачку дјелатност. Клуб
је и настао при Библиотеци, тако да се та установа није бавила
конкретно издавачком дјелатношћу, већ је то дуже вријеме
радила кроз активности у „Далми”. Међутим, након нестанка
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„Мостова” и „Брезничких записа”, Библиотека је 2013. године
покренула „Љетопис“, годишњак који прати дјелатност ове
установе и до сада су објављена четири броја. У међувремену,
покренуто је и издавање књига пљеваљских аутора па су се пред
читалачком публиком нашли „Сабрани књижевни радови” Душана Грбовића, књига коју је 2016. године приредио Добрило
Аранитовић, затим исте године књижевни прикази „Ка језгру
слике и ријечи” аутора Исака Калпачине, збирка поезије „Орфеј
у екстази” пјесника Бориса Бајића и збирка приповједака „Међе
и међаши” Радована Вујадиновића. Тиме је Народна библиотека „Стеван Самарџић” започела озбиљну издавачку дјелатност што свакако треба снажно подржати.

Dragan Paldrmić:
Publishing activities in Pljevlja area

The work follows chronologically the development of literacy
in Pljevlja, from the late 16th century until today. The work denotes
the activity of the scriptoriumat the Holy Trinity Monastery and at
the first manuscripts,some of which are still in the monastery library.
Under the auspices of the Hussein-Pasha mosque a similar
activity took place. In the first half of the 19th century, publishing
activitiesin Pljevlja became more intense and connected with the liberal tradition of this area and the turbulent social movements of that
time. The author gives a survey of the publishing activity till the
modern age, including the development of other activities – education, publishing, commerce.
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Summary:

Драган Палдрмич:
Издательская деятельность в регионе Плевля
Резюме:
В работе хронологически сопроваждается развитие
граммотности в регионе Плевля с 16-ого века до наших дней.
Указывается на работу скриптория в манастыре Святой
Троицы и первые рукописы. Некоторые из них всё ещё находятся в библиотеке манастыря. Подобная деятельность
проходила под эгидой мечети Хусейн-Паши. В первой половине издательская деятельность в регионе Плевля стала более
интесивной и связанной с взращённой либералной традицией региона и сбурными движениями того времени. Автор
даёт обзор издательской деятельности до современной эпохи
включая и развитие других видов деятельности – образования, книжной торговли.
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Ново читање Ива Андрића

априлу 2016. године, у организацији Народне библиотеке „Стеван Самарџић“, одржано је књижевно вече посвећено дјелу Ива
Андрића. Гост вечери била је проф. др Лидија Томић, редовни
професор Филозофског факултета у Никшићу на којем предаје
Средњовјековну српску књижевност и Српску књижевност 20.
вијека. Предавањем са насловом „О токовима Андрићевог
приповједачког поступка“ она је присутне упознала са генезом Андрићевог наративног поступка од кратких лирских записа, преко приповједака до романа. Њено излагање илустровано је раним лирским фрагментима и одломком из чувене
приповијетке „Пут Алије Ђерзелеза“. Пљеваљска публика
имала је прилику да још једном доживи књижевно дјело јединог нобеловца са простора некадашње Југославије и једног од
највећих српских писаца који и данас представља читалачки
изазов. Нема сумње да ће то још дуго бити чувајући у себи
тајну на свим нивоима приповједног текста.
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У

„Године прошле, преци и
потомци” Мироја Вуковића
пред пљеваљском публиком

У

Мироје Вуковић

организацији Библиотеке, у априлу 2016.
године, одржана је промоција књиге Мироја Вуковића „Године прошле, преци и
потомци“. О књизи су говорили Богић Ракочевић, пјесник, антологичар и књижевни критичар, Исак Калпачина, завичајни
писац и Софија Јеловац, професорица филозофије. Директорица библиотеке, Ђина
Бајчета, изразила је важност учешћа установе у промоцији књижевног дјела Вуковића, који је значајан дио живота провео у нашем граду и
кога, у том смислу, можемо сматрати завичајним писцем.
Аутор књиге је рекао нешто више о поводу и мотивацији
њеног настанка, изразивши том приликом посебну захвалност организатору и публици на указаном повјерењу.
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Н

ародна библиотека „Стеван Самарџић“ у мају мјесецу 2016.
године по први пут је додијелила Награду „Душан Грбовић“.
Награда која је намијењена најбољим поетским остварењима
младих аутора, како на локалном тако и на регионалном нивоу, установљена је након вишегодишњег искуства стеченог
у раду са младим ствараоцима. У овом раду посебно мјесто
заузимају активности везане за Награду „Свитање“. Установљењем једне овакве награде Библиотека је, осим што цијени значај књижевне традиције и подстиче културне активности у својој средини, исказала и посебну бригу о дјелу пјесника који је прерано и на трагичан начин изгубио живот.
Душан Грбовић, завичајни пјесник, публициста и културнопросвјетни радник између два рата, учесник тринаестојулског
устанка и искрени борац за националну слободу, страдао је у
злогласном Јасеновачком логору. Након „Немира“, збирке
пјесама коју је 1976. године издала Међурепубличкa заједницa
за културно-просвјетну дјелатност из Пљеваља, а коју је као
рукописну оставштину успјела да спасе његова супруга, у издању Библиотеке током 2016. године изашла је књига „Сабрани књижевни радови” Душана Грбовића, чији је приређивач Добрило Аранитовић.
На конкурс који је поводом додјеле ове награде Библиотека расписала почетком 2016. године пристигло је око
осамдесет радова. Прву награду за пјесму „Рекли су ми да си
као Троја“ узео је Милан Бајчета, студент. Другопласирана је
Јелена Вуковић са пјесмом „Ја сам писац“, студенткиња, док
је трећу награду освојила Божица Грујичић, ученица четвртог
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Награда „Душан Грбовић“

разреда Гимназије „Танасије Пејатовић“ за пјесму „Пјесма“.
Одлуку о добитницима награде донио је петочлани стручни
жири именован од стране Савјета Библиотеке. Свечано уручење Награде „Душан Грбовић“ обављено је на књижевној
вечери, коју је Библиотека тим поводом организовала. Гост
вечери био је Милко Грбовић, завичајни пјесник, који је након бесједе о животу и раду Душана Грбовића лауреатима
уручио Награду.

Милан Бајчета и Божица Грујичић
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Т

оком 2016. године Народна библиотека „Стеван Самарџић“
узела је учешће у два округла стола на тему завичајних фондова који су организовани у Пријепољу и Бијелом Пољу. Тема
округлог стола коју је Библиотека „Вук Караџић“ у Пријепољу
организовала 10. јуна 2016. године била је „Фотографија завичаја“, гдје се као историјски извор могла користити литература, аутентични документ, информација, умјетност. Уводничарка округлог стола Маша Милорадовић, начелница
Одјељења посебних фондова у Народној библиотеци Србије,
направила је овом приликом посебан осврт на фотодокументаристику. Библиотекари завичајних одјељења десет градских
библиотека из Србије и двије из Црне Горе приказали су у PowerPoint - у своје завичајне фотографске збирке. Културне, научне, привредне и друге вриједности, као и дешавања у пљеваљском крају кроз историју, које су забиљежиле
фотографије, а које се као
посебни документи чувају у завичајној збирци
Народне библиотеке „Стеван Самарџић“, представила је библиотекарка завичајног одјељењa Софија Јеловац. Значај локалне
штампе и периодике, који се осим пружања благовремене информације
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Презентација
Завичајне збирке Библиотеке

састоји и у непроцјењивој важности за проучавање прошлости средина у којима су излазиле, представљен је на округлом
столу „Локална штампа свједок времена“ коју је организовала
Народна библиотека из Бијелог Поља у просторијама Центра
за културу 23. септембра 2016. године. Овај значајан дио своје
завичајне грађе презентовала је и наша библиотека, представивши том приликом развој периодике у пљеваљском крају,
почев од првих школских листова с почетка 20. вијека, преко
интензивне издавачке дјелатности шездесетих година, до данашњег дана. Материјали са ових округлих столова, у којима
су садржани прилози свих учесника, биће објављени и публиковани као значајне смјернице у поставци и уређењу модерних завичајних збирки.
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„Завичајне бакве“ пред
завичајном публиком
Милко Грбовић

ред бројном читалачком публиком Народна
библиотека „Стеван Самарџић“ је у септембру 2016. године приредила књижевно вече
посвећено збирци пјесама „Завичајне бакве“
аутора Милка Грбовића. О књизи су говорили Миленко Шарац, професор економске
групе предмета у Средњој стручној школи и
Софија Јеловац, библиотекарка у Народној библиотеци „Стеван Самарџић“. Грбовић је аутор више књига поезије, а пише
и хумористичко-сатиричну прозу. Овом приликом рекао је
нешто више о својим пјесмама из збирке „Завичајне бакве“,
о мотивима њиховог настанка. Понесен топлином родног
града и присуством драгих пријатеља, прочитао је више стихова у којима је највјерније приказао завичај и најискреније
изразио жал за њим.
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П

Представљена књига
Исака Калпачине
Исак Калпачина

У

сали Гимназије „Танасије Пејатовић“, у октобру 2016. гoдине, Библиотека је приредила књижевно вече на коме је промовисана
књига есеја Исака Калпачине „Ка језгру ријечи и слике“. О укупном књижевном раду,
као и дугогодишњем просвјетно-научном
ангажману завичајног писца, говорила је директорица Библиотеке Ђина Бајчета. Панорамски преглед поменуте књиге
дала је библиотекарка Софија Јеловац, док је о изворима и
подстицајима у стваралаштву професора Калпачине говорила
мр Зорица Јестровић која је уредник и рецензент књиге. У
књизи „Ка језгру ријечи и слике“ сабрани су текстови настали
у различитим приликама и тематски су разноврсни. Сам наслов указује на важеће начело примијењено у приказивању
књижевних и ликовних дјела. Аутор је топлим ријечима поздравио бројну читалачку публику посебно се захваливши
Библиотеци која је уједно и издавач ове значајне књиге у којој
је заокружен његов досадашњи рад на пољу књижевне и ликовне критике.
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У

оквиру Новембарских свечаности НБ „Стеван Самарџић“ организовала је промоцију „Сабраних књижевних радова” Душана Грбовића чији је приређивач Добрило Аранитовић.
Пљеваљска публика је с пажњом пратила представљање издавачког првијенца ове установе. Гости вечери били су академик Љубомир Зуковић и приређивач, а учешће су узеле Ђина
Бајчета, директорица Библиотеке, и Марија Кнежевић, библиотекарка. У свом излагању Зуковић је истакао значај овог
подухвата којим је Библиотека знатно унаприједила свој рад
и потврдила настојање да се савјесно брине о културном насљеђу пљеваљског краја. Истакнута је потреба да се настави
сарадња са личностима какав је Добрило Аранитовић, а каквих је мало у савременом библиотекарству, јер су његови домети готово непревазиђени и на регионалном нивоу. С обзиром на чињеницу да су се први пут на једном мјесту нашли
књижевни радови Душана Грбовића са прецизним приређивачким напоменама, заједно са свим до сада познатим критичким текстовима о њима, читалачка јавност
ће имати прилику да се увјери у квалитет и
вриједност цјелокупног подухвата, као и појединачних књижевних остварења. Након што
је представљена пљеваљској публици, Удружење Пљевљака у Котору на челу са Љубенком
Боровићем омогућило је да се са књигом упозна и публика овог града.
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Промоција књиге „Сабрани
књижевни радови” Душана
Грбовића

Н

ародна библиотека „Стеван Самарџић“ је, у
оквиру Новембарских свечаности 2016. године, организовала књижевно вече чија је тема била роман „Мојковачка битка“ Ћамила
Сијарића. О овом дјелу говорила је проф. др
Јасмина Ахметагић уносећи нове моменте у
читање и чинећи га заиста новим за све оне којима ће роман
„Мојковачка битка“ постати изазов, али и за оне чија је читалачка пажња заробљена стереотипима. Она је своје проучавање романа засновала на Сијарићевом и сопственом читању
Његошевог „Горског вијенца“, узимајући у обзир до сада од
стране критике већ уочене елементе косовског мита. Свјежина и вјеродостојност њеног излагања долази из читања за
рачун, а не на рачун текста који се књижевно-теоријски разматра. Рекапитулира се не само једно дјело, већ се један значајан писац ослобађа конформистичке љуштуре која му је
дала сумњиво име и домете „регионалног“ писца. Он је, свакако, надрастао сваку варијанту националног типа својим неспорним универзалним вриједностима. Ова манифестација
је јубиларног карактера јер је 100-годишњица Мојковачке битке била разлог да се овом роману посвети пажња и на тај начин обиљежи велики историјски догађај.
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Јасмина Ахметагић о
„Мојковачкој бици“
Ћамила Сијарића
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Промоција књиге „Орфеј у
екстази“ Бориса Бајића

Б

ројна публика је у марту 2017. године пратила
промоцију књиге „Орфеј у екстази“ Бориса
Бајића чији је издавач Народна библиотека
„Стеван Самарџић“. О књизи су говорили Зоран Раонић, писац и Марија Кнежевић, рецензент ове пјесничке збирке. Стихове су говорили Теодора Милинковић, Данило Кнежевић и Милић Дујовић, ученици Гимназије „Танасије Пејатовић“. Књижевно
вече одржано је у сали Гимназије која је на овај начин била
домаћин манифестације пруживши подршку свом некадашњем ученику и Библиотеци као издавачу. Присутне је поздравила директорица Библиотеке Ђина Бајчета истакавши да је
овај подухват дио планских активности ове установе у намјери да изађе у сусрет младим писцима из Пљеваља.
Млади писац двоструки је добитник Награде „Свитање“ коју додјељује Народна библиотека „Стеван Самарџић“, што је и био подстицај да Библиотека буде издавач његовог ауторског првијенца и да се по први пут на овај начин
огласи у својој средини. Књигу је за штампу припремила Бранка Ковачевић која је као њен илустратор дала визуелни рефлекс поетском изразу збирке. На крају се публици обратио и
сам аутор и уз кратак коментар прочитао неколико својих
пјесама захваливши се свима који су помогли „Орфеју“ да угледа свјетлост.
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Борис Бајић

Представљен роман
„Ћутања из Горе“
Мирка Демића

Р

Мирко Демић

оман „Ћутања из Горе“ аутора Мирка Демића,
који је овјенчан наградом „Меша Селимовић“
за 2016. годину, представљен је и у нашем
граду. Тим поводом Библиотека је приредила
књижевно вече, које је пред бројном читалачком публиком одржано у априлу 2017. године.
Након што је публику упознала са обимним и плодним дјелом награђеног писца, директорка Библиотеке Ђина Бајчета
прочитала је извод из бесједе коју је писац одржао приликом
свечаног уручења награде у београдском Народном позоришту. О књизи је говорила библиотекарка Софија Јеловац,
док је аутор представио публици настанак свог петокњижја:
„Молски акорди“, „Атака на Итаку“, „Трезвењаци на пијаној
лађи“, „Повратнички реквијем“ и „Ћутања из Горе“, роман
који је, парадоксално, први дио овог петокњижја, иако се у
издавачкој хронологоји појавио као последњи. Аутор је публици приближио свој стваралачки поступак и дјелимично
расвијетлио мотивацију за настанак последње, поменутом наградом овјенчане књиге.
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У

организацији Народне библиотеке „Стеван Самарџић“ и Гимназије „Танасије Пејатовић“, у мају 2017. године, одржана је
промоција књиге „Вријеме одрастања“ завичајног писца Мироја Вуковића. Како је садржај књиге посвећен рударском насељу Градац, у коме је писац стекао основношколско образовање, прва презентација обављена је у ОШ „Радоје Контић“
у Градцу. Том приликом, пред бројним мјештанима, каo и ђацима и наставницима школе, евоциране су успомене и сјећања на живот какав је на овим просторима у једном историјском тренутку и једном посебном друштвеном миљеу постојао. Књига из аспекта два сасвим различита времена говори о судбини рударских насеља као посебних друштвених
и социолошких феномена. Истог дана књига је промовисана
у свечаној сали Гимназије „Танасије Пејатовић“. О књизи су
говорили мр Исак Калпачина, др Радисав Џуверовић, библиотекарка Софија Јеловац и аутор. Издавач књиге је „Унирекс“ из Подгорице, док су суиздавачи Народна библиотека
„Стеван Самарџић“ - Пљевља и Центар за културу - Плужине.
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Промоција књиге „Вријеме
одрастања“ Мироја Вуковића

Промоција књиге
„Малољетни сунцокрет“
Селме Шљуке

Н

Селма Шљука

ародна библиотека „Стеван Самарџић“ је у
мају мјесецу 2017. године приредила промоцију збирке пјесама „Малољетни сунцокрет“
ауторке Селме Шљуке. Након објављивања
своје прве збирке пјесама „Десето небо“, завичајна пјесникиња се овом приликом читалачкој публици представила својом новом књигом. О књизи су
говориле Ђина Бајчета, директорица Библиотеке, библиотекарка Софија Јеловац и ауторка. Организацијом ове промоције Библиотека је пружила подршку младој пјесникињи, али
и дала подстицај другим младим ствараоцима из Пљеваља.
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У

обичајена пракса да се полагањем стручних испита стекну
стручна звања за рад у библиотеци одавно је заживјела у Народној библиотеци „Стеван Самарџић“, тако да сада ова установа располаже потребним стручним капацитетима оличеним у библиотекарима и књижничарима. Звања виша по рангу од поменутих додјељују се након што се испуне услови
предвиђени Правилником о додјели звања међу којима су
радно искуство и одговарајући број бодова остварен у току
рада. Библиотекарки Станојки Љиљанић је 2016. године додијељено звање библиотекара савјетника, што је највише звање које се може стећи радом у библиотеци. Станојка Љиљанић је од самог почетка задужена за спровођење COBISS-а у
овој установи. Њен дугогодишњи рад заслужено је крунисан
успјехом. Ово је прво звање које је добио неко од запослених
у НБ „Стеван Самарџић“ које се не заснива на стицању основних квалификација. Звање додјељује Комисија за додјелу
стручних звања при Министарству културе Црне Горе. На
овај начин одаје се признање не само поједицу, који је свакако
највише за то заслужан, већ и самој установи која својим радом представља културно упориште Пљеваља.
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Додијељено звање
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Прикази дјела завичајних стваралаца

П

ојава ове књиге у издању Народне библиотеке „Стеван Самарџић“ представља значајан догађај у културном, књижевном поготову, животу нашег града и краја. Надати се да ће бити примећен и на ширем простору српскога језика и књижевности. Како
не волим критику и оспоравање, тако исто не волим ни истицање и похвале без покрића и доказа. Стога сматрам да би било
неодмерено, чак и у оваквој прилици кад је то редовна појава,
казати да је Душан Грбовић велики песник и стваралац. Он то
свакако није, али је још мање писац и стваралац кога би и у богатијиј књижевној средини него што је ова смели препустити
забораву. Била би то штета и неправда, и то из више разлога.
Први је и основни, уметничка вредност његових књижевних
текстова, пре свега оних лирских, али и прозе, која је у овој
књизи означена, можда и не најсрећније, као документарна.
Други разлог су његови текстови који се у овој књизи јављају
под заједничким насловом: Расправе. Чланци. Прикази. У
њима се Грбовић бави ширим друштвеним, посебно педагошко-васпитним питањима. И, најзад, трећи разлог је његова
улога у рату и револуцији, односно, животни удес и страдање у
злогласном усташком логору у Јасеновцу.
Ово је, вероватно, био и главни разлог што се пре четири деценије у издању Међурепубличке заједнице за културу
у Пљевљима појавила збирка његових пјесама под насловом
Немири. Приредили су је лингвиста др Драго Ћупић и песник
Момир Војводић. Војводић је у поговору истакао да је сваки
песник по природи свога посла, по вoкацији дакле, револуционар, а Ћупић је у предговору истицао идеолошку опреде-
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Љубомир Зуковић:
О „Сабраним књижевним
радовима” Душана Грбовића

љеност песника, и у духу времена у коме је живео, нагласио
како је томе допринело његово порекло из сиромашне сеоске
породице. То се још увек сматрало препоруком и готово условом за пожељну и у том времену владајућу идеолошку усмереност и оријентацију. Према томе, и за квалитетну поезију
која излази испод његовог пера. Као што је, на другој страни,
порекло из имућне породице била безмало осуда и порицање
готово сваког квалитета, у најмању руку упозорење за опрез
и сумњу. Сад, кад су комунисти на брзину избацили кроз прозор све идеолошке тековине своје крваве револуције и у насталом хаосу се нагло обогатили, ствари су се, разуме се, измениле. Али, то су већ нека друга питања и проблеми. Морамо се вратити нашем песнику, Душану Грбовићу. У сваком
случају, било би боље да се истакнути лингвиста, какав је несумњиво био Драго Ћупић, ближе позабавио језиком Грбовићевих песама, јер је он то заслуживао и богатством и свежином.
Појава поменуте збирке његових песама дочекана је као
извесно изненађење и откриће. Између неколико приказа којима је дочекана њена појава, по мом суду, својом аналитичношћу истичу се два, оба из пера песника Мирослава Ђуровића. Уз одмерене похвале Ђуровић је истакао и то да песник „није одолио клишеима, баналним сликама и метафорама“. Узето у целини, збирка је, ипак, дочекана благонаклоно и с похвалама. Рекао бих углавном одмереним и, што је
битније – заслуженим.
Сваком ствараоцу, па и песнику Душану Грбовићу, дугујемо да буде, најпре, што је могуће потпуније, представљен
и проучен, а потом и објективно оцењен и вреднован. Књига
која је пред нама пружа могућност за тако нешто. Њу је приредио Добрило Аранитовић. С пуно би се разлога могло казати како издавач готово да није ни могао наћи подеснију
личност којој би овај посао поверио. Аранитовић се на њему
вишеструко доказао и потврдио. Као најочитији доказ за то
истакао бих Унирексово издање “Пјеваније” Сима Милутиновића Сарајлије, које није било нимало једноставно онако
опремити и приредити за штампу као што је он то урадио.
Оно се по својој опреми приближава ономе што се у науци о
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књижевности означава као критичко издање. Има доста разлога да се тако нешто каже и за књигу о којој је овде реч.
„Сабране књижевне радове” Душана Грбовића Аранитовић је распоредио и представио на следећи начин: све је
песме, издељене у седам циклуса, понудио под заједничким
насловом Немири. Тиме је уважио ауторову вољу, што је један
од основних захтева критичког издања. Насловима појединих
циклуса настојало се ближе одредити чему су песме из те
групе посвећене. Те су назнаке увек метафоричне, а рекло би
се да их наслов последњег циклуса - На попришту живота,
у највећој мери обједињује и објашњава све заједно. Уза сваку
песму дата је напомена која нуди исцрпне податке о томе да
ли је сачувана у више варијаната, где је и да ли је раније објављивана, да ли је аутор одабрао за збирку „Немири” или је, можда, прецртао. Напомене упућују чак и на то на каквом је папиру, каквим мастилом или оловком и каквим рукописом исписана.
Осећам обавезу, много више него личну потребу, да нешто, врло кратко кажем о овим песмама. По мени оне нуде
једну емотивно наглашену лирску фреску живота, пре свега
у ауторовом завичају и времену. Доживљај доминантног духа,
идеолошких превирања, моде времена у коме је песник живео. У питању је социјална тематика која је бојила и љубавне
теме и мотиве, па чак и описне песме. Она је, рекао бих, гушила и ту врсту осећања и лирских расположења. Била је предоминантна. Како ће неко песнички доживети свет око себе
зависи, ипак, и пре свега, од лирског субјекта. Не сведочи ли
то и сам песник стиховима из песме „Моја песма“:
Јадна песмо моја!
Ми не запамтисмо срећу,
Нит нам радост која
Пређе преко бола
Већ нас увек о сивим видицима,
Далеким планинама и руменила неба
Дирао опори, муком стечени,
Крвави залогај сељачког хлеба.
Уместо радости због обиља и дарова које нуди природа,
у песников доживљај се уплиће слика тежака који на посним
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обојцима својих њива изгубе из рата снагу враћену, да сад
оним остатком њеним узору другима храну.
Социјалним вапајима, прекорима, чак бунтом, натопљени су стихови већине песама из ове збирке. Вероватно у
жељи да се чује што даље, да се скрене пажња одговорних на
овај затурени део новостворене државе чији је настанак,
иначе, с одушевљењем дочекан и поздрављен у песниковом
завичају. Млади учитељ је то сматрао и својом песничком
дужношћу, својим позвањем. Није се плашио да се тиме поезија може и преоптеретити. А може, као, уосталом, сваком
сличном обавезом. Поезија је обавезна само, или пре свега,
лепоти. Али песници, уз све остало, плаћају и дуг времену у
коме живе и стварају. Критичари су приметили и конкретно
указали на утицај лектире, песникових савременика и претходника, и ту нема много шта да се дода.
Наредно поглавље у овој књизи заузима приповетка
„Они“, која је означена као документарна проза. За пишчеве
савременике и за њима блиске нараштаје она је то била, али
је од тога много битније да је она, пре свега, уметничка проза
прожета осећањем трагизма, чиме њен главни јунак Гаран
Пуповић помало подсећа на Кочићевог јунака Рељу Кнежевића из приповетке „Кроз мећаву“.
Из поглавља Расправе. Чланци. Прикази. издвојио бих
текст „Симболички значај јабуке у нашем народу“, пре свега
због тога што га је написао као ђак трећег разреда учитељске
школе и за њега био награђен „на Светосавском конкурсу
ужичке Учитељске школе 1930. године“, о чему лепо сведочи
песников школски друг Миљан Жугић. То се такође нашло у
овој књизи.
Све што је досад објављено о делу и животу Душана
Грбовића нашло се у одељку У огледалу критике, док наредни
одељак У свијетлу докумената нуди све оно што се тако може
означити, а говори о кратком песниковом животу и раду.
Књигу, као што приличи овако зналачки и брижљиво опремљеном издању, завршава Регистар имена и, на крају, приређивачева Напомена уз ово издање с поднасловом “Постојаност људског и стваралачког чина”. То дође као тачка на један
савесно обављен посао.
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Б

орис Бајић увијек има тему, има изразит дар да то што мисли
искаже на поетичан начин, да тему кроз изобиље маркантних
мотива и одлично уочених детаља уобличи у грађу за смислену
и увјерљиву пјесничку цјелину. То га чини друкчијим од многих
савремених пјесника, поготово оних млађих, који кључ своје
поезије затварају у некакав претјерани херметизам, кад се пуно
тога казује, а мало шта каже, кад читалац у тој поезији не може
наћи никакву смислену основу, јер ни сам аутор не може изаћи
на крај са оним што га заокупља.
Бајићева књига „Орфеј у екстази“, већ на први поглед да
се уочити, писана је у једном даху (без обзира колико тај „дах“
трајао), нема издвојене циклусе, јер за овог пјесника све што
постоји и не постоји, сав свијет, све видљиво и невидљиво, све
што пјесмом јесте или може бити, с правом – један је циклус,
једна цјелина. То је један широк регистар мотива, рекао бих из укупности живота, који је пјесник окупио пред собом, да све
истјера на чистац, да га опише и опјева, али и освијетли, да
олакша себи и другоме. Све то он саопштава некада формом
малим пјесмама, некада пјесмама развијеним до уобичајеног
формата (20 до 30 стихова – једне странице), али има и оних
које су дуге по неколико страница, које бисмо могли сматрати
и поемама, али то ни у ком случају није знак неке неуједначености, напротив. Зато бих ја цијелу ову књигу посматрао као
једну поему, поему живота као укупности, збир и регистар шароликости, али добро осмишљен и успјешно реализован. Аутор
поетским језиком прича наше веселе и невеселе приче, нашу
збиљу, наговјештава наша надања, уочава могућности, али го-
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тово никада не нуди рјешења, што је (уосталом - добро схваћен)
задатак поезије. Аутор открива цара да је го, он каже да је коцка
бачена, па ко хоће да види нек види, ко неће – главу у пијесак
или слушалице на уши, па низ стрмине живота до у бесмисао.
Оно што је најбитније, Бајић не оре плитко, па ни онда када
барка по површици, по покорици живота, која је таквом „захваљујући“ данашњим техничким и технолошким чудима која
окупирају људска чула до отупјелости – до непоезије. Зато нас
Бајић води по пијацама, око ријека и по њиховим мостовима,
по кафићима, улицама, раскрсницама, до путоказа, по кућама,
стамбеним зградуринама, терасама вишеспратница, нашим некада највећим видиковцима, и томе слично... Пјесник хоће да
се окренемо око себе, да застанемо, да видимо гдје смо то – а
онда и да се запитамо шта нам ваља чинити.
Борис Бајић је већ формиран пјесник. У збирци „Орфеј
у екстази“ врло мало је трагова прве књиге, ту су већ изложени
докази оне друге, оне која је, како кажу, потврда дара, а рекао
бих да је пјесник овом релативно обимном збирком отворио и
прве странице треће књиге. Заправо – пјесник је дуго сазријевао, изграђивао свој стил, брусио пјесме, окушавао се на конкурсима, добијао награде, учио. Зато мислим да се ради о пјеснику који има будућност и који се неће лако зауставити, јер он
гори на пјесничкој ватри – увијек и свуда. Слути се то већ од
самог наслова, од кога се најприје мало и уплашите, али кад
склопите последњу страницу књиге, сасвим хладно ћете казати:
овај Орфеј је у заносу, обузет поетском ватром, енергијом из
које резултати долазе наизглед сами по себи. То је зато што
поета има шта да каже, а очито да добро зна и како то да стихом
саопшти. Пјесма с краја ове збирке зове се “Бајке су најозбиљнија литература”. У њој је садржан и кратак биографски запис
на клапни књиге који каже да је човјек нико и ништа, али да је
живот уједно и бајка, у којој је узлета бар колико и падова, и да
у тој игри треба бити до краја живота.
Бајићева поезија скоро и да нема оних испразних фраза,
општих мјеста и вјечних истина, већ је саздана од безброј ситних и добро уочених и пробраних детаља и мотива, животних
импулса којима пјесник хоће да нас опише, да нам постави огледало у које ћемо се загледати, као у какав дубоки бунар који
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нуди истине у виду двоструких, троструких и многоструких
одјека, па ако изоштримо слух и на право мјесто поставимо
чула, нешто ће нам се и казати. Борисова пјесма има јасан план,
занимљиво уобличене стихове, (углавном је то слободан стих),
у низу, како то тражи конкретан мотив и наплавине језика, које
као да долазе у неким таласима, некада у низовима који личе на
каква набрајања (позната у савременој књижевноси, посебно
оној постмодерној), кад се прелијеће с једнога мотива на други,
али не да се лута – него да се дође до кључа пјесме, до поенте,
која је понекад вјешто прикривена поетским наносима и замахом, како не би давала одговоре, поготово не оне директне и
коначне, што би пјесму практично обесмислило. Поезија, сва
добра поезија, поставља питања а не нуди одговоре – јер сваки
читалац треба да има свој одговор на све – па му наш може бити
не само вишак – но и погрешан путоказ. Бајићеви стихови имају
јаку динамику, имају енергију која вуче напријед, која пјесничку
слику у читаочевој машти опредмећује у нешто што је он сопственим даром и искуством у стању да досегне, доживи, да у
себи пробуди неке запретане ватре, остале крај путева који све
нас проводе овим свијетом, лако и убрзано, до мјере да у колотечини живота некада у заносу изгубимо чак и оријентире. У
пјесми насловљеној са „Новогодишња”, кад се на крају старе године осврћемо и покушавамо сабрати резултете, а онда одједном „додајемо гас“, што би се рекло, да би се прескочила та
чаробна међа, која је суштински само календар, и кад се хвата
залет, па се ритам и динамика појачавају, можда духом саме атмосфере, новогодишње, дакле весеља, одједном се стаје и на
склиско тло на коме је могуће све. У тој игри познатих али добро уочених детаља, у овој али и у неким другим пјесмама, смислено и у правом тренутку одабраних, ефектно пласираних,
ипак је читаоцу потребно нечег вишег, рецимо пажње, да би се
продрло у све нијансе и слојеве ове поезије, а њих је заиста доста. Од те стварности пјесник као да отима сопствено постојање,
да не би био однесен, да се не преда атмосфери славља – већ да
одређеним иронијским отклоном покаже то што хоће да покаже, а да код читаоца произведе највећи ефекат.
Уз ових неколико начелних запажања о овој књизи и о
неколико пјесама у њој, свакако не најбољих али илустративних
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за пјесничке поступке којима се аутор користи, могло би се, готово о свакој од њих, говорити јако пуно, јер на читаоца дјелују
инспиративно, и тако ће бити, надам се, код свих који ову
збирку буду имали у рукама, кад ће се увјерити да је у питању
озбиљно дјело и аутентичан пјесник.
Могло би се дуго и нашироко говорити о појединим пјесмама из ове књиге. Занимљивим, почев од наслова, као: „Сунце
ће поново сићи у град”; „Завјера против снова”; „Не гледај са
13. спрата” (у којој је и стих: „Немам струју; гријем се на свијећу
Милоша Црњанског“), али нека то буде задатак читалачком искуству, сваком понаособ.
Могуће је цитирати многе успјеле и ефектне стихове ове
књиге, али остављам да их читалац открије у контексту пјесме.
С разлогом, наравно. Може се говорити о пјесмама у којима се
запажа позитиван и успјешан утицај лектире и лектира на пјесника, од Црњанског, Киша и низа других поменутих и непоменутих писаца, до Стајнбека, рецимо.
Неке добре пјесме су под насловима на страним језицима,
вјероватно с разлогом, или пак оне са насловима које се развијају у занимљивој игри ријечима и фонемама као: СтихИја (Стихија – али и Стих и ја).
Пјесник пјева о великим темама да би их спустио на земљу, али више о оним малим које отварају јако велике приче,
велике и животно битне. То је још један доказ моћи поезије и
дара пјесника.
Посебна тема би могла бити митологија и начин како и
овај пјесник у њој налази златну нит, како се на њу ослања као
на вјечну и безброј пута коришћену али неисцрпну тему и подијум на који је могуће поставити све драме и све комедије које
се и данас дешавају, а све да бисмо се припомогли у датом тренутку и да би кренули даље кроз трње живота.
Може се аргументовано похвалити и то како се пјесник
спретно служи пјесничким средствима и из традиције и из савремености, о његовој необичној поетској игри на граници између сна и јаве, о начину на који онеобичава привидну стварност, како се користи парадоксом и како се поиграва сасвим
обичним детаљима из живота, о присуству хумора у његовим
пјесмама, хумора који је вјешто прикривен – јер озбиљне су
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ствари у питању. За похвалу је и то како Борис користи веома
богату лексику – од скоро заборављене архаике до туђица и
страних ријечи и израза, па све до сопствених кованица, којима
продубљује смисао и богати језик.
У овој поезији неки ће можда пронаћи и дионице стварносне поезије – а чини се да није тако, јер све је и одвише сневно, да би било стварносно. Али стварност јесте и кад се сања –
и то каква стварност! То су они детаљи кад пјесник помиње
конкретне животне коте као: Тршова, улица, 17; па тамо нека
тераса занимљива, одређене личности; а све је то ту да пусти на
вољу асоцијацијама, да и нас који то читамо доведе до неких
наших кота, да произведе поезију и у нама.
Цртежи Бранке Ковачевић су посебна прича, јер то није
само ликовно обогаћење књиге, већ поезија у поетској књизи,
која у саодносу са њом, поезијом, на врло ефектан начин проширује њена значењска поља.
У многим пјесмама збирке и исказом, и у препознатљивим детаљима, описана су заправо Пљевља, наш град, па се ова
књига с пуним правом може назвати и пљеваљском, а ова поезија завичајном. У граду пјесме, старине, традиције, сада се
јавља један модеран, урбани глас, са обиљем савремених тема,
па још и са модерним приступом њиховој обради, глас какав је
можда овој средини и недостајао, да би се наше дуго трајање
увело и у неке савремене токове, умјетничке, прије свега. Борис
је таквим приступом и даром успио да преко локалног досегне
универзално, а то није нимало лако – иако је то једини пут ка
правим вриједностима. Зато је за похвалу подршка коју овом
младом пјеснику Град и Библиотека пружају на овом првом великом испиту, на уласку у круг значајних писаца.
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Софија Јеловац

Мироје Вуковић:
„Године прошле, преци и
потомци“
У огледалу Таре

M

ироје Вуковић је рођен у Бријегу, Шћепан Поље, општина
Плужине. Основну школу завршио је у Бријегу и Градцу код
Пљеваља, учитељску школу у Фочи, а Филозофски факултет
у Сарајеву, група Jугословенске књижевности и српскохрватски језик. Као учитељ радио je у основним школама у Фочи
и Миљевини, а као професор српскохрватског језика у фочанској гимназији и Школском центру „Никола Тесла“ до 1992.
године. Од 1993. године ради и живи у Подгорици. Деветнаест година био је главни и одговорни уредник „Просвјетног
рада“, листа просвјетних, културних и научних радника Црне
Горе, све до пензионисања крајем 2011. године. Мироје Вуковић је члан Удружења књижевника Црне Горе и Удружења
новинара Црне Горе. Објавио је збирке пјесама „Трагања“,
„Незвани гост“, „Ријека без обала“, затим збирке приповиједака „Рам за причу о Јакову“ и „Друго лице ствари“, романе
„Ја-Тара“, „Алуге“ и „Енглеска посла“, студију „Лирско у Лучи
микрокозма“, монографију „Тара“, књигу критика „Писци,
књиге, записи“, као и књиге „Учитељска школа у Фочи“ и
„Вријеме одрастања“. У зборнику под називом „Огледало времена“ објављено је 107 критичких текстова о његовом књижевном дјелу.
Књигу „Године прошле, преци и потомци“, која је својеврсни дневник једне породице, а коју смо представили пљеваљској читалачкој публици, објавио је 2015. године. Да се
књижевност, па и цјелокупна умјетност, најдиректније, најхрабрије и најоданије хвата у коштац са временом и води дијалог с њим, показује Вуковићево, како поетско, тако и прозно
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стваралаштво. У књижевном дјелу Мироја Вуковића умјетничка перцепција Времена остварена је сталном стваралачком упућеношћу на овај феномен, као и сталним настојањем да све оно што оно носи и конституише собом добије
једно ванвремено, језичко утемељење. Стога, на граници између умјетника и времена, коју конституише сами језик, почиње дијалог који испреда причу која је временита и прожета емоцијом у исто вријеме.
Тако је и у књизи „Године прошле преци и потомци“
стално присутна тежња да се у књижевном изразу наново
опомене и упути на биће и суштину прошлог, уз то са увијек
конкретном поруком. Ова тежња књигу чини таквом да она
није пуко архивирање догађаја. Вуковићев књижевни израз
има своју динамику, он није фактографски, он у причама тече
као и сама Тара која је почетак и завршетак пишчевог цјелокупног остварења. Она је у лавиринту природе, која је Вуковићева основна инспирација, стољећима била пут и светионик. Својим током пресијецала је нетакнуту природу и давала
јој облик и значење које се на обалама претакало у причу, пјесму, љубав, сјећање. Баш као што и пишчево перо пресијеца
вријеме које је иза нас, дајући му нови живот и наду у очима
потомака. Аутор стога, у уводном дијелу књиге каже: „Схватио сам да није довољно посветити завичају и прецима љубав
и пажњу...или није сасвим довољно - већ их покушати отргнути од равнодушног третмана, спасити их од става да вријеме
све брише и све релативизује, па и оно што ти је некад било
толико блиско и драго. Препустити да у некој својој коначности буду бачени у амбис заборава, на шта је и један Ракић
тако болно прокрвавио својом душом.“1
Књига говори о битисању и опстанку једне породице у
вртлогу историјских збивања, притом у једном нарочитом
географском и природном амбијенту. О њеном учешћу у ратовима, друштвеним превратима, братоубилачким несрећама, али и о чарима и посебностима свакодневног живота човјека у једном оваквом егзистенцијалном миљеу. Књига се
састоји од низа пажљиво одабраних прича о догађајима које
1
Мироје Вуковић, „Године прошле, преци и потомци“, Унирекс, Подгорица, 2015,
стр. 5.
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су забиљежили и сачували пишчеви преци, а за многе је и сам
био свједок. Он их је окупио, повезао приповиједном нити и
уобличио у књижевно увјерљиву цјелину. Приче се читају као
питко и јасно литерарно штиво, писане језиком чија јасноћа
и љепота краси говор људи старе Херцеговине, једне језичке
оазе која није случајно постала извором Вуковог књижевног
језика. Зато није чудо што ово пишчево остварење, као и
његова остала дјела, није оптерећено данас модерним, и често
произвољним, нагомилавањем архаизама и локализама. Аутор се, напротив, послужио чистим језичким украсима, који
дају пуноћу и језгровитост нашег језика.
Писац се у овом дјелу обраћа првенствено потомцима.
Када говори o цркви у Шћепан Пољу, коју је седамдесетих година 20-ог вијека откопао познати археолог Војислав Ђурић,
откривши након пола миленијума њену сложену архитектуру, он жели да укаже не само на то каква је на том мјесту
сусрета двије ријеке, мјесту на ком су се укрштали путеви
истока и запада, била цивилизација, већ нас истовремено позива на одговорност очувања и рехабилитације вриједности
које су оставиле печат у нашем историјском бићу. Исто тако,
када говори о земљи зараслој у папрат и коров, и муци коју
су његови преци имали да би допрли до обрадивог парчета,
он заправо жели да скине коров заборава који вријеме
неумитно плете у нашем сјећању, да умјетничком имагинацијом открије читаоцу оне некадашње слике живота, архитектуре, обичаја, несебичног жртвовања, неисцрпне и искрене вјере у боље сјутра. Стога није случајно што прво поглавље
књиге носи наслов управо „Земља“, као једна вишезначна
одредница око које се све врти, полази и враћа се. „Земља“,
којом би се свакако могла назвати и цјелокупна књига, представљена је и као родна груда и мајка хранитељка, и као завичајно крило и домовина. Али и више од тога, као света дужност и одговорност. Један такав однос писац образлаже
ријечима: „Знао је Тодор који је главни разлог што му дају
земљу баш овдје поред Таре, уз границу према Босни у коју је
дошла Аустроугарска. Књаз је хтио да становништвом ојача
границу и то провјереним ратницима, уз то са бројчано великим породицама. Али је Тодор знао и то да се у пренасељеном
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и стијешњеном Мратињу не може опстати са толиком чељади, поготово не сутра када му се синови пожене, издијеле
и стекну сопствене породице.“2
Иако писац говори о својим прецима на основу догађаја и записа које су сачували многи од њих, ова књига, као
што је већ речено, није пуко архивирање и низање података.
Она је прича о нашој породици уопште, о њеној тајни и светињи, о њој као пралику свих других заједница. Многе наше
породице преживјеле су разне сеобе и сељакања пред ударом туђина управо стога да би сачувале то своје лице крчећи
често неприступачну земљу, крчећи себи нове путеве којима
потомци данас ходају. И управо оно што се из конкретног
записа, својеврсног дневника једне породице, може препознати као универзално и опште, оно што је заједничко за породицу као такву, њено унутрашње мистично биће, овим свједочанствима даје статус књижевних записа. Универзална
обојеност конкретног егзистенцијалног миљеа, уз то са надахнутим литерарним описима. А опет, оно што сваку породицу понаособ чини другачијом, као што је и породица Мироја
Вуковића, њено је непоновљиво лице и крст који носи у времену, а на који нас посебно подсјећа Толстојева реченица
„Све срећне породице личе једна на другу, свака несрећна породица, несрећна је на свој начин“.
Кроз причу о породици Вуковића, аутор нас уводи у
причу о Тари, необично лијепом и славном крајолику, о њеном историјском и културном значају, о њеним природним
љепотама. Писац у књизи, у више наврата, даје нарочито лијепе и за читаочеву естетску уобразиљу невјероватно инспиративне описе природе. То је посебан књижевни дар којим је
обојено Вуковићево цјелокупно дјело, било да су у питању
описи Таре или Пиве, било да је ријеч о прози или поезији.
Ове описе доживљавамо као низ утисака пишчевих у чијој је
основи један јединствени утисак или цјелина из које се испреда књижевно ткиво. То је онај јединствени утисак који сваки
писац носи дубоко у себи, утисак који није инспирисан животом самим, већ и сном о животу. Тако је и у овој књизи
Миројевој изражено дубоко понирање ријечју у биће при2

Исто, стр. 14-15.
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роде. Оно што чини карактеристичним његов књижевни
израз јесу снажни и увјерљиви дескриптивни подухвати доведени до савршенства. То су описи који не остају на површини
ствари, као њени украси, већ oни који оживљавају и чине
присутном суштину онога што се описује. Пишчева саживљеност са бићем природе, која кроз само дјело као да говори
гласније и увјерљивије, изражена је управо у овим описима :
„Равно изнад Папратишта на путу према Соколу, из
утробе земље нагло израња необична и доминантна Лиса
греда, коју неки називају и стијеном, висока неких сто педесет
метара, потпуно вертикална и глатка као длан. Оно што у
вези са њом још више изненађује, јесте тај њен скоро равнострани троугласти облик. Њено лице свачији поглед дочека,
ма са које стране да се стигне, било кањоном Таре, Пиве или
Дрине... Високо изнад ње на јужној страни пустимице се опружио моћни Соко на чијим западним падинама, прије него
ће он сасвим завршити у шћепанпољском пољу, односно у
водама Пиве с једне, и Таре, с друге стране, слиједи још једно
изненађење – нагло попут купе уздигнута стијена, око које је
давно, још у средњем вијеку стасао Соко Град.“3
Тако вјерно представљање једног краја, не само његовог друштвеног и културног бића, већ и његових природних
особености (камена, воде, џаде...) може само она стваралачка
имагинација која своје умјетничке сокове црпи из саме те
љепоте. Стога, ова стопљеност језичког израза и лица природе не остаје само на нивоу њеног вјерног приказивања, већ
добија једно ново значење и трајање, један нови естетски облик.
Ратови као стална и уобичајена појава у ближој и даљој
историји, ратови које нисмо бирали, а који нас свакако нису
мимоилазили, већ су се у свом пуном ништавилу обрушавали на наше национално биће, остављали су болне трагове и
на подручју Пиве, овом слободарском и поносном парчету
земљиног шара. Говорећи о њима, аутор жели да нагласи тај
усуд, или боље рећи предодређеност свог народа за стално
страдање. Поносног и честитог народа, који је одувијек само
желио да буде свој на своме, да обрађује земљу и пјева о њеној
3

Исто, стр. 11-12.
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љепоти. Ипак, често је бивало изразито другачије, што свједоче и Милутинове ријечи: „Аустроугарска ће, како се и сама
хвалила пред свијетом, посебно по Босни, донијети те европске законе, па ето прилике да виде како је то с том њиховом
демократијом. Само нека је мир, мислили су у јаду, све ће се
друго некако ријешити, иако је окупација сваког Црногорца
у души забољела ... Народ остаде голорук и без оружја , али с
надом да ће их сад, како су и обећали, оставити да својој чељади некако стекну кору сува љеба. Али не лези враже...“4
Вуковић у књизи говори и о једном немарном односу
који су све власти кроз историју, како су долазиле и смјењивале се, имале према сјеверним дијеловима Црне Горе који су
често бивали на важним историјским, трговачким, културним раскрсницама. Крајевима који су увијек много давали,
као и данас, а враћано је – скоро ништа. Тако у причи „Џада
према Шћепан Пољу“ на саркастичан начин описује сва та
испразна обећања послератне друштвене елите, која у часовима доколице, лова и риболова, обећава мјештанима, као
заслугу „за несебичне жртве и толика страдања за општу
ствар“ боље путеве, електричну инфраструктуру, стандарде
за успјешнији туризам. Да су сва та обећања била испразна
знао је Милутин Вуковић, као и његови преци, навикли поодавно на сурове услове живота, али нису поклекли пред
истим и због угоднијег живота напустили земљу, муком стечену. Овим записом Мироје Вуковић се ненаметљиво обраћа
управо потомцима.
Пред читаоцем је књига која дугује овој земљи, осјенчена њеним радостима и тугом, избистрена Таром и, коначно, крунисана пишчевом надом и вјером у непролазност
љепоте.

4

Исто, стр. 85.
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Софија Јеловац

Милко Грбовић:
„Завичајне бакве“

Рвање са заборавом

З

авичајни пјесник, сатиричар и колумниста, Милко Грбовић
рођен је у Готовуши код Пљеваља. Гимназију је завршио у
Пљевљима, а дипломирао на Економском факултету у Београду. Заступљен је у више зборника и антологија. До сада је
објавио књиге пјесама: „Пирови порази“, „На небеску вагу“,
„Вјетар пуше с Готовуше“, „Двогласник“ и „Завичајне бакве“.
Да је жал за прошлим, за дјетињством, и у овом Милковом
остварењу био основна инспирација показује богата панорама пјесама посвећених завичају гдје сјећање на оно некадашње не остаје само на нивоу пасивне носталгије. Слике, догађаје, емоције, које притом оживљава, поставља у контекст
једне нове, умјетничке реалности, која оном пређашњем и
минулом даје коначни и непролазни легитимитет. Овај Грбовићев умјетнички акт своју стваралачку основу могао би да
потврди у ријечима сјајног писца и режисера Андреја Тарковског који каже да „садашње протиче и ишчезава као што нам
песак цури између прстију и своју материјалну тежину добија
тек у сећању“. Тако је и наш завичајни пјесник, у књизи „Завичајне бакве“, присвојио вријеме као врсту умјетничког материјала и тако га сачувао од заборава. Вријеме раног дјетињства и младости, вријеме које је, иако иза, увијек на одређени начин испред, вријеме које прати у стопу. Ову магију незаборава, која као особена перспектива времена бива могућа
само у умјетничком стварању, носе подједнако и стваралац и
реципијент као свједоци, како би Тарковски рекао, „једног
запечаћеног времена, времена сачуваног у дјелу“.
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Панорамом пјесама посвећених завичају, Грбовић на
увјерљив начин предочава шта значи бити на својој бакви,
бити свој на своме. Његова поезија није затворена и „самодовољна“ као бројна савремена књижевно-умјетничка остварења, а услед модерне философије живота. Напротив, она је
отворена, провоцира уобразиљу реципијента, она читаоцу
прeзентује један свеопшти наступ завичајне филхармоније, у
којој необичним сагласјем говоре природа, људи, обичаји.
Притом се догађаји, искушења, успјеси и разочарења пјесникова, захваљујући овом сагласју, предочавају на веома сугестиван начин.
Правећи живу слику завичаја пјесник својим поетским
умијећем продире дубље од самих описа сликајући етнолошку (етнографску) особеност поднебља које описује, као што
је у пјесмама: Ткање, Саливање страве, Moба, Вашарски сонет, Тужбалице и друге. Пјесме говоре о разним обичајима,
празницима, као и о поријеклу бројних имена, имена села,
племена, као што је пјесма Дробњачки сонет, о настанку свог
имена, и других. Архаични облици мишљења и дјеловања,
који су на неки начин остали иза нас, њихов скривени смисао,
смисао обичаја, правила понашања и ирационалних увјерења,
највјерније се може наслутити у једној књижевно-умјетничкој
творевини. Зато је језик у пјесмама које се баве овом тематиком, не случајно, украшен бројним архаизмима и локализмима, а све у сврху што вјернијег описа завичајног амбијента. На другој пак страни, у пјесмама које се не баве овом
етнографском, локалном тематиком, пјесник пјева стихом
ослобођеним архаичних елемената, показујући на тај начин
богатство језика као таквог, тј. једну стилистичку флексибилност. Све ово ствара изузетно живописан завичајни мозаик
у који је уткaна најдубља емоција, која је, да не би исувише
прешла у ноту носталгичног, с времена на вријеме, и тачно
када затреба, обојена благом иронојом, сатиричним тоном
који читаоца опушта и развесељава, тоном који није циничан
и заједљив, већ је оружје пишчево, штит којим се брани од
грубе и неприкосновене стварности - пјесме Гозба, Корзо,
Бите Танце, Идоли.
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Посебну симболику у сликању некадашњег живота
имају стари предмети, који у пишчевој стваралачкој имагинацији имају култну улогу, што говоре стихови: „Вериге са
сачем и изнад њих панте/ и креденац који наткрилило миље/
мирис гаса који сипају из канте/ у лампу, и фењер који једва
чкиље.“ Овдје је, дакле, као и у другим стиховима, кроз исцрпан приказ култних предмета: воденичког камена, натре,
основе и потке, мотовила, бешике, представљен сами живот,
његов ток и динамика, смисао и вјеровања.
Природа има посебно мјесто у књижевној носталгији
умјетника. У пјесми Бадње вече у далеком свету пјесник води
дијалог с природом, те тако стихом, „чујем благи прекор завичајног храста“, жели да нагласи да завичај нису само успомене и сјећања на драге људе већ и природа сама, као што је
дрво с којим некада вођаше разговор: „Храст и даље шушти/
али не разбирам/ шум његових грана/ заборавих давно/ тај
језик немушти/ лозинка је за ме/ сада закључана.“ На посебно
сентименталан начин пјесник се обраћа ријеци Ћехотини у
истоименој пјесми. Сматрајући недовољно опјеваном завичајну ријеку, бар ни изблиза колико су опјеване друге „римама
од свиле“ и „по најљепшој мустри“, он се Ћехотини обраћа
опет на препознатљив начин који је, као и у другим пјесничким остварењима, добронамјерно ироничан и искрен у исто
вријеме, што самом остварењу даје значајан умјетнички патос, „Ој Ћотино, зелена кобило/ кроз вирове б’јес ти искипео/
стотину ме знојева пробило/ док те нисам у пјесму припео.“
Дубока емоција, изражена у пјесмама Баљен, Родитељска, Тек кад ти отац мине, своју кулминацију достиже у пјесми Гурабија. Ту се лирски тон најувјерљивије чује, што је и
очекивано с обзиром да је у њој исказан најњежнији однос
који пјесник може да оствари, однос према мајци као алфи и
омеги свеукупне слике дјетињства. „У крошњи ребара мојих
све јаче пупи сјета/ и расцвјетава нагло пред свако празнично
вече/ затворим очи и видим шпорет који пуцкета/ и лице
мајке се жари док ђеци колач пече.“
Свеукупна стварност, од које пјесник сваки пут полази
у својим поетским стремљењима, све више указује на један
немилосрдан тренд напуштања; напуштања родног мјеста,
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кућног прага, огњишта; тренд који се као епидемија шири
нашом земљом и нашим националним бићем. „Вријеме, вода
и људи носили греду по греду“, у пјесми Воденица, стихови су
који најтранспарентније указују на тај дисконтинуитет у историјском и самосвјесном националном бићу. Жал због једног
таквог неодговорног односа се највјерније оваплотио у пјесми
Матеј, заокруживши основну пјесникову идеографему на
најбољи могући начин, „Надуван мехур знања/ налик на винску пену/ сљону се, када схватих/ да лажним сјајем сијах/ док
сам по белом свету/ јурио властиту сену/ одговор крила груда/
из које некад проклијах.“
Иако је наизглед очита намјера ауторова да укаже на
велику разлику у некадашњем и данашњем систему вриједности, у мимоилажењу онога што су очекивања једног младог
човјека и одговора друштва, ту се наслућује, заправо, једна
суптилнија пишчева упитаност у смисао очевидног и очекиваног од живота уопште. Може се рећи да је ова упитаност,
која је заправо чуђење, основна инспирација и стваралачко
надахнуће из кога Грбовић пјева. Упитаност, која је нашег
пјесника пратила од раних дјечачких дана, па до данас, а која
се непрекидно претаче у стваралачко-имагинарни доживљај
свијета. О тој врсти надахнућа и упитаности говори пјесма
А шта је иза Љубишње - „За многе котаре свјетске ја сам
чепао торине/ од оног заноса дјечјег на души остале стрије/
кад год се Љубишње сјетим, у тугу душа порине/ што ни дан
данас не знам шта се иза ње крије.“ „Црта којом Љубишња
глође небо“, стих из истоимене пјесме дивна је метафора, не
само за границу, тј. ограниченост људског видика и моћ спознаје, већ и за стално присутну интенцију духа ка оном иза,
ка ономе што трансцендира наше просторно-временско битисање. Узнемиреност која уточиште препознаје у поезији.
Велики умјетнички распон од пјесама Рањена лопта,
Лизало, Тетке, које се могу сврстати у зборнике најљепше
дјечије поезије јер је у њима еманирана душа дјетета, па све
до пјесме Гнездо, која има дубок, метафизички тон, показао
је изузетну пјесникову стваралачку виртуозност која је могућа
само истинским талентом. С времена на вријеме присутна
интенција да се читаоцу предочи свијест о апсурду као та-
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квом сугерише на један дубљи књижевно-рефлексивни набој
стихова. Тако пјесма Гнездо носи један мистичан, философски тон и поруку. Она пјева о извјесној противурјечности
људског постојања. Наизглед наивна исповијест о тајни
птичијег гнијезда, има једно пренесено, дубоко рефлексивно
значење. Између крхке људске егзистенције и недокучивог
смисла свеколиког постојања вјечита је стрепња која је и
неисцрпна инспирација једној стваралачкој уобразиљи, „Док
заборава мрену/ с детињства време скида/ све чешће се сетим/
ватриног гнездоцида/ И људско гнездо доспе/ у слично неприличје/ да га узалуд свијаш/ опусти, као и птичје.“
Остваривши се овом пјесмом, и не само њом, и на пољу
дубљег контемплативног мишљења и пјевања, овај вијенац
Грбовићевих пјесама посвећених завичају на најбољи могући
начин се заокружује.
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И

ако у својој биографији на крају књиге ћудљиво саопштава да
је „нико и ништа из Поезије, рођен марта 1990. године“, констатујемо да је објављивањем књиге „Орфеј у екстази“ Борис
Бајић рођен и у Поезији и за поезију.
С обзиром на легенду о Орфеју који је својим умијећем
очарао подземни свијет у жељи да животу врати вољену Еуридику, подразумијевамо урањање и овог Орфеја у један митски
и савремено-стварносни подземни свијет. Обдарен божанским
даром, али и заробљен људским слабостима, на свијетло дана
легендарни Орфеј изнио је само своје неутјешно срце и своје
сузе. Стога је постао симбол пјесничког стварања и екстатичног
превазилажења себе и озарења у сједињењу с божанским.
Мјесто на којем је наш пјесник угледао свијет и мјесто са
којег је гледао и видио све друге свјетове – митске, стварне, литерарне, јесте наш град којим је инспирисан дио пјесама из ове
збирке. Он постаје мјесто са ког су потекле и због којег су потекле прве орфејске сузе.
Екстравагантан, урбано дрзак, каткад и неприлично разбарушен, чак недовољно разумљив у појединим моментима,
склон идеји да удружи супротности које, нашавши се у непосредној близини, развијају најчешће велику тензију... Лирско и
сатирично понашају се као комплементарни елементи и, не будући ни у најмањој мјери присутни једно у другом, они се јаком
супротношћу међусобно истичу из чега настаје један нови квалитет. Некад се у широком, суматраистичком замаху повезују
ствари. На нивоу стилистике, овај поступак прати синестезијско повезивање квалитативно различитих чулних дожив-
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љаја. Млади пјесник поринуо је своје стваралачко биће орфејски и орфички у дубине традиционалног прочитане из српског језика, али је у његовој поезији на позитиван начин присутна и свјетска литература. Директно се на неким мјестима сусрећемо са именима добро познатим у свијету књижевности,
али се њихово присуство осјећа и захваљујући асоцијативном
призивању и иницијацији у сопствени стваралачки свијет. Свијет литературе и традиције, као и митска основа сугерисана насловом збирке, нису ипак једини извори поезије у овом случају.
Непосредно искуство и бол који изазива истински егзистенцијални додир јесу извор пјесничке визије Бориса Бајића, али
и разлог да се и његове сузе ороде са другима у Weltschmerz-у
или „свјетском болу“, јер ородити сопствену са поетикама или
појединим поетским начелима других пјесника је и нормална
и легитимна ствар. Тако је и он, спајајући читалачко и непосредно животно искуство, постао судионик поезије „која је
свјетска религија без празновјерја“, како каже Слотердајк.
Читајући ову поезију закључили смо да у себи има нешто
узнемирујуће, нешто свјесно провокативно као мјеру једне нове
генерације. Запитали смо се - одакле је изнио те своје сузе и каквим се то гласом придружио савременом пјесничком многогласју?! Ни из чега друго до из живота самог, из нашег савременог underground-а, страшнијег понекад од било ког митског
подземља. Какав је то свијет у којем може бити да „пепео жари
и пали“ (Феникс се обнавља из пепела, али није пепео сам)!? У
нашој свијести јављају се помисли на то да живимо у свијету
первертованих вриједности које се као такве злоћудо и злокобно уздижу пунећи нам живот невриједностима и стално
новим почињањима. Умјесто одговора дају се или сугеришу
различите слике свијета, нарочито онога који зури у нас из ТВ
екрана са својим сатанистичким церекањем, а све окружено
идиличном атмосфером градског предвечерја. Неке ће истине
пјесник исказати у необавезној атмосфери редуковане фантазмагорије, па се може помислити да су и саме те мисли необавезне и необавезујуће што, сасвим сигурно, није тачно. Радио
Луксембург заиста крчи, „не-свијет“ се по ко зна који пут окреће
у властитој фикцији, можда „дискогеографији“, али се и луцидни пјеснички искази својим дубоким запажањима и опоми-
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њућом интонацијом пробијају од нивоа свједочења до нивоа
свједочанства које се кроз јавни дискурс предаје нараштајима
који долазе.
Иако зна да се врло деликатно пјеснички и колоквијално
изрази, Борис припада генерацији која гласно изговара, како је
то пјесник Зоран Раонић лијепо примијетио, „цар је го“, и не
мари претјерано за умивеност и метафорику израза увиђајући
изражајну вриједност стварног, каткад огољеног значења ријечи. Из „полиглотске централе“ стижу поруке како смо пристали
на то да маргиналне ствари буду у самом средишту наше пажње
и не помишљајући на „унутрашњу револуцију“, „јер језик је
жива ватра“. Изрека пуна судбинског набоја: Alea iackta est! - закотрљала се међу ситне пороке и страсти као најнижи облик
обесвијешћеног постојања. Чест мотив, или боље окосница, Борисових пјесама је вријеме, па се разликује оно мало, наше, у
које проваљује очај услед свијести о пролазности, а из којег се
не узлијеће и тако добијамо „вријеме које се не рачуна“, док су
наше датости онемогућене на тај начин за „провалу“ у Вријеме
вјечно, а „године су размак. Знак да знају све о нашем незнању“.
Иако збирка свједочи о мање или више успјешним пјесничким
екстазама, пјесник у једном тренутку резигнирано констатује:
„Ни љубави нису више исте.
За вјечност нема провале времена.“
Кроз збирку се провлаче и библијске теме и мотиви, такође виђени у аутентичном времену. Као и у другим ситуацијама, пародиране су не саме теме, већ начин како су уведене
у лични и колективни живот гдје се уздиже хедонизам, али истовремено нема љубави за живот као највеће Божије давање,
нити живљења као неприкосновеног императива. У таквим
околностима је и могуће постојање неизвјесног „фантома генеза“ и питања да ли ће и чиме погостити свог претка, или другачије речено – ако већ има на шта да се надовеже – чиме се то
надовезује савремена генерација људи на ону која јој претходи.
Чини се да се пјеснички субјект чешће одлучује да стане
на страну сатире него на страну чисто лирског израза, при чему
је пјесма само форма да се изрази један облик мишљења и има
помало незахвалну улогу да нечему служи, а она не треба да служи ничему до себи самој. Сатирично, уз шта се обавезно син-
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тагматски и појмовно подразумијева мање или више уочљива
„оштрица“, донекле „угрожава“ суптилнији ниво пјесничког казивања. Међутим, то је нешто што се појављује као константа,
дакле, стваралачки поступак. Када се пјесник снажно обрушава
на стварност преображавајући је у иронијском тону кудикамо
је лакше него када се Анима као стваралачки принцип загледа
у себе саму. Тада се на олтар умјетности износи сопствена крв.
Овај вид лирског израза може се наслутити у подтексту појединих пјесама.
Како год изгледало једноставно и лако обзнанити себе и
своје стваралаштво на овај начин, објелоданити своја виђења и
визије, сматрамо да то није тако и да је за овакав чин осим талента потребна и знатна количина храбрости.
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њига афоризама „Индекси препознавања“ књижевника, новинара и публицисте Милорада Јокнића представља веома пријатно изненађење, јер је реч о ауторски зрелој, занатски врсној,
квалитативно уједначеној, естетски и уметнички успелој књизи
која садржи оригиналне стваралачке погледе и ставове, тематску и стилску разноврсност, специфичне књижевне поступке,
примерену семантику, богату лексику и, укратко, право је освежење на сатиричној сцени Црне Горе и региона. Ова књига потврда је Волтерове пресуде која гласи: „Дозвољена је свака врста
литературе, осим досадне!“ Афоризми аутора су вишеслојни,
вишесмислени и енигматични: „Напријед се најспорије иде
присилно“. „Највише повратника има у политици.“ „Ни овца
не би била овца да нема предводника.“ У овим инвективама
препознајемо одредницу коју им је дао руски афористичар Николај Филатов да је „афоризам сличан санти леда: мањи део је
на површини, а већи је под водом.”
Афоризми у овој књизи су критички интонирани, али незлобиви, пре би се рекло отрежњујући и усмеравајући. „Издржите кризу. И ово ће се звати славна прошлост“, поручује нам
утешно Јокнић, алудирајући на нашу особину да се хвалимо
славном и јуначком прошлошћу тек када, и ако преживимо,
нејуначку и неславну садашњост. Јокнић пише тако да у његовим реченицама, по савету руског писца Артура Васиљева,
„мора да буде више мисли, него речи“ и зато би мото ове књиге
могао да буде један Јокнићев афоризам који гласи: „Највише се
казује са мало ријечи.“ Већ из првих максима које читамо у овој
збирци закључујемо да их је исписао аутор велике ерудиције,
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Александар Чотрић:
О књизи Милорада Јокнића
„Индекси препознавања“

богатог литерарног искуства који је у пуном стваралачком зениту на пољу књижевног делања.
Одлика Јокнићеве поетике је народни језик који као да
извире из народне традиције пљеваљског краја. Он, заправо, исписује савремене животне поуке и пословице интелектуалца,
као, на пример ове: „Мирна савјест, вјечита слобода.“; „Људска
злоба плод је сопствене немоћи и тјескобе.» Јокнићеви афоризми, иако садрже дидактичну и моралистичку ноту, нису сувопарне констатације, дефиниције и поуке, већ критичке, двосмислене реченице, што ћу илустровати овом провербом: „Он
је човјек будућности. Обезбиједио је све и својим праунуцима.“
Инспирацију за своју микро-форму аутор проналази и у Његошевом делу, транспонујући и пародирајући бесмртне стихове
„Горског вијенца“ у савремене, сатиричне исказе: „Нису дуго
трагали за њиме. Одустали су, смрде му трагови.“ Кад већ помињемо нашег највећег песника, треба рећи да Јокнић своје замишљене циљеве погађа сатиричним стрелицама прецизно као
Вук Мандушић.
Аутор пружа дијагнозе данашњег стања, и не само то, он
својим пером, оштрим као скалпел засеца у све болесно и, попут
оца медицине и првог афористичара Хипократа, препоручује
рецепте за оздрављење. Аутор књиге Индекси препознавања
исписао је значајан број мисли које ће остати за сва времена, јер
су универзалне вредности, попут: „На висини се најбоље види
колико је човјек мали.“; „Песимисти могу бити задовољни. Остварила се њихова прогноза.“ Парадокс је омиљено стилско средство овог аутора које је успешно демонстрирао у афоризму, а
који у другом делу добија неочекивану и ефектну поенту: „Има
неизвјесну перспективу. Сувише је радан и поштен.“ Јокнић је
афористичар који потврђује тачност мисли великог Лава Николајевича Толстоја да су „афоризми најбоља форма за изношење филозофских мисли“, с обзиром на то да у његовој књизи
проналазимо успешне филозофске узлете: „Суживот – прелазни период од живота ка умирању“; „Поезија је религија без
наде.“
Пљеваљски афористичар вешто се поиграва антиномима
попут: поштење-непоштење: „Не може се баш рећи да се ради
непоштено. Све је већи број оних што поштено лажу.»; мало-
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„-Хвала, рече продавац погребне опреме, уз напомену
„дођите опет“.”;
„Ипак, солидарност нам је на висини. Масовно одлазимо
на сахране.”;
„Друштво је одумрло. Сахрана је одложена јер гробари
штрајкују глађу.”;
„Извјесну будућност имају само пензионери.“
Хумор је онај одлучујући зачин који књизи даје заводљив
укус и привлачност за сваког књижевног сладокусца. Највише
чистог хумора је у афоризмима о женама и мушкарцима:
„Човјек има оборен поглед. Од када жене носе мини сукњу.“;
„Просјечни животни вијек мушкарца мањи је од просјечног живота жене, јер човјек жели да умре прије ње.“;
„Моја жена води ноћни живот. По цијелу ноћ пере веш
док траје јефтина струја.“
Понеки афоризми наликују на народни фолклор, колоквијално назван – вицеви, што је комплимент аутору, јер су вицеви врхунски интелектуални продукт колективног ума:
„Кружни ток саобраћаја измислили су пијани возачи.”;
„Нови систем прозвали су „дрмократија“. Дрмају успјешно својим богатством.”;
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велико: „Не реци никоме да је мали. Свако има своју величину.“;
љубав–мржња: „Кад љубав прекипи, прераста у мржњу“. Често
на духовит и саркастичан начин Јокнић прави поређења између
бившег и садашњег поретка. Чини се да је увек у предности митски свет такозване боље прошлости: „Био је реалсоцијализам.
Сад је надрикапитализам.“; „У комунизму је важила девиза: Револуција једе своју дјецу. У посткомунистичком периоду ту улогу има транзиција.“; „Разлика између социјалистичког поретка
и вишепартијског система: У једнопартијском краду једноумни
а у вишепартијском лопови у врстама.”
Јокнићу нису стране ни црнохуморне теме и прави је
мајстор да од невеселих догађаја и појава створи духовиту ситуацију, о чему сведоче афоризми:

„Увјерићете се да сте стигли у Црну Гору ако наиђете на
знакове „Радови на путу“ – а радова нема.“;
„Црногорци не морају бити већина. Имају два гласа више.“;
„Коначно је одгонетнуто значење имена Црне Горе.
Преко 50 хиљада људи ради на црно.“;
„Код толико клизишта у Црној Гори, сви се држе стабилно.“;
При томе, све што важи за Црну Гору, итекако се односи
и на Србију, као и друге земље нашег региона. Индекси препознавања су занимљива и поучна књига која изазива осмех, али
и замишљеност и запитаност. Умберто Еко је саветовао читаоцима да обавезно пре спавања прочитају неколико афоризама,
па се придружујем том позиву, свесрдно препоручујући књигу
Милорада Јокнића. Али, онда се поставља питање: да ли се може мирно спавати после оваквих афоризама? Зато бих и рекао
да су ово афоризми пред буђење.
И за сами крај, пожело бих да Индекси препознавања
буду у афористици на нашем језику оно што су сарајевски „Индекси“ у нашој музици!
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Разговор са Андрејем
Куртијем – професором
виолине на државном
универзитету у Луизијани
Разговор водила: Марија Кнежевић

•

ндреј Курти, Београђанин са сталним пребивалиштем у Америци. Виолиниста. Некад солиста, а некад диригент. Некад музички аранжер. Основно и средњошколско образовање стекао је у београдском “Мокрањцу”, студирао је у Москви, а постдипломске студије и докторат одбранио је у
Америци. Данас је професор на државном
универзитету у Луизијани. За собом има
прегршт интернационалних награда. Наступао је са великим бројем симфонијских и камерних оркестара како у САД-у тако и у Италији, Грчкој, Русији, Литванији, Шпанији и Јужној Кореји. Издавачка кућа Blue Griffin Records, 2012. године објављује његову докторску тезу “ 6
Соната за Соло Виолину Оп. 27” белгијског композитора Ежена Исаија. Осим класичне музике имао је излете и у друге музичке жанрове од џеза преко блуза до хип-хопа. Гостовао је на
близу 50 албума. Тврди да би у свету било мање мржње и нервозе када би људи више слушали класичну музику. Представио
се њујоршкој публици у Карнеги Холу.
Класика и популарни музички израз, супротности или
мјесто гдје се Андреј Курти заиста налази?
Веома сам срећан због чињенице да могу да се (музички) изразим не само у класичном музичком жанру. Још од детињства поседујем огромну љубав и пасију ка жанровима попут
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А

Проф. др Андреј Курти

Наш изворни музички језик пун је ватре, енергије, оштрине!

попа и рока, а касније су ми се интересовања проширила и на
блуз, регтајм, блуграс и џез. Појављујем се као аранжер и извођач чак и на једном хип-хоп албуму, што само сведочи о
томе да је музика један од најлепших интернационалних
језика, и да свака особа на овој планети (на свој начин и по
могућностима) може њиме да се користи и на тај начин комуницира (да изрази своја осећања, мисли, идеје). Наравно,
класична музика, њен стил и језик су изграђивани вековима
и сам стил поседује много правила која морају да се познају и
поштују да би се извођач изразио правилним језиком и у одговарајућој форми. У популарној музици, наравно, такође постоје одређена правила којих би се требало (углавном), придржавати, али је, са друге стране, присутно много више слободе, како у музичком изразу тако и у форми... Често долази
и до импровизације, поготово на концертима. Импровизација и њена количина претежно је условљена популарним
жанром којем припада сама композиција која се изводи. Иако
себе сматрам (у првом реду) класичним виолинистом, појављујем се на приближно 50 албума популарне музике који су
снимљени за многобројне продукцијске куће у Америци. И
да закључим - посебно ме радује што различити стилови не
сметају једни другима, "не стају им на пут" и не деградирају
један другог. Мишљења сам да, шта више (барем у мом случају), додају понеке специфичне квалитете и једни друге музички "хране"... Даћу вам пар примера..., више пута сам,
изводећи музику Баха или неког романтичара, на примјер
Чајковског, чуо (у својој глави, наравно) бубњеве или комплетан бенд, који би ми помогли у постизању више енергије
и тона виолине. Са друге стране, саветовао бих свима који се
баве, рецимо, рок музиком, свирају инструмент и могуће истовремено и певају, да приђу својим инструментима на "класичан" начин, нахране своје знање и технику потребним правилима, правилима која ће им омогућити да се музички изразе још боље: технички прецизније и далеко слободније.
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•

Колоплет гена и музичка игра завичајних звукова и њихов
„умјетнички потенцијал“

•

Врхунска умјетност и педагошки рад на престижном
универзитету ангажују човјека у најљепшем смислу – како?
Утицати на младе и талентоване особе и помоћи им да постану бољи уметници (и особе) за мене је од непроцењиве
вредности! Наравно, учењем других и себе саме учимо, унапређујемо... „Docedno discimus”, како рекоше стари Латини.
Бити део академског света је велика част али и одговорност.
Трудим се да се све време усавршавам како као професор тако
и као извођач, ту не постоји, или не би требало да постоји
неког празног хода. Као едукатор и нечији професор/ментор
морам добро да упознам и проценим сваког студента понаособ, јер је свако од нас људи прича за себе, нема истих...као
отисак прста. Морам, дакле, да сагледам све врлине и мане
сваког од њих, а онда да заједничким радом претворимо мане
у врлине - ту је главни напредак.
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Сигурно је да сваки уметник у свом уметничком изразу и
језику поседује "гене" свога народа, географско-националне
припадности...корени су корени. Мени је веома драго што сам
пун балканских гена: обичаја, енергије, врсте хумора, "наше"
животне филозофије, познавања историје. Наравно, не могу
да изводим дела Моцарта на балкански начин, али тај исти
"зачин" или "искру" користим када год је и где год јој је место,
и када је то прави (и наравно укусан) зачин. Овде на западу
се веома високо цени наш изворни музички језик/израз јер је
пун мелодијске лепоте и многобројних неконвенционалних
ритмова...као и ватре, енергије, оштрине. Не знам да ли сам
икада чуо врсног уметника из наших крајева на чијем сам
концерту заспао или кренуо да дремам... Дакле, да имам прилику да се поново родим и да бирам корене, био бих поново
Андреј Курти и свирао бих виолину. Можда бих трећи пут
помало и глумио, јер ионако сви ми музичари по мало или
мало више глумимо...понекад исте карактере, некад веома
различите, зависно од аутора.

Нешто што је младом уметнику музички или технички лако,
вероватно ће бити заувек лако, али када нешто неизводљиво
постане прво изводљиво, а после и веома уметнички лепо,
тада се видици још више отварају и граде још лепше слике,
идеје, а и музички/уметнички апетит постаје далеко већи. Наравно, професорско искуство има огромног утицаја и на мене
и на студента - увек се трудим да будем максимално објективан и конструктиван, поготово фокусирајући се на тренутне
недостатке код својих пулена. Када су недостаци обема странама познати, онда "под руку", заједно корачамо напред и
један по један (недостатак) чистимо и претварамо у врлину.
Није довољно да се све само теоријски зна, не могу да се ограничим са, рецимо, "е, то треба да се поправи, јави се када завршиш, па ћемо онда даље...видимо се на крају тунела, тамо
те чекам". Не! Већ - заједно кроз тунел! У мојој класи су тренутно студенти из Северне Америке, Колумбије, Хондураса,
Мексика, и имајући у виду да ми је супруга Софија, која заједно са мном предаје виолину и виолу на истом унивезитету,
родом из Грузије, а ја из Србије, имамо невероватно лепу и
несвакидашњу атмосферу док радимо, уз то и дивну размену
обичаја.

• Како се са истином о човјеку носи човјек музике?
Као што већ рекох, музика је универзалан језик који пружа
доста слободе у изражавању идеја, емоција (тужних, веселих),
маштања...јако је апстрактна, и та апстрактност пружа уметнику прилику да се обрете у свету који овај може да изабере,
промени, комбинује, гради. У данашњем веома брзом животу
и свету пуном информација, важних и оних мање важних, разноразних криза егзистенцијалног карактера (видимо како се
многе државне заједнице држе о концу и једва крпе крај с
крајем), и да не набрајам даље и много не растужим читаоца,
ја као музичар могу да се, ако је потребно, сакријем од разноразних неправди и уживам у нечему у шта верујем и што ме
једноставно чини испуњеним и срећним. Ако успут на концерту пробудим код слушалаца дубока и лепа осећања и емоције, и барем им приликом тог истог концерта пружим,
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односно понудим осећање безбрижности, онда у том случају
добро радим свој посао. И што је уметник на вишем уметничком и техничком нивоу, утолико је и палета богатија бојама.
Незамењиво је сазнање да када мислите да боље не може, сутрадан имате прилику да доживите још већу сатисфакцију...
једноставно, уметност не познаје границе, али је до уметника
да се не задржава или застаје, већ да се непрестано изграђује
и трага за новим изразима, бојама, идејама. Музика ово све
горе наведено непрестано пружа, и с тиме у вези за мене је
музика потпуно магична. Јесте, писана реч је више препознатљива и мање апстрактна - више конкретна, али је фасцинантно како те исте речи које смо милион пута угледали, прочитали или чули, врсни уметници - писци користе на невероватно префињен и генијалан начин... стога је много предивних музичких композиција инспирисано управо писаном
речју... Све се уметности негде додирују, преплићу, инспиришу једна другу, и стоје веома чврсто као опозиција деструктиви и мање важним и ружним појавама и догађајима.
Креација у извођењу и креација сама свједоче хармонију,
какав је пут до те хармоније?
На квалитет перформанса, наравно, утиче много чинилаца.
Ми извођачи се увек припремамо за тај наредни наступ који
се само једном дешава - у термину када је наступ заказан. И
нема понављања одређених пасажа, јер бисмо желели да неке
фразе одсвирамо лепше, можда технички перфектније... То је
што је, у том тренутку и извођењу. Наравно, спремајући се за
сваки наступ, ми имамо то у виду, као и каква је акустика дворане, и тако даље... Води се рачуна о много детаља, али је суштина управо ниво спремности, јер ако сте "поштен" уметник, ви ћете увек и без задршке дати свој максимум не размишљајући много да ли наступате у Њујорку или у нижој музичкој школи. Увек треба бити у складу са својим талентом и
не свирати испод својих могућности. Још нешто, у Русији,
приликом свог школовања на конзерваторијуму (Чајковски),
чух тезу како на сцени постоје само негативна изненађења
...можда понекад - врло ретко позитивна, али углавном нега-
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тивна. Немате појма колико ме та ставка, тада као тинејџера,
растужила и депримирала! Сада ми је она иста један од најомиљенијих савета које износим својим студентима. Збиља,
како можемо одједанпут да свирамо боље, односно на нивоу
вишем од нивоа спремности? То је немогуће, а не би било ни
фер...„ух, данас сам баш имао среће - како добро одсвирах, а
нисам уопште пуно вежбао"....али зато, неко ки(х)не, помери
гласно своју столицу, залупи врата, накашље се или, што мене
највише дира, непрестано шушка папирним програмом - све
наведено може да пољуља концентрацију уметника, прекине
музичку мисао, доведе до грешке. Све су то негативна изненађења, али ми се спремамо да им не подлегнемо. Сад, помало
у шали - увек сам завидео сликарима (неће се, надам се, наљутити) који заврше своје уметничко дело, онда направе изложбу,
и натенане уживају, без трзавица и треме.

•

Када је некоме „цијели свијет дом“, кави су пријатељи и
љубав тог дома?
Имао сам, а и даље имам велику срећу што су ми виолина и
музицирање омогоћили честа путовања по свету. Живео сам
седам година у Русији, а од 1995. године живим у Северној
Америци...посетио сам многе земље, у некима био „на кратко”, у некима пак мало дуже. Упознате дух народа у којем се
налазите, њихову историју, обичаје, афинитете. Тако нешто
продубљује уметника, додаје важне и занимљиве моменте или
делове мозаика који веома оснажују музички израз, поготово
везаних за музику која је поникла из тих предела. Комуникација и размена енергије и осећања постају лакше...чим боље
баратате језиком, лакше се и брже изражавате. Наравно, у
нашим крајевима, као и код супруге у Грузији ми је најлепше,
јер је породица најважнија ствар на свету. Али, све у свему,
леп је осећај када свет не изгледа толико непрегледан и далек.
Мишљења сам да постоји много квалитетних људи без обзира
на њихове корене, религиозну и националну припадност, и
сви бисмо могли да се баш лепо слажемо и инспиришемо једни друге. Дај Боже, једнога дана и у много већим размерама!
Морамо да верујемо и идемо напред.
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Мали град са „сликом свијета“ у себи и свијет са сликом
малог града у срцу
Да, емотивно сам веома везан за Пљевља, не мање него за Београд. У Пљевљима се увек одлично осећам, одмарам... чак када
се и доста и свакодневно вежба виолина. Град је специфичан
по свом духу, међуљудским односима. Имам много драгих (и
предрагих) рођака и пријатеља у вашем и мом граду. Како да
ми не буде добро када су ми људи веома наклоњени, љубазни,
када ме свакодневно чине добродошлим. Пљевљак се препозна
без пуно мудровања, посебно по некој урођеној доброти и хумору (наравно и по начину говора). И, што ми је посебно драго,
мојој Софији су Пљевља прирасла срцу, видим да увек ужива
када смо ту. Иако не знамо када тачно долазимо следећи пут,
јако се радујемо сазнању да нећемо пуно чекати... Јуна 2015. у
Порти Манастира Свете Тројице сам и запросио Софију (венчали смо се у Луизијани у мају ове године), тако да су нам сада
Пљевља још важнија и дража!

A conversation with Andrew Kurti, professor of violin at the
State University in Louisiana
Sumarry:
In conversation for the Yearbook with Andrei Kurti, violinist and violin professor at the State University of Louisiana, he
talks about the amazing features of music, about the experiences
with musicians from all over the world. He gives his opinion on
pedagogical work at the prestigious university, but also about the
great effort which his profession requires. He talks about the
beauty, the sere-nity, and the great possibilities of musical expression and about its universal features. Apart from the classical
music, Andrei Kurti also devotes his attention to popular music
genres. He, however, claims that the best basis for serious music
engagement of any genre is classical music education and that one
should never play beneath its own abilities, where ever the composition is performed.
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Интервью с Aндреем Kурты профессором скрипки на
Государственном университете в Луизиане
Резюме:
В разговоре для Љетопис-а Андрей Курты скрипач и
профессор скрипки на Государственном университете в Луизиане, говорит об удивительных свойствах музыки, об опытах с музыкантами из разных уголков мира. Он даёт своё
мнение о педагогической работе в престижном университете,
но и о больших усилиях требуемых его профессией. Он говорит о красоте, безмятежности, о вохможнёстях музыкального
выражения и его универсальных свойствах. Помимо класической музыки, Андрей Курты также уделяет внимание жанрам популярной музыки. Тем не менее утверждает, что наилучшей основой для серьёзного участия в музыке любого жанра обеспечивает класическое образование и никогда не должны играть ниже своих возможностей, независимо от того,
где выполняется композиция.

Јубилеји

У

роману Мојковачка битка (1968) Ћамил Сијарић тематизује
одлучујућу битку црногорске војске у Првом светском рату,
али је смешта у оквире љубавне приче, преко које развија
тему верских нетрпељивости у санџачкој средини. Да је у
роману, композиционо начињеном од низа епизода, остварена панорамска слика колектива, а да је писац, већ самом
историјском конкретизацијом, направио искорак у односу на
своје дотадашње писање, указивано је у књижевној критици
још од првих приказа Мојковачке битке. Вредносни суд о
овом роману, у коме „има и развучености, и празнословља, и
неуверљивости“, сводљив је ипак на преовлађујући, и нама
најближи увид, да је реч о једној од књига „које утврђују горње границе стандардне књижевне продукције“ .
Иако су књижевни проучаваоци узгред опажали да
„роман обједињује историјску тему Мојковачке битке и много
ширу историју косовске жртве“, „да припада оним најљепшим страницама црногорске етике, која је нашла умјетничко оваплоћење у дјелима Његоша, Љубише, Марка Миљанова и Лалића“, наш је циљ да покажемо сродности Сијарићевог
романа са Његошевим спевом у погледу мотива, конкретних
епизода, ситуација и идеја, односно вредности које се афирмишу. Мојковачка битка у великој мери почива на традиционалном књижевном и етичком подтексту и сведочи о хуманистичком читању Горског вијенца, као и о спонтано оствареним утицајима у оквиру система вредности једне културе.
1
Рад је објављен у Зборнику радова Филозофског факултета, Београд, XLVI (1) /
2016.
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Проф. др Јасмина Ахметагић1:
„Горски вијенац“ као подтекст
„Мојковачке битке“ Ћамила
Сијарића

Као што је Његошево дело почивало на косовском миту, доприносећи у исти мах његовом оснаживању, тако и Мојковачка битка почива на Горском вијенцу као естетској и
етичкој творевини, сликајући човека тога поднебља значајно
обележеног Његошевим делом. Ратни сукоб „не форсира тему
окупације и одбране колико конфликт традиционалне етике
и љубави, однос националне припадности, страсти и одговорности ликова“, што саму битку смешта – сасвим у духу Горског вијенца – у традицију континуираних борби за слободу
вођених на српском простору. Сијарићев роман је жанровски
одређиван као „историјска хроника“, „роман-панорама“, „ратна епопеја“, а запажен је у њему, мада са различитим вредносним предзнаком, и „спој различитих књижевних врста
и приповедачких облика“.
Већ ово жанровско богатство у оквирима текста који
тематизује историјски догађај кореспондира са Његошевим
делом, а када узмемо у обзир и нарочиту историјску перспективу као Сијарићев уметнички поступак, веза са Горским
вијенцем постаје још очигледнија, као што и последице примењеног поступка воде истим семантичким слојевима. Истрагу потурица у своме спеву Његош приказује у контексту
косовског завета, као што Мојковачку битку Сијарић приказује с озбиром на Косово, на истрагу потурица, турска времена, сеобу Срба. Зато писац и јесте унео „муслимански елеменат“ у причу о Првом светском рату, јер је у датом историјском тренутку видео могућност актуализовања оних питања
која су покренута Његошевим спевом.
Изненађујуће је да баш они критичари који опажају
обилићевски дух Мојковачке битке, не препознају његошевски и косовски подтекст Сијарићевог романа. Јован Чађеновић, на пример, претпоставља Сијарићевој Ђиласову романескну обраду овог историјског догађаја (Црна Гора, 1989),
уочавајући повезаност битке и косовског завета у Ђиласовом,
али не и у Сијарићевом делу, коме замера одсуство „општесрпских, националних, традиционалних циљева и симбола“ .
Управо се у Мојковачкој бици, и то на подлози националног,
косовског мита исписује апотеоза традиционалном чојству и
јунаштву као општечовечанској вредности.
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Пре свега је овим делима заједничка панорамска, мозаичка слика која настоји да представи колектив, а потом инсистирање на значењу централног догађаја (пресудне битке
Црне Горе у Првом светском рату, односно истраге потурица). Епски дух Сијарићевог романа изграђује се у првом
реду композиционим срастањем епизода које су у властитим
оквирима довршене, а које се међусобно уланчавају тако да
се у роману даје широка слика санџачког поднебља у одређеном историјском моменту. У тако компонованом роману и
централни ликови имају статус протагониста само у релативном смислу: њихова је функција пре свега композициона.
Радич Мемић и његова сплетеност са породицом Карадашића, преко мотива забрањене љубави, представља композиционо средиште, преко којег Сијарић остварује јединство Мојковачке битке. Већ чињеница да се овом дводневном битком (6. и 7. јануар 1916) и њеним исходом завршава роман,
а да аутор није користио технику твз. растезања времена, па
је изостала микроанализа, стратегија и тактика битке, која
није ни тематизована као догађај, открива да се Сијарић пре
свега бавио њеним смислом. Готово да је у оба дела присутна
истоветна наративна техника, осведочена у епској песми: на
месту гласника који у Горском вијенцу реферишу о исходу
истраге потурица, стоји у Сијарићевом роману слика повратка ратника из битке, којој следе извештаји о мртвима и
рањенима, те аустријски извештај о потпуном поразу. Тематски је Мојковачка битка централна у Сијарићевом роману
колико и истрага потурица у Горском вијенцу: у оба дела тема
је много шира и сеже у начин живота приказаног становништва, у његов систем вредности и обичаје, у обележја једне
традиционалне и патријархалне културе и њој саображену
психологију ликова.
Комплексност живота једне подвојене заједнице дата је
на уводним страницама Мојковачке битке и позадина је на
којој се одлучујућа битка одиграва. Забрањена љубав Умке и
Радича оптерећена је верским разликама и давнашњим сукобом њихових фамилија – Карадашића и Мемића. О том сукобу, памћеном и преношеном кроз генерације сведочи и чињеница да Карадашићи не смеју доћи у Радичево село Ракитицу,
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због још увек актуелних крвних освета. Прошлост, традиција,
предање живи су, као и у свету Његошевих јунака, и мотивација су садашњих акција. Умкин отац, од часа када је суочен
са ћеркиним избором, упорно види, као највећу претњу, крст
изнад њене главе. Наговештено је и да је уплитање Радичеве
тетке Деспине у отмицу девојке мотивисано старим рачунима, као што је и њен понос због отимања девојке Карадашићима и превођења „буле“ у православље, сведочанство о доскорашњем осећању инфериорности. Такмичарски дух две
верски различите заједнице, присутан у мотивима љубави и
добровољне отмице, тематизован је и у Горском вијенцу, кроз
епизоду отмице Руже Касанове, и праћен је истоветним осећањима колектива: поносом због присвајања туђег идентитета, с једне стране, и стидом због губитка девојке, с друге.
Сватови Турци и Црногорци надмећу се и међусобно задевају
песмама у којима се доминација остварује посредством превођења девојке у ислам, односно православље. Сват Турчин
пева: „не оставте Косу у Кавуре / такво воће није за Кавуре“ .
Сват Црногорац: „Бјеж, Комнене, задрта делијо, / кад си такву
срну уловио; / (…) / вјера ти је Хајки омилила, / једва чека да
ти се прекрсти.“
Многе сродности Сијарићевог и Његошевог дела проистичу из слике самог колектива коју уобличавају. Патријархална култура се споро мења, те је реч о готово истоветном
колективу, само што је у већем степену раслојен на половини
друге деценије 20. века у Сијарићевој Мојковачкој бици. Верска искључивост је још изразито присутна, али се превазилази пред заједничком угроженошћу народа од спољњег
непријатеља, али су зато подређени положај жене, општа неписменост и специфична обичајно и традиционално заснована побожност идентичне. Иако читалац васпитан у једној
култури по аутоматизму чита лелекања у Мојковачкој бици
на подлози тужбалице сестре Батрићеве, за сродност уметничких дела нису пресудне спонтане тематске сличности, колико избори за које се Сијарић опредељује у уобличавању
свог ратног романа, а који указују на актуализовање епизода
и значења постојећих у Горском вијенцу: неписмени војници
наднети над писмима асоцирају на Његошевог попа Мићу;
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сумња војника санџачког батаљона у иконе призива веровање
Црногораца у море, вештице и гатања у плеће у Горском вијенцу итд.
Жена је до крајњих граница обесправљена и пасивна,
без могућности да самостално бира своју судбину, што кулминира у осећању Умкине браће да имају права да малтретирају сестру због њеног покушаја бега за Радича. Јунаци
Горског вијенца с презрењем саопштавају како се муслимани
односе према женама: „Они кажу: жена је човјеку/ слатко
воће ал печено јагње; /док је таква, нека је у кућу, /није л таква,
са њом на улицу.“ Међутим, о томе како се сами односе према
женама, добро казује пример Вука Мандушића који је троструком канџијом излечио снаху Анђелију, али и речи кнеза
Јанка: „Кад ме жена пита ђе сам био, / казаћу јој да сам со
сијао; / куку њојзи ако невјерова!“ С друге стране, постоји
аналогија између Радунове супруге Љубице, посебно вредноване жене у Горском вијенцу („жена млада, ама соко сиви/
пуни пушке своме господару“) и Радичеве тетке Деспине,
горопадне и речите Црногорке, као и Јефтане која командује
заробљеницима. Подређеност жене и агресија према њој у
Сијарићевом је роману значајна тема која је добила и посебан
тон, будући да се о њој говори са становишта свезнајућег приповедача, али је видљива и у романескно уобличеном свакодневљу, пре свега муслиманске средине, у којој жена посредно комуницира са мужем. Међутим, када овој посредној комуникацији сучелимо непосредну и директну комуникацију
међу Црногорцима, каква се јавља, супротно могућем очекивању читалаца, при саопштавају лоших вести са фронта, пред
нама васкрсава фамилијаран однос према смрти као карактеристично обележје црногорске културе, који је темељно обележио идејну раван Горског вијенца.
Идеја о чојству и јунаштву, о васкрсењу кроз саможртвовање, устоличена у Горском вијенцу („Славно мрите кад
мријет морате!“, „Воскресење не бива без смрти“ ), проноси
се целим током Сијарићеве Мојковачке битке, те и Радичево
размишљање о човеку као семену за бразду призива симболику семена и младог класја опеваног у Његошевом спеву.
„Упрошћавајући све до голе истине о умирању, он је отворену
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раку пред војницима гледао као бразду у којој се сије оно
сјеме које се зове човјек…“
Осветљавајући трагику самог избора (безизгледна битка уместо потписивања капитулације) и његову мотивацију,
и с друге стране, предисторију својих јунака, као што историјску, а заправо легендарну перспективу, добија и опис Лима,
сам Мојковац (место, „које се спомиње у српству васколику
од Милоша до дана данашњег“ ), или караула, која је актуелни
ратни задатак, Сијарић ствара упечатљиву слику санџачког
колектива у којој препознајемо етичку димензију косовског
архетипа и Горског вијенца. Однос према фактима аутор је
разрешио на његошевски начин, али све до недавно његов
роман и није подбробније тумачен, а поједини критичари су
му замерали изневеравање историјске истине, иако писац
Мојковачке битке то чини у мањем степену но Његош. О
тражењу симбола и својеврсном есенцијалистичком поступку у књижевном транспоновању историјске битке, у којој је
видео „величанствену хероику“, Ћамил Сијарић је говорио у
току писања романа:
„Ствар би, дакле, требало сузити, на њен по могућности
најужи оквир, на ону њену суштаствену супстанцу, на њен
врх, на њен брид. Можда на симбол – јер таква би обрада била
најобухватнија и концепција мотива најреалнија.“ (Сијарић,
1994: 14)
Писац је видео да је уметнички најверодостојније оно
што је најзгуснутије и најзасићеније универзалним значењима, као што је то налазио и Његош, а замерали су му потпуно одсуство теме „политичке поларизације у Црној Гори“
и „међудинастичког антагонизма“ у односима Србије и Црне
Горе, који су били актуелни у времену Мојковачке битке. И
Његош приказује истрагу потурица изневеравајући историјску истину зарад уметничке истине о сукобу страшних симбола: крста и месеца, добра и зла, тиранског и слободољубивог духа.
Сам исход Мојковачке битке Сијарић је уобличио у
складу са народним предањем, по коме је битка неупитно
добијена, пре но са историјским чињеницима, по којима је
црногорско распуштање војске санџачки одред дочекао на
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положају, у рововима. Сијарићу је стало до саме идеје победе
у немогућим условима, до реализације немогућег (призваног
у Горском вијенцу) посредством јуначког, слободарског и
родољубивог народног духа, као што му је стало и до тим
већег контраста између војничке победе и политичке капитулације, али не зато што га као писца интересују „политичке
поларизације“ и „међудинастички антагонизам“, већ зато што
га као уметника интересује апсурдност човекове људске
ситуације, утицаји великих и већих сила (од владе властите
државе до Аустрије) на живот појединца. Централну улогу у
роману има контекстуализација Мојковачке битке, која открива у исти мах да је битка унапред изгубљена и пресудно
важна.
„Све што су сада зборили, и све што су мислили било
је везано за Мојковац; за онај кланац у Термопилима од којег
је зависила судбина Јеладе; мислили су да од Мојковца зависи
судбина цијелог рата, и цијелог свијета.“ (Сијарић, 1981: 248)
Уосталом, речи којима окупатор објашњава свој чин
стрељања заробљених Црногораца, смештају Мојковачку битку у семантичку близину Косовске:
„Паметни се неће овђе наћи – ни поштени, ни разборити, до само они који мисле да једна мала и голорука биједна
војска може да стане на пут ћесарско-краљевским дивизијама
које су славу Аустроугарске Царевине на врховима својих
бајонета пронијеле кроз цијелу Европу, и којима – ка њиховој
даљој слави нико не може стати на пут.“ (Сијарић, 1981: 207)
Зато и учешће у Мојковачкој бици постаје мера етоса,
чиме се актуализује значење Косовске битке и издаје:
„Овај батаљон нема ни првог ни задњег, ни средњег ни
крајњег, он је само један број људи – чуо сам да их је двије стотине,
и излазак из тог броја био би што и излазак из човјечанства, па
то овђе нико и не мисли да учини.“ (Сијарић,1981: 68)
Зато Рафаило, у часу када дезертира, није ни мртав ни
жив, „него тако нешто… Из села исписан, из свијета избрисан.“ Од часа када постаје дезертер Рафаило се суочава са суровом али зато врло прецизном племенском обичајношћу.
Спој народног предања и историјског догађаја, који карактерише Мојковачку битку, не само да је одјек истоветног
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поступка присутног у Горском вијенцу већ се и историјски
подаци само делимично излажу неутралним тоном објективног приповедања, а много чешће стављају у уста народу. Као
што Његош пушта коло да казује историју, показујући тиме
да му је стало до симболичке, већ уметнички обрађене историје, тако и Сијарић пушта народ да из своје перспективе
уобличи атмосферу те ратне године и битке која предстоји.
Будући да Мојковачка битка започиње као љубавна прича,
ратне околности су у роман уведене кроз објашњење које Максим Туцања, чувар моста код Акова, даје Радичу и његовој
женској пратњи, када хоће да преведу Умку у Црну Гору. У
Сијарићевом делу о актуелним историјским околностима, и
када о њима не зна довољно, говори народ, што јасно открива да основни циљ овог писца није историјска слика Мојковачке битке, већ оно што се посредством битке открива о једној нацији, њеној култури живљења и аксиомима постојања, а ови су у великој мери ослоњени на Горски вијенац и
косовско предање. Карактеристичан је у том смислу говор
попа Дикосава:
„Почео је свој говор са Карађорђем и његовом војском,
која је уз устанке у Србији полазила да се састане са Црногорцима и стигла управо до овог села – и вратила се (…). Од тада – рекао је, па све до данас, стоје испружене братске руке једна другој, да се ухвате.“ (Сијарић, 1981: 111)
Објективни приповедач казује о току рата, помиње уз
Радичев, санџачки, и васојевићки батаљон и његов положај,
затим Рајнелову педесет трећу и шездесет другу дивизију,
кретање војске, копање шанчева, променљиву ратну срећу.
Укључује у нарацију и циљ битке, и информације о главнокомандујућима, с једне стране сердару Јанку Вукотићу, а с друге
Рајнелу и Макензену, али говори и о војној опреми, начину
борбе, разочарењу санџачког батаљона у савезнике. Но, и
поред такве историјске конкретизације, Мојковачку битку
обележава романтичарска и епска обрада историјског догађаја. Томе доприноси с једне стране „епски концепт историје
као масовног заноса у коме се појединац жртвује за славу неког колективног и апстрактног идеала (суверена, вјеру, нацију)“, а с друге, јасно разликовање победника и поражених,
те епски узвишени прикази смрти.
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Избор главног јунака, команданта Радича, да не види
Умку која је дошла на фронт ради њега, није само нова димензија индивидуалне психологије овог јунака, настала у ратном времену (учитељ, послат у рат по команди Максима
Туцање, мења се као командант одреда, под теретом превелике одговорности и свакодневних погибија), већ и избор дефинисан односом појединца и колектива. Та сцена је парадигматична за сукоб тзв. биофилног и некрофилног присутног у црногорском колективу, а ослоњена је на знаменту
сцену у којој Вук Мандушић не прича свој нејуначки сан
колективу. Заједница, која даје приоритет ратним задацима,
сведок је појединчевих избора, а слика о себи која се завештава ближњима важан је момент у животу Његошевог колико и Сијарићевог колектива. И кроз компарирање са културом окупатора, а у тој је функцији епизода у којој Мојсија
не дозвољава аустроугарском војнику да се преда, иако овај
бира предају као једино логично решења, Сијарић нам подастире слику још увек његошевске Црне Горе и тиме условљен
етички избор који је у духу косовског архетипа. Контрастирање логично-алогично, наглашено у овој епизоди, открива
културолошку раздвојеност и немогућност разумевања Црногораца и окупатора, али у исти мах указује и на саму природу
алогичног црногорског избора: само за свест за коју живот
није највећа вредност, већ његово значење које се завештава
поколењима, такав је избор логичан. Тиме се у први план поставља апсолутни етички избор, али и одговорност културе
за колективну и индивидуалну психологију.
У коликој мери је аутор градио свој роман имајући на
уму Његошев спев, не само у смислу основног духа него и детаља, речито казује епизода у којој Мојсија, уништавајући
аустријско оружје у караули, образлаже своју тактику којој га
је научило посматрање живота у природи: „лисица (…) очима
опчини пијетла па јој он сам одозго падне таман као орах из
своје љуске.“ У монологу Владике Данила, у коме промишља
слабост човекову, одговорну за издају уверења, употребљена
је иста слика: „Али тице те су најслабије/ лови свјетлост
лисичијех очих,/ него орла кријући гледају.“ У Сијарићевом
роману, као и у Његошевом спеву, Црна Гора је опкољена са
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свих страна и представља једини светионик слободе. На Мојковцу се брани „отачаство црногорско васколико од Ћесаревине“ , као што је и истрага потурица црногорски одговор
на перманентну претњу њиховој слободи.
„Што утече испод сабље турске / што на вјеру праву не
похули, / што се не шће у ланце везати, / то се збјежа у ове
планине / да гинемо и крв проливамо, / да јуначки аманет
чувамо, / дивно име и свету свободу.“ (Његош, 1968: 82)
У Мојковачкој бици је у симболичком тумачењу капе
жалоснице старца Видака садржана његошевска идеја о народној срећи закопаној на Косову:
„Ова је црнина на овој капи за Косовом; од Косова овамо све је црно, а није црно само ово поље које представља
Црна Гора – зато што је, ђетићу, Црна Гора слободна.“ (Сијарић, 1981: 49)
Косово је стално на уснама јунака санџачког батаљона,
као и јунака Горског вијенца, гусле су реквизит нераздвојан
од црногорског колектива, а једнако је присутна и свест о
достојанству човековом (у Горском вијенцу војвода Драшко
се ужасава мучења људи међу Млецима, који од заробљеника
чине галиоте, а црногорски избор у епизоди ослобађања заробљеника у Мојковачкој бици – да се ослободе најстарији – мотивисан је бригом о достојанству а не практичним разлозима). Уосталом, управо дивинизирање слободарског духа,
чојства и јунаштва црногорског човека, и јесте основни узрок
неуверљивих епизода, које нарушавају вредност овог романа,
каква је, на пример, она у којој је црногорски војник, док настоји да се отме снажном стиску непријатељских руку склопљених око његовог врата, кадар да држи дугачак говор.
Много је мотива који су Мојковачкој бици и Горском
вијенцу заједнички (Деспинин опис Умкине лепоте, који се
потом преноси и понавља, као лирска песма, почива на сродним атрибутима и асоцира на опис Фатимине лепоте у Мустај-кадијиној песми; епизода преговора о примирју претходи бици, као што и „Скупштина о Маломе Госпођину дне
на Цетињу, под видом да мире неке главе“ претходи истрази
потурица), да се може говорити о дијалогу који Сијарићев
роман успоставља са Његошевим спевом, утолико пре што се
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на два кључна питања другачије одговара. Једно је у вези са
муслиманским живљем које Сијарић уноси у свој роман,
чинећи браћу Карадашиће учесницима Мојковачке битке.
Сијарић кроз Реџепову исповест Максиму Туцањи (а суштински, јунак је пишчев гласноговорник и ова је исповест намењена читаоцу, јер оно што приповеда Реџеп о својим прецима, Максиму Туцањи је морало бити познато) осветљава
разлоге преласка на ислам, који не одговарају слици која је
завештана у Горском вијенцу. Ако се у Његошевом спеву „турче“ плахи и лакоми, у Сијарићевом роману дата је комплекснија слика, која оставља отвореним питање који је пут пробитачнији за очување националног идентитета, јер је алтернатива преласку у ислам – сеоба. Карадашићев предак, Дашић,
прешао је у ислам, али је остао подељен до смрти, а процес
потискивања иконе из средишњег дела собе у скрајнути, па
на таван, до потпуног заборава, протеже се кроз генерације.
Мојковачка битка експлицитно поставља питање о вредности живота, које је присутно и у Горском вијенцу. Заправо,
Његошев спев много говори о вредности смрти, која је предуслов васкрсења; све што има непроцењиву вредност стиче
се смрћу: од часног имена до новог, васкрслог живота. А Ћамил Сијарић, коме је Горски вијенац, што је јасно на основу
саме концепције Мојковачке битке, једно од важних естетичких видела (а да га је учио напамет говори у једном интервјуу ),
ипак тврди другачије: живот, овде и сад, има непроцењиву
вредност, која се не може ничим надоместити. Са таквим сазнањем умиру његови јунаци. Ако је Мојковачка битка, како
каже приповедач, Термопиле, онда је пагански дух (да је живот, овај и сад, непроцењива драгоценост, и Ахилова је спознаја стечена у Хаду) кључна семантичка разлика између Сијарићевог романа и његовог подтекста, иако пишчево разумевање живота као попришта сталног сукоба, кореспондира
оном које је изрекао Његошев игуман Стефан. Мојковачка
битка одјекује бројним сукобима: породичним, верским, националним, културним, историјским, па и цивилизацијским,
а када писац на ратну позорницу изведе пса, вука и петла, који
у роману страдају скупа са људима, доживљај света у коме ратују муње и громови и који је поприште велике неслоге, теме-
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љно је уобличен. У таквом свету, који је душман душманину,
Умкина смрт није мелодраматична, него је симболична, и по
естетичким законитостима неизбежна: у свету који је душман
душманину а камоли души благородној, Умка умрети мора,
а са њом и сви они животни садржаји и могућности које својом благородношћу омогућава у свету темељно уздрманом
ужасом светског рата.
Нетачна је тврдња да Сијарић „не трага за значењем
историјског догађаја нити га интересују надсмислови историје“; историја се у његовом роману разумева као простор
понављања митских матрица и архетипова, који су дубоко
урасли у живот колектива. Епско поимање света које обележава Сијарићеве Санџаклије сучељава се са приповедачевим
лирским исказима, који су по себи средство аисторизације,
али то не значи потискивање историје са страница Мојковачке битке, већ њено претварање у легенду. Избор по часности
сагледан је у овом роману у континуитету понављања истоврсне драме у српској историји. Косовски избор, чија се архетипска вредност у роману потврђује, предодређен је најбољим особинама колектива. А то је још од Аристотела својство трагедије, тако да ни личне драме у таквом контексту нису недраматичне, већ некад симболичне (Умка), а некад реалистичне (потискивање личног пред колективним и историјским).
Стога се и за свет Мојковачке битке може рећи да се у
њему „истина не тражи, него потврђује као вјечна и неизмјенљива вредност“ , на чему и израста тон легенде, што у доброј
мери значи да Сијарићев роман потврђује колико уметничку
толико и хуманистичку вредност Горског вијенца.
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Jasmina Ahmetagić: Mountain Wreath as the subtext of The
Battle of Mojkovac by Ćamil Sijarić

The Sijarić's text The Battle of Mojkovac is being read at
the motive’s ground, themes and ideas which are present in the
Mountain Wreath. The implicit dialogue of Sijarić's novel with
Njegoš's work, which are confirmed by concrete motives, the way
of presenting historical events and values that are asserted by the
novel, hasn’t been the subject of the literature research until now,
although the significance of the battle in Sijarić's novel should be
read in the context of Njegoš's poem and Kosovo archetype. The
enormous role that Mountain Wreath plays in the Battle of Mojkovac is the testimony of Sijarić's humanistic reading of Njegoš's
poems, but also of spontaneously achieved influences in the system of values of one culture.

Иасмина Ахметагич: Горный венец как подтекст Битвы в
Мойковаце Чамила Сийарича
Резюме:
В тексте Битва в Мойковаце Сийарича читается на фоне мотивов, тем и идей присутствующих в Горном венке. Неявный диалог романа Сийарича с работой Негоша потверждающий конкретными мотивами, способ презентации исторических событий и ценностей потверждённых романом,
до сих пор не был предметом исследования науки о литературе, хотя значение битвы в романе Сийарича следует читать
в контексте стихотворений Негоша и архетипа Косово. Огромная роль которую в Бытве в Мойковаце играет Горный
венец, является свидетельством гуманистического чтения
стихов Негоша, а также и спонтанно реализированных влияний в системе ценностей единой культуры
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Проф. др Лидија Томић:
О токовима Андрићевог
приповједачког поступка

К

њижевно дјело Ива Андрића припада српској модерној књижевности двадесетог вијека. Жанровска поливалентност његовог
дјела и одредница модерности у структури
приповиједања упућују нашу анализу у два
правца. Први се тиче класично схваћене
вриједности текста, а други, модерних облика реалистичког начина приповиједања.
Андрићеву лирску и експресионистичку фазу стваралаштва наслеђују приповијетке и романи хронике, различити
по типу, од романа На Дрини ћуприја, Травничка хроника,
Госпођица, до типолошки отворене форме Проклете авлије
или одијељених и обједињених цјелина, какве су и у форми
лирских записа на крају књижевног рада. Сам појам интегралног реализма надилази одређење реалистичког приповиједања у класичном смислу те ријечи. Реализам Андрићевог
типа значењски је усмјерен начином на који је створен књижевни универзум, али и више од тога. Андрићев приповједачки поступак огледа се у јединственом споју реалистичке мотивације и фикције, класичне приче и причања, мита и сасвим модернистички структурираног вишегласја у говору
приповједача и ликова. Тема бића и свијета, тим начином,
остварила је најшири опсег историјских и архетипских равни
приповиједања, од слојева народних, културних и цивилизацијских токова до постојања ликова који укључују опредјељујућу егзистентност приповиједних токова. Они се у књижевном опусу Ива Андрића додирују и прожимају, од почетка
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до краја Андрићеве књижевне традиције. У односу на еволуцију Анрићевог књижевног опуса, с одређењима на која и сам
указује у својим есејима о Вуку и Његошу, Кочићу и Матавуљу
или у текстовима „Разговор с Гојом“, „О причи и причању“,
„Уметник и његово дело“, поетско као начин приповиједања
спаја лирско, епско и драмско приповиједаног свијета. Свијет
приповједача и свијет предметности показују да је Андрић,
од првих пјесама и лирских фрагмената (пјесама у прози) до
краја стваралаштва, до форми лирских записа, књижевно
проблематизовао судбину бића, тему људске судбине, однос
човјека и Бога, живота и смрти, пролазности и смисла постојања. Андрићеве лирске евокације говоре да лирско-медитативни начин приповиједања настаје на почетку, у тренутку
приповиједања, а да теме и мотиви самоће, усамљености, заточења и наде, страха и молитве, из првих остварења, настављају тему бића и свијета у противречностима људске судбине.
Краће и дуже форме Андрићевих пјесама у прози, приповиједака, прича и романа, говоре да се њима конституише
систем жанровски разноликих цјелина. Систем „приче у причи“, остварен у структурама Андрићевог укупног дјела, од
књиге Ex Pontо до романа Омер-паша Латас, од приповијетке „Мост на Жепи“ до романа На Дрини ћуприја, од тамнице до „проклете авлије“, од ликова из народне поезије до
личности историје, од легенди и предања до докумената и архивске грађе о конзулским временима, од судбине ликова у
времену и временима до теме пролазности и ништавила или
умјетности приповиједања у којој живи Андрићева мисао о
смислу постојања. Она се открива у књижевном изразу, у перспективи приповиједања, у говору приповједача и ликова, у
тежњи аутора да досегне истину приче.
У односу на прве пјесме и пјесме у прози, објављене у
„Босанској вили“ 1911, 1912. године („У сумрак“, „Блага и
добра месечина“, „Лањска пјесма“ и друге), у којима доминира резигнација, клонулост и мрачна расположења, књиге
Ex Пonto (1918) и Немири (1920), отварају простор космичких
озарења. У експресионистичкој окренутости Богу, душа поетског субјекта доживљава и приповиједа тему човјека. Она
се, реалистичком мотивацијом везује за јунаке приче, за при-
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повиједање у трећем лицу или за свијет ликова, догађаја и
изабраних ситуација. Прва приповијетка „Пут Алије Ђерзелеза” (1920) започиње еволуцију тог споја – трагичног и комичног у људским животима, у појединачним и колективним
немирима дана и немирима вијека, у врлетима и бреговима
једног менталитета и погледа на свијет, коначно, у јединственом корпусу пада и озарења, негативног искуства постојања
и саме приче, њене непролазне љепоте у егзистенцији ликова
различитог поријекла и имена.
Тема душе изграђена је интуитивним приповиједањем
песимистичких, романтичних и ејдетских суштина земаљске
и небеске стварности. Чулна и мисаона реалност егзистенције, као и њена рефлексивност и имагинација, сјединиле су
просторе угрожености и слободе, рата и тамнице с темама
пролазности. Симболи утамничења објективизују ауторов
став према човјековој патњи и страдању. То је и разлог што
књигу Ex Ponto Андрић посвећује „свима, широм цијелог
свијета, који су страдали и страдају ради душе и њених великих и вјечних захтјева“. Аутор наглашава да су странице дјела
посвећене „браћи својој у болу и нади“, с искуством зла и добра, таме и свјетлости.
Лирски начин приповиједања говори о особинама поетске прозе, о логици постојања упркос стању хаоса. Позиција
лирског Ја проблематизује статус бића у теми „гријеха и несреће“. Агон за животом („Хоћеш да уснеш, сине мој? / Не
оче, идем да живим“) афирмише тему божанске хармоније
која подразумијева сагласност двије супротности –живота и
смрти. Приповједач слиједи импулсе душе и мисао да „сваки
облик живота носи људско лице са својом жељом за срећем“.
Мистика експресионистичких продора у однос човјека, Бога
и природе, показује да Андрић формом поетских фрагмената
и записа оспољава земаљско утамничење. Њега карактерише
песимистички поглед на свијет, мрачна и тамна расположења, резигнација. У односу на ту линију нарације, приповједачево обраћање Господу уноси молитвену вертикалу, мир
и надахнуће у тражењу добра, због чега се супротности сједињују и усмјеравају ка једном – екстази у говору отпора и немирењу са смрћу. Човјеково опредјељење за живот, упркос
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трагичној кривици, говори о томе да су мотиви спасења видљиви у Андрићевом експресионистичком активизму и лирској побуни. Књига Немири развија „немире вијека“ и „немире дана“, с просторима негативног искуства којe се у овој
књизи преноси на реални хронотоп босанских „брегова“.
Мотив Бога и овдје „избија из сваке ствари створене и сваког
живота који се миче“, чиме се виши принцип егзистенције
огледа у мистичној сфери човјекове самоће и издвојености
(„Сам, као птица, заједно с вриском...“). Приповједачева окренутост Господу у складу је с причом о „напаћеном и пониженом човјеку“, о болу и патњи војника, робијаша, утопљеника,
дјеце, побједника и поражених, кажњених и прогнаних, једном ријечју, несрећних ликова. Притом, Андрићев песимизам у овим књигама није нихилизам којим се приповиједа
одрицање од живота. Напротив, ауторски став се поистовјећује с ријечима приповједача који каже да „иза свих мојих
горких ријечи крије се, ипак, увијек људско лице са својом
жељом за срећом“).
Иако је писац своје рано стваралаштво сматрао „полазном тачком“, Андрићеве прве књиге показују неке од поетичких константи укупног дјела. У њима се налазе примјери
кратких прича, и поетске асоцијације које се могу довести у
везу и с перспективом књиге Знакови поред пута, на крају
стваралаштва. Лирски, епски и драмски токови једног приповједног искуства прелазе у поетички одређен свијет приче
и причања који настављају и шире визију бића у темама љепоте и бола, унутрашњих раскола и историјских сукоба. Андрићева проза почела је лирско-медитативним начином приповиједања, контемплацијом и рефлексијом бића и свијета.
С обзиром да систем „приче у причи“ почиње у раној
фази стваралаштва, у причама на нивоу скице о неколико ликова, од „жене у сјећању“, свештеника из воза, тежака Николе
Балте и Јелене из Ex Ponta до прича о робијашима, војницима,
дјеци, зликовцу и прогнанику Мори Ипо у Немирима, прилика је да напоменемо да је од приповиједака о Томи Галусу,
реконструисан и објављен роман На сунчаној страни који
обједињава више прича, од којих је, повезивањем и обједињавањем настало дјело у традицији лирских романа српског
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експресионизма. Перспектива трећег лица учинила је да се
отвори хронотоп људских судбина и да се у структури романа
сублимира мисао о „проклетој историји“, чија слика, предочена формом исповијести и сјећања, говори трагику бића
и увијек присутну наду у спасење („Али Галус није више могао да се заустави и умери. А стражареве грдње изгледале су
му као најлепша музика, која га прати на његовом чудесном
узнесењу из пакла у свет где греје сунце и живе разумни људи“, Андрић 1994: 109). Смисао егзистенције огледа се у разумијевању текста који књижевном структуром предочава судбину ликова у историјским размјерама.
У поетичком тексту „О причи и причању“, Иво Андрић
каже да прича садржи искуство постојања и да је„... у тим
причањима, усменим и писменим, и садржана права историја
човечанства“. Свијест о постојању не детерминише историја
у директном значењу ријечи, већ „истина“ и искуство приче,
од најстаријих митова, легенди и предања до свеукупности
људске историје. Андрић има у виду хронотоп вјечности и
„дух којим је надахнута прича“, као и мисију саме приче („Јер,
приповедач и његово дело не служе ничем ако на један или
на други начин не служе човеку и човечности“).
Приповиједни свијет Андрићевих приповиједака, као
и романа, импресионира бројем ликова, цивилизација, религија и култура. У особеностима сваког од њих, аутор остварује
особине реалистичке, психолошке и философске прозе, с веома постојаним фабулама и развијеним приповиједним линијама, с широко разуђеним простором Босне, цјеловитим
ликовима и разноликим сижеима. Миметички начин приповиједања подразумијева непосредност информација и сазнања које не исказује свезнајући приповједач, већ инстанца
приповиједања која укључује и друга знања и искуство, било
да је ријеч о видокругу традиције, ликова, од дјечије, инфантилне перспективе одређене друштвене средине до ирационалних и тајновитих стања јунака, мистичних и фантастичних, с неизвјесношћу коју нуди перспектива доживљајног
Ја. Полифона структура приповиједања говори о томе да је
Андрићев приповједач не само приповједач који припада
свијету приче, него и изабрани лик који обједињава искуства
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приповиједања. Андрићева смирена нарација укључује знања
и сазнања ликова и ситуација, простор за коментаре, ставове,
идеје којима се, често, и гномским начином приповиједања,
ствара универзална раван с јединством појединачног и општег значења. Андрићев приповиједач, видимо то у есеју
„Разговор с Гојом“, приповиједа с енергијом умјетника који
кристализује и мозаички надограђује причу. Он причу наслојава дубином успомена и сјећања, односно, ширином егзистенцијалног искуства. Андрић полази од егзистенцијалног
трагизма, од перспективе неподударности оног што јунак
јесте и оног што би желио бити. Андрић тематизује сукоб бића са собом и свијетом, с изазовима порока и сна о срећи.
Андрићеви јунаци живе стања несигурности, неиспуњења и
страха, као и ситуације зла, како на малом, тако и на широком
плану слике свијета.
Андрићев приповједач се, од дјела до дјела, мијења, јер
се приповиједање одвија према мјесту и улози приповиједача.
Полифона структура оног ко зна, ко прича, ко је видио и ко
преноси причу, омогућава да се обухватност приповједачких
перспектива остварује у вишегласју које говори о сложеном
односу тачака гледишта. У мозаичној структури једне и више
цјелина, промјенљивост наративне перспективе омогућила је
полицентричну структуру Андрићевом дјелу, изграђену приповиједањем из више облика казивања. У том смислу, разумљива је Андрићева мисао у Свескама да никад није писао
књиге, „него рашивене и разбацане текстове који су се с временом, с мање или више логике, повезале у књиге-романе или
зборнике приповедака“.
Андрић тематизује живот на простору стварне и имагинарне Босне. Он захвата и друге средине, од Београда до
Цариграда, али се свијет ликова и прича претежно тиче овог
изабраног простора. Тим начином, отвара се егзистенцијални
простор у непосредном и метафоричком значењу историјских токова и људских различитости, традиција и култура.
Из те перспективе, Андрићеве приповијетке груписане су око
Андрићеве запитаности над бићем постојања, над спознајом
незадовољних, несрећних и трагичних јунака који из најдубљег неспоразума са собом и свијетом трагају за вишим сми-
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слом. На трагу смо епистемолошки (не)досегнуте среће и испуњења. Андрићеви ликови су трагични јунаци историјске
епохе и једног вишег, метафизичког искуства, оног које приповиједа тему пораза. У психолошкој и философској равни
ликова да превазиђу ограниченост постојања, аутор мотивише приповједача да у сваком паду отвори и тему добра. И
док Андрић пише о људској несрећи, о „погрешном првом
кораку“, о пороку и страсти, о насиљу и патњи, о искуству зла,
он говори о могућностима и достојанству хумане егзистенције, оне коју карактерише свијест о постојању упркос пролазности и ништавилу. Теме насиља, жртвовања и страдања,
из искуства зла, хармонизује дух отпора, непредавања и одбране. Чулна и духовна спознаја људске природе улази у смирени ритам Андрићеве реченице, у јединствену чистоту и
једноставност Вуковог језика, у мудрост нарације која гради
слику бића и свијета с укупношћу симбола, метафора, поетских асоцијација које универзализују тему човјека између
истине и привида ликова, народа и цивилизација. Поменимо
само неколико ликова – Ђерзелез Алија, везир Јусуф, Мустафа Маџар, Радисав са Уништа, Жан Давил, фра Петар,
Ћамил ефендија, као и топониме – симболе Андрићевог књижевног простора – мостове, текије, касабе, градове, схватићемо да у њиховој семантичкој вишезначности постоји згуснути смисао мотива гријеха, кривице и невиности, психолошких и метафизичких ознака преломних времена, људских
судбина и сукоба, страсти и порока, убијања и поробљавања,
тамновања и смрти. Појаве и феномени Андрићевог приповиједног свијета, дакле, говоре о томе да су унутрашњи садржаји ликова оспољена реалност хаотичног свијета, а да је
Андрићев наратив, тим односом, испуњен драмом бића, у чудесној хармонији људских могућности, између бола и његове
књижевне спознаје.
Андрићева визија свијета укључује субјективни и објективни аспект приповиједања, говор средине и ликова у вишем смислу поетске нарације. Ширина слике свијета говори
о патријархалном и модерном добу, о традицији и токовима
постојања, у оквиру Босне и Балкана, Истока и Запада. Андрићеве приче се памте по интензитету збивања, по контрасту
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зла и добра, по трагичном крају јунака и искуству које одређује ток приче (на примјер, Мустафа Маџар каже: „Свијет је
пун гада“). Супротност човјекове угрожености и увијек присутне идеје добра, варира теме љубави и славе у трагизму
бића, судбински одређеног првим гријехом, и тежњом за превазилажењем зла. Андрићев начин приповиједања, тим паралелизмом, говори о контрастима и пуноћи која сажима
суштину симболичког„вилајета“. Драма ликова омогућава аутору да стања изгубљености, помјерености, самоће и безизлаза, развије говором душе, тијела и духа егзистенције,
односно, мотивима сурове стварности у љепоти стварања и
постојања.
На симболичком плану, мотиви земље, моста и „проклете авлије“ везују доминантне просторе људске патње, паралеле турских и аустријских времена, прошлост и савремени
тренутак, живот приче и њено бивство у судбини јунака и поентама приче и приповиједања.
Мотиви љепоте („дани се нижу у ђердан љепоте“) и
бола („И што год погледам све је пјесма и чега год се такнем
све је бол“), сустичу се у митским и историјским токовима егзистенције. Они се, на широком плану Андрићевог дјела, везују за симболе времена, од којих је симбол „проклете авлије“,
„варошица од затвореника и стражара“, простор застpашујућег страдања у круговима насиља, неслободе, прогонства.
Тамница (затвор, авлија, круг), детерминисана је ознакама „сиве и тврде угажене земље“, с „два-три убога и малокрвна дрвета“. Унутрашњи простор личи на „вашариште
разних раса и народа“, на „ђаволско острво“ на којем, сасвим
гротескно, живи „чудан свет“. Ликови „реже један на другог“,
„прете“, „ударају“, обарају се и савијају под теретом сопствене
несреће. Космичко и митско зло дио су историјског зла. Митска прича о Каину и Авељу наставља историјску тему о Џем
султану и Бајазиту, односно, књижевном јунаку Ћамил-ефендији и његовом покушају да измијени судбину „губитника“.
Лик трагичног јунака изграђен је на архетипу „зле среће“, на
теми „проклете авлије“, с значењем „страшног живота“ у симболима помјерености и гротескне игре са злом. Карађозева
игра са злом је „излишна“, „несхватљива“, „недостојна“, „замршена и извитоперена“, али је и „добро и трезно срачуната“.
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Приповједач вјерује да „у Карађозу седи и из њега говори сам
ђаво, и то не један“ и да је, Карађозев видокруг правде у функцији неког, „каквог – таквог реда“. Непостојање невиних
било би одређујуће својство зла да није мудрости садржане у
исказу да „није сваком писано да овде хлеб једе“. Концентрација мотива зла преноси се у простор егзистенцијалних суштина, због чега не чуди што фра Петар, учесник и свједок
догађаја, у причи губи осјећај времена. Приповједач каже да
он „прича о свему као човек за кога време нема више значења
и који стога и у туђем животу не придаје времену ни редовном току времена неку важност“. У теми „проклете авлије“ сустичу се страхови и опсесије, насиље и замршени снови, ћутање
и побуна свих Андрићевих јунака, оно вјечно у искуству трагичног „Ја“ и егзистенцијалног „ми“. Мисао да авлија „живи
сама за себе, са стотину промена, и увек иста“ казује да паралелизам „дубоке трагике“ у овој књизи носи „један трајнији и значајнији живот“ у дискурсу Андрићеве приче и приповиједања.
На крају, рецимо да је Андрић у свом дјелу био пјесник,
приповједач и причалац, есејиста и мислилац, нобеловац који
је сјединио тему човјека и свијета у теми историје и времена.

Lidija Tomić
About the streamsof Andric's narrative procedure
Summary:
The work analyzes the polyvalence by genre of Andric's
work, as well as modernity in the narrative structure. Andric's
opus is analyzed from the first songs and lyric fragments to the
end of creativity, till the forms of lyric poems. According to this
work, Andric starts from existential tragicism, from the perspective of the incompatibility of what the hero is and what he wants
to be. The picture of his heroes who are living conditions of insecurity, lack of fulfillment and fear, as well as the situation of evil,
both on the small, as well as in the broader picture of the world is
given in it . It was said that Andrić was a Nobelist who unifiedthe
theme of man and the world in the subject of history and time.
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Лидия Томич:
О потоках повествовательного процесса Андрича
Резюме:
В статье анализируется жанровая поливалентность работы Андрича, также и современность в структуре повествования. Опус Андрича анализируется с первых стихов и лирических фрагментов до канца творчества, до форм лирических
записей. Согласно этой статье, Андрич начинает с эксистенционального трагизма, с перспективы несовместимости, того
кем явлвется герой и кем он хочет быть. Дана картина его героев живущих в услвиях отсутсвия безопасности, отсутсвия
удовлетворения и страха, также и ситуации зла, как на малом,
так на широком плане образа мира. Сказано, что Андрич лауреат Нобеловской премии, объединил тему человека и мира
в тему истории и времени.
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Софија Јеловац: Естетски
брусови Исакове критике

Н

ова књига Исака Калпачине „Ка језгру ријечи и слике“, која
је у издању Народне библиотеке „Стеван Самарџић“ Пљевља
изашла током 2016. године, упућује баш као и његова претходна књига есеја „Одјеци лирских варијација“ на једно
изузетно књижевно-теоријско знање и умијеће када је у питању поље критичке рефлексије. Она је показатељ да пљеваљска средина, осим добрих писаца, има и изузетне књижевне
критичаре, као што су то некада били Вуко Безаревић и Божур Хајдуковић.
Умјетнички учинак овог књижевно-критичког остварења садржан је управо у сабирању оног увијек више, оног
неизреченог, а суштинског у дјелима аутора која су импресијама обухваћена. У томе и јесте основна сврха оваквог књижевног текста, да само дјело, са свим својим недореченостима,
узлетима и падовима, са свом муком рађања и настајања, учини читаоцу транспарентнијим, разумљивијим, блискијим.
Као изузетан маестро у том захтјевном послу, који осим доброг књижевно-теоријског познавања захтијева и личне стваралачке и умјетничке афинитете, показао се Исак овом нeобично лијепом критичком панорамом „ријечи“, панорамом
у којој је осим теоријског познавања изражена креативна
имагинација и изузетна посвећеност тексту. Оваква посвећеност могућа је посједовањем не само истраживачке већ
и поетичке самосвијести захваљујући којој књижевно дјело
као посебан естетски феномен постаје предметом квалитетног књижевно-теоријског приступа. Говорећи о методолошкој строгости савремене структуралистичке критике, која
се једним формалистичким приступом удаљила од духовног
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У почетку бјеше Ријеч, и Ријеч бјеше у Бога,
и Ријеч бјеше Бог.
(Јованово јеванђеље)

значаја књижевности, коју она као таква има за човјека, Никола Кољевић, у својој књизи „Иконоборци и иконобранитељи“, говори управо о значају коју једна књижевна критика
може да оствари у животу неког књижевног остварења. „Уместо матерњим језиком, који сви разумемо и у којем књижевност живи, та критика је почела да се све више затвара у
стручну терминологију као метајезик. Тако је методолошкој
строгости жртвовала комуникативност.“1
Насупрот овом сувопарном књижевно-теоријским
приступу модерне критике, сензибилитет којим је Исак прилазио сваком разматраном стиху, приповијетци или слици, и
искрена пожртвованост у изналажењу адекватног израза за
суштину оног што нам дјело као особена умјетничка порука
казује, садржан је управо у јединству иконоборачког и иконотворачког принципа2, јединству из кога он, као писац и као
критичар ствара, и којим његово цјелокупно дјело, како књижевно, тако и критичко, постаје препознатљиво ширем читалачком аудиторију. Самим тим што је професор Калпачина
не само критичар, већ и врсни књижевник, његова критика
је ослобођена крутости, писана у есејистичком духу, позива
на дијалог, богата је елементима литерарног казивања, и уз
помоћ стваралачке имагинације доведена до крајњих консеквенци. Импресије су резултат сензибилне књижевне рефлексије која је успјела да опипа било сваког разматраног умјетничког израза представљајући га читацу на један нов начин.
Тако је кроз књижевна и ликовна остварења изабраних аутора представљена основна интенција критичарева која нам
1

Никола Кољевић, „Иконоборци и иконобранитељи“, Службени гласник, Београд,
2012, стр. 8.
2
„Да би био иконотворац, дакле, уметник мора најпре иконоборачки да расточи и
рашчини варљиви сјај датог му облика и лика живота. А у свом иконоборачкм
напору откривања оног што уметнички лик и облик казује, критичар увек од њега
полази. Икони лика се и он увек са својом мишљу и враћа по пример, доказ и једино
пуно отеловљење духа. Зато, на свој начин, он брани ликове и иконе чак и када по
сваку цену тежи вазнесењу у више сфере безличног духа. У исти мах, зар нису
певање и мишљење, по своме основном усмерењу и у целини узев, ипак израз
супротних, иконотворачких и иконоборачких човекових циљева? Не зависе ли
управо због тога једна од друге, не теже ли природно баш зато да се једна другом
употпуне као она Платонова располућена бића која се траже да би повратила
изгубљени рај целовитости? У сваком случају, таквом драмом – у самима себи и
између себе – отеловљена су нека незаобилазна и стална искушења певања и
мишљења. Јер чим на теразијама претегне једна страна, знак је за другу да ступи у
дејство. А ако се то не догоди, онда у Гавриловој руци остаје само мач који не уме
да мери, већ једино да сече.“ (Исто, стр. 75-76)
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указује како „ријеч“ конституише раван једног естетичког и
етичког, просторног и временског оквира, у коме је само књижевно дјело као такво могуће.
У књизи „Ка језгру ријечи и слике“ садржана је књижевна анализа дјела које су стварали аутори из, можемо рећи,
најужег књижевног подручја, које је заправо завичајно књижевно подручје. Осврт на дјела стваралаца са простора тромеђе Црне Горе, Србије и Босне и Херцеговине, простора не
само антропогеографски и културолошки истог, већ оног који
дијели једну заједничку друштвено-социјалну стварност, а
што се свакако одразило и на вишу умјетничку и књижевну
надградњу. Оно што превазилази, сваког појединачног аутора, сваку појединачну стваралачку имагинацију, борба је за
изналажење праве ријечи за муку и сласт, жуч и мед, за радост
и бол о коме дјело као такво говори. Зато је пут ка језгру
ријечи и слике, пут ка ономе што су они оставили у наслеђе
читаоцима, а на шта је писац импресија указао и тиме реинкарнирао једну епоху и прегалаштво људи у њој.
Основна критичарева намјера у овој књизи јесте да се
кроз пажљиво направљен одабир есеја покаже како је у умјетности, како у књижевном тако и ликовном дјелу, остварено
јединство ријечи и слике, идеје и природе, духа и материје.
Средишња идеографема књиге заправо је ријеч која се у
односним дјелима остварила на више различитих начина, а
ти начини су управо оно на што аутор импресија изванредним пресјеком жели да укаже. Остварила се првенствено језиком и писмом као једном од најтајанственијих еманација
људског духа, а потом и бојом и обликом. Неријетко, она се
оглашава тишином, неизговорена ријеч која се само слути,
или пак усменим казивањем које собом носи нарочиту снагу
и богатство. Те тако је и само књижевно стварање уствари
изналажење праве ријечи и њено постављање на право мјесто. А колико то може бити мукотрпан и дуготрајан посао,
сматра Исак, потврђује примјер Вука Караџића коме је требало близу четрдесет година да објави „Српске народне приповијетке“, притом водећи рачуна да се не удаљи од изворног
језика и оригиналне усмене нарације.
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Значај усмене нарације, на коју аутор кроз приповиједно дјело Вука Караџића указује на самом почетку, истакнут
је и у приказу дјела Фарука Диздаревића „Ћамил гора разговора“, сматрајући да је ова књига прилика да читаоци Ћамила
Сијарића упознају не само као фасцинантног лиричара и
приповиједача, већ и као разговорџију, бесједника, чаробног
усменог наратора. Говорећи о бајковитости и музикалности
Ћамилове усмене ријечи Исак нас, заправо, упућује у једну
димензију усмене ријечи као такве, у мистику њеног поријекла и значаја који може да оствари у интерсубјективној, тј.
међуљудској релацији. Зато није случајно што за такву врсту
нарације каже да је непоновљива и непреносива на папир и
глумца. Колика је моћ усмене ријечи у профилисању једног
књижевног портрета Исак најбоље поткрепљује следећим ријечима: „Позната Сократова изрека ’Говори да те видим’, на
прави начин потврђена је у Ћамиловом примјеру јер се он
кроз усмено изговорену ријеч и најпотпуније види.“3
Ријеч, међутим, може бити и неизговорена, а опет оставити снажан утисак на слушаоца и реципијента, као што је то
у дјелу Бранка Вуковића чије стихове Исак третира као пут
ка нереченој ријечи. „’Бол неречених речи’, како се каже у
исповијести лирског субјекта, овдје се доживљава и као трагање за приликом у којој би се обликовала неречена ријеч...
Свакако да се то повезује са вјечитом творачком муком у проналажењу одговарајућег израза за оно што лирски субјект носи у себи и што жели да саопшти“.4 Та бол која чини основ
једне пјесничке имагинације, бол неречених ријечи, коју свакако можемо узети као основу и другим умјетничким изразима, обликује и Вуковићев сажет и метафоричан израз, што
је „постизано дуготрајним мукотрпним трагањем за ријечи
која ће се рећи, као и за другом која ће намјерно остати неизговорена и бити потиснута из лексичког фонда пјесме. Стога
се у његовим пјесмама значењско језгро некада налази у реченој, а некад у нереченој ријечи.“5

3

Исак Калпачина, „Ка језгру ријечи и слике“, Народна библиотека „Стеван Самарџић“, Пљевља, 2016, стр. 12.
4
Исто, стр. 28.
5
Исто, стр. 31.
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Желећи да укаже на то како је језгро ријечи аутора чија
дјела разматра, иако тематски различито, формирано, заправо, из истог егзистенцијалног миљеа, Исак нам је потврдио
познату мисао од Аристотела и античких времена која говори
да је релација између књижевности и стварности, или умјетности уопште и стварности, у принципу иреверзибилна. У
том духу Ксенија Марицки, у својим неохеленским темама,
разматрајући однос поезије и историје, каже да „стварност
може али не мора имати никакве везе с умјетношћу, а поготову ниуколико не зависи од ње. Обрнуто не вриједи, нарочито не за књижевност...Не би имала књижевност уопште о
чему да говори, нити би имала чиме да говори...сам тај језик
је пре свега – стварност“6. Колико је књижевност, па и цјелокупна умјетност, условљена стварношћу Исак је представио управо овом панорамом импресија, а само књижевно
остварење у овој књизи на више мјеста третирао као „остварену поетизацију простора“. Умјетнички, иконотворачки
захват, који полази од стварног садржаја, који претходно
иконоборачки разложи и анализира, а потом преточи у један
нов и смисаон облик, могућ је самим тим што умјетничко
дјело као такво превазилази просторна и временска ограничења; оно полазну ситуацију осмишљава на нов и непоновљив начин и постаје његов бесмртни чувар. За један овакав
однос Исак нам даје примјер кроз приказ књиге Мићуна Шиљка „Биљег“ у коме, анализирајући пјесму „Храст“, каже:
„Овдје је уводни наговјештај умножен средишним мотивима,
протоком година, поткорним нагризањем огољеле јесени,
синкопиран завршном поентом кроз коју се циједи и отаче
живот чиме је успјешно предметна реалност преобраћена у
предјеле поетског битисања“. 7
Овдје се неизоставно читаоцу намеће следеће питање –
шта је то стварност, заправо? Самим тим што стварност подразумијева уску спрегу друштвеног и природног окружења
с једне и човјекове самосвијести с друге стране, сасвим очекивано у фокус критичареве анализе, осим осврта на природне
6

Ксенија Марицки Гађански, „Неутажива жеђ сећања: неохеленске теме“, Службени
гласник, Београд, 2008, стр. 49.
7
Исак Калпачина, „Ка језгру ријечи и слике“, Народна библиотека „Стеван Самарџић“, Пљевља, 2016, стр. 22.
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феномене, улазе егзистенцијални феномени као што су бриге
и немири, наде и сумње, снови, искушења, урањање у мистику. Стога је и већина импресија окупљена управо око ових
егзистенцијала који су се у дјелима изабраних аутора испољили на један аутентичан начин. Колико ријеч као таква може
да оплемени и да смисао једном мукотрпном животном окружењу презентовано је анализом књиге Расима Ћалахметовића „Алкаметри у башчи судбине“ у којој за главне параметре пишчевог идејног оквира Исак узима бриге, празнине
и плаве пламичке. У овим ријечима су заправо сажета цијела
емоционална стања и ситуације у којима један санџачки човјек покушава да да смисао ововременом. Оне су заправо и
показатељ како се „предметни свијет преображава путем посебног вида говора у нову поетску реалност, а пјесничка мисао надраста полазну животну чињеницу.“8 Стога је казивање
Расима Ћалахметовића, било да је ријеч о поетском или прозном стваралаштву, по Исаковим ријечима, у ствари говор
симбола.
Да ријечи не само афирмишу стварност и говоре о емоционалном доживљају и перцепцији оних који их изговарају
и стварају, већ конституишу и једну етичку раван и имају
посебну мисију у међуљудским односима, говори дјело Заима
Аземовића „Дуг завичају“. Тако Исак истиче да је тематскоидејна суштина његовог приповиједања доброта и излазак.
Међутим, наш критичар се ни ту не зауставља, већ у једној
исцрпној анализи ријечи као такве освјетљава и примјере
њене незаобилазне мисије у освјетљавању кључних онтолошких питања човјековог смисленог битисања. Тако освртом
на збирку пјесама „Верујем“ Ивана Комарице жели показати
како се једном ријечју настоји ријешити енигма вјечите упитаности о смислу постојећег, о апсурду спознаје услед незаустављиве колотечине живота, као и превладати скепса која
се неминовно рађа из свега тога. И овдје је ријеч та која и у
самом наслову носи једну онтолошку тежину, око ње се врти
смисао цијелог текста. Она је порука, цијела садржана у тих
неколико слова, порука која је сама по себи изазов за читаоца
и његово „верујем“. Стога Исак и поставља питање „Откуда
баш та и таква ријеч? И зашто је ту?9
8
9

Исто, стр. 14.
Исто, стр. 39.
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На пјесничком путу трагања и тражења смисла, у условима сталне распетости између појмова свјетлости и таме, налази се и поезија Кенана Крупе, чија порука упућује на једно
неизвјесно егзистенцијално станиште, које је увијек на ивици
спасења или уништења, те тако ће „искрена осјећајност непрестано пропитивати себе и друге о изгледима да ли ће њежност цвијета моћи да надвлада тамнину нишана и ледене
зиме.“10
Вријеме и простор су координате у којима аутор прави
посебан амбијент у коме су импресије смјештене. Књижевна
анализа не одржавa један статичан однос према прошлом, већ
управо интерактиван однос прошлог, садашњег и будућег,
који је могућ кроз троструки однос ствараоца, дјела и реципијента, и управо је тај однос основна идеја око које су импресије окупљене. Однос који се чува у самом дјелу које је свједочанство живота. Оно што овај троструки естетички однос,
који свака озбиљна критичка анализа треба да освијетли,
чини могућим заправо је „ријеч“ у својој пуној снази и моћи.
Тако ријеч у стваралаштву Мироја Вуковића, по Исаковим
ријечима, ствара необичан и мистичан савез између прапочетака, прагријеха и праелемената са оним што је тренутно и
ововремено. Зато није ни чудо што између тих крајности, или
„Између библијски интонираних стихова са почетка књиге
(пјесма „И би човјек“) и оних са самог њеног краја (пјесма
„Инат“) егзистира један особени лирски свијет, стварни и
имагинарни, блиски и далеки, прошли и садашњи...“11 У
осврту пак на дјело Мирка Иконића, наш критичар констатује: „И ако се каже да код човјека кост и ријеч најдуже трају,
овдје је предочено како људска кост може да се загуби,
нестане пред силама којима управља човјек. Но, наш аутор
нам је показао колика је надмоћ ријечи.“12
Природа, која је окупљала и из које су се истакале стваралачке идеје обрађених писаца, посебна је преокупација импресија које нам указују на то колико су један природни амбијент
и окружење били пресудни за стваралачку имагинацију аутора
као што су Зоран Раонић, Бранко Вуковић, Мехдија Климента.
10

Исто, стр. 72.
Исто, стр. 61.
12
Исто, стр. 83.
11
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До међусобног преплитања стварног и имагинарног у књижевном дјелу Вуковића и Раонића дошло је услед невјероватног
утиска који рађа специфичан природни амбијент Дурмитора и
кањона Таре, при чему је ријеч напросто неизбјежна реакција,
па чак и природни и логични продужетак тог узвишеног утиска. Те тако и лирско реаговање Зорана Раонића, по критичаревим ријечима, представља „успјешан вид изналажења праве
ријечи и специфичне структуре стиха чија значењска страна
одговара свијету који се ту предочава, а у ком се врло често врши
преплитање маште и стварности.“13
Овом одабиру књижевних прилога, међу којима су и
прикази на дјело Слободана Калезића, Зорана Богнара, Ненада Вуковића, Ђорђија Остојића, Радована Вујадиновића,
Ејупа Мушовића, Исак је уврстио и два осврта посвећена
сликарима: Мићу Благојевићу и Миодрагу Мишу Тодорићу.
Из самих наслова ових прилога „Поетика пирлиторских пејзажа и легенди сликара Мића Благојевића“ и „Миодраг Мишо Тодорић - сликар елегичне и виталне душе Пљеваља“, аутор нам жели указати на колико различитих умјетничких и
стваралачких начина се може исказати један те исти смисао,
колико различитих лица има једна те иста љепота и, коначно,
на колико се начина ријеч, логос, може остварити: као усмено
казивање, књижевни запис или пак умјетничка слика. И
док књижена остварења о којима је било ријечи предочавају
снагом написане, изговорене, а често и неизговорене ријечи
једну аутентичну слику завичаја, радови, тј. поставке ових
ликовних умјетника говоре више од ријечи.
Тако говорећи о „Поетици Пирлиторских пејзажа и
легенди сликара Мића Благојевића“, аутор каже: „Пирлитор
припада управо кругу таквих тема, а посебно је привлачан за
књижевнике и ликовне умјетнике тако да је просто задивљујуће колико их је инспирисано да о њему проговоре ријечју,
бојом и обликом.“14 Изузетно истанчан естетски доживљај,
изражен кроз естетички суд који доноси о сликарском и скулпторском дјелу Благојевића, указује на још један стваралачки таленат који писац ових импресија посједује, а то најбоље
13
14

Исто, стр. 59.
Исто, стр. 95.
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потврђује ријечима: „И као што је у литератури свака добра
прича, уједно и права драма, тако и овдје слике и скулптуре
посједују управо такве одлике. Испод површинског, видљивог слоја пулсира узнемиреност бића, усамљеног и распетог,
које је у ишчекивању“.15
Вишедимензионалност умјетничког дјела могућа је
управо из дуализма материје и идеје, природе и духа, визуелног и појмовног, дуализма без кога ни само умјетничко
дјело као такво не би било могуће, и управо ова вишезначност
дјела, како књижевног, тако и ликовног, јесте она јединствена
порука на коју нам Исак указује, а коју дјело као такво шаље
реципијенту.
Притом је веома битно сачувати аутономност и оригиналност ових умјетничких израза који на различите начине
свједоче истину. То је Исакова књижевна анализа веома виспрено и прецизно установила и показала једну истрајност у
класично утемељеном естетичком курсу. Насупрот једној оваквој анализи умјетничког дјела, као и значаја и снаге ријечи,
можемо посматрати нека нова кретања у естетици која би на
синкретичан начин изражавала свијет и уједињавала принципе различитих умјетности. Један од најтранспарентнијих
примјера таквог синкретизма јесте Аполинеров калиграм
који, балансирајући између двије умјетности, постаје врста
умјетничког поигравања. Оно што је на удару једног оваквог
поступка управо је ријеч, њено онтолошко језгро, њено мистично поријекло и мисија коју као таква треба да одигра, јер
основни credo једне овакве, нове естетике, јесте да су „речи
моћне јер их видимо! Реч се више не доживљава као појмовно
окамењени знак који чини део синтаксичке структуре вербалног дискурса, већ као средство за стварање потпуно новог
уметничког израза.“16 Исакова естетичка анализа иде једним
посве другачијим путем, не мијешајући вербално и сликовно,
остављајући им потпуну слободу и аутономију, а самим тим
и могућност дијалога и надопуњавања. Она његује исконски
статус ријечи, њено мистично поријекло и моћ приказивања,
моћ која је често јача и увјерљивија од визуелног; она говори
15

Исто, стр. 97.
Диана Поповић, „Поетика Аполинеровог калиграма“, Издавачка књижарница
Зорана Стојановића, Нови Сад, 2016, стр. 73.
16
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чак и из визуелног и враћа нас назад ка појмовном, ка смислу,
ка језгру; то је кључни моменат његовог естетичко-аналитичког приступа, који му свакако даје легитимитет већ поменутог иконотворачког дјеловања.17 Есеј који се односи на умјетничку поставку Миодрага Миша Тодорића, управо је најрепрезентативнији примјер једног таквог естетског става.
И док је у Благојевићевој поставци на снази вјечита
драма коју је наш писац и критичар Исак Калпачина препознао јер је и сам понио собом од раног дјетињства, опијен
надвременом љепотом Таре и Пирлитора, љепотом која је
профилисала и његов књижевни лик, дотле је у сликарском
дјелу Миодрага Миша Тодорића представљена, по његовим
ријечима „елегична и витална душа Пљеваља“. Наслов овог
есеја упућује на поставку која треба да нам покаже како „пулс
Пљеваља куца кроз вријеме“. Крајности које су обухваћене
овим двијема поставкама помирљиве су само у дјелу и кроз
дјело. Зато ту и јесте умјетност као једини могући начин опстанка, као једини могући баланс овоземног и оностраног.
Јединствена сврха књижевног и сликарског остварења и њихово суштинско заједничко језгро, језгро које се еманира кроз
њих на начин отјелотворења једне те исте ријечи, Исак демонстрира у изврсној естетској анализи Тодорићеве сликарске
поставке Пљевља којих више нема, гдје каже: „Намјера је
ауторова да кроз панораме и детаље нагласи колико нечега ту
заправо има. Стога се бројност асоцијација које се одатле покрећу посебно повезује са виђењем Пљеваља у доживљавању
и других овдашњих стваралаца. И тако се ту Пљевља појављују окићена Далминим венцем над зрнима бисерних ђердана старинских домова, у мору цветних јоргована, чују уздаси
у зору из башче Стеванове, који трају у Хамдијиној мелодији,
показују Милкине четири мале воденице степенасто нанизане и наслоњене на окомите громаде Главице, па зелени Чи17

„Без таквог ближег и даљег циља на уму критичар се, пре или касније, мора
отуђити од свог људског тоталитета који је, наравно, важнији и од поезије и од
критике. Застајући предуго пред огледалом он се претвара у нарциса који почиње
толико да се диви својој вештини одгонетања облика песме да више не види њен
људски лик и не чује оно што му он хоће да каже. Односно, прескачући песму да
би дошао до идеје, у својој глади за поруком, одвећ историјски а премало књижевно
ангажовани критичар ће песму уместо призме претворити у прозор кроз који се све
види исто онако као и да га нема.“ Никола Кољевић, „Иконоборци и иконобранитељи“, Службени гласник, Београд, 2012, стр. 73.
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тлук Миша Јанићијевића Злодолца, чују се слапови змијолике
Брезнице Мићунове, у Хазбовој авлији свјетлуцају златне
жице Витових кујунџија, а уз бљесак Вукових искри и пламен
Руждијиног фењера може се читати дрхтави рукопис Миленковог продавца новина, или уочавати дубина бора на лицима портрета Мариових ориђинала, пратити Тадијина игра
сенки, мостова и вода, у зори и магли децембарској листати
давна скупоцена књига из које су руже времена процветале, а
кроз два прозора за птице из недорушене воденице у свилено
вече гледати сјај звезда заљубљених...“18

Sofija Jelovac:
An aesthetic grinding of Isak's criticism

The text gives a panoramic view at the thinking of Isak
Kalpačina published in the book orig. "Kajezgruriječi islike ". His
ability of the profound insight into the nature of every literary
observed work is something what stands out, and the qualities of
a careful observer and analyst are revealed when the painting is
considered. Kalpačina in his reflections on literary themes shows
an adequate literary-theoretical education and sensibility, and has
a strong inclination to understand the artistic poetics of certain
painters from Pljevlja .Two ways of artistic expression are connected in the tendency to reach the essence of artistic creation, what
is also connoted by the title of the book about the matter is.

18

Исак Калпачина, „Ка језгру ријечи и слике“, Народна библиотека „Стеван Самарџић“, Пљевља, 2016, стр. 100.
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Summary:

Софья Иеловац:
Эстетические бруски критики Исака
Резюме:
Текст даёт панорамный взгляд на мысль Исака Калпачины, опубликованную в книге «К сути слова и образа».
Подчёркивается его способность к глубокому пониманию
природы каждой наблюдаемой литературной работы, а также
качества тщательного наблюдателя и аналитика, когда речь
идёт о изобразительном искусстве. Калпачина в своих размышлениях о литературных темах демонстрирует адекватное
литературно-теоретическое образование и чувствительность.
У него сильная склонность понимать художественную поэзию живописцев г. Плевля. Два способа художественного выражения связаны с тенденцией к достижению сущности художественного творчества, что тоже предлагается в названии
данной книги.
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П

остоји суштинска разлика између Андрићеве постхумно
објављене књиге приповиједака Кућа на осами (1976) и претходних збирки приповиједне прозе са традиционалном композицијом и структуром. Андрић у ранијим књигама приповиједне прозе, закључно са Лицима, није настојао да конструише нов приповједни оквир у коме би се приповијетке
различите садржине нашле у јединственој тематској структури. Свака од тих приповиједака има своју јединствену тему, углавном представља једног, централног јунака и његову
судбину. Оне се могу читати независно од осталих прича из
књиге у којој су објављене, њихово разумијевање није условљено другим приповијеткама из збирке. Такве су приповијетке „Аникина времена“, „Мара милосница“, „Мустафа Маџар“, „Пут Алије Ђерзелеза“. У раним Андрићевим приповијеткама наратор је близак усменом причаоцу, стоји негдје на
граници прошлости и садашњости, фиктивног и стварног, са
циљем уклањања граница између имагинарног и реалног,
историјског и легендарног. Наратор приповиједа са неке недефинисане и неодређене тачке гледишта, а употребом глаголских времена која су карактеристична за непосредно, живо и усмено приповиједање, појачава се илузија усмене приче,
нарација је динамичнија и живља, као да се губи дистинкција
између прошлости и садашњости – прошлост бива осавремењена, а садашњост добија значење прошлог времена. Захва.
љујући успјешној употреби аориста и наративног презента,
динамичној нарацији, елиптичности и сажетости израза, не
само да се интензивира и подстиче динамика збивања, већ се
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Ивана Цвијетић:
Лик и функција наратора у
Андрићевој „Кући на осами“

продубљује и психолошка карактеризација ликова. У каснијој приповједној прози, лиризам хумора и стилско шаренило
слабе, психолошка анализа ликова је продубљенија, а зло које
избија из дубина људског бића још је мрачније и окрутније.
Психолошка приповијетка најзаступљенија је у Андрићевом
познијем стваралаштву, а међу њима посебну скупину чине
приповијетке – хронике у којима је индивидуална судбина
човјекова дата на позадини породичне, локалне или националне историје.
Међутим, концепција Куће на осами сасвим је другачија. Она представља јединствено дјело у Андрићевом опусу,
циклус међусобно повезаних прича које обједињује „Увод“
који има карактер пролога и без којег ни би било могуће на
прави начин разумјети остале новеле. „Увод“ је оквирна прича на коју се надовезује осталих једанаест прича, са којом су
повезане нитима медитације и која даје оквир свакој причи
понаособ. Кућа на осами може се условно сматрати и романом, изграђеним од низа фрагмената у авангардном маниру.
Оно што те фрагменте, односно појединачне приче, обједињује у цјелину је тема прича и причање као и лик наратора
који у првом лицу води имагинарне разговоре са исто тако
имагинарним ликовима – давно несталим историјским личностима, као и ликовима који никада нису егзистирали
изван ауторове маште.
Уводна прича почиње објективним, реалистичким описом куће у сарајевском насељу Алифаковац, једне „хибридне“ грађевине чија спољашњост и ентеријер носе обиљежје
судара два историјска времена и двије сасвим различите и
супротстављене културе – турске и аустријске. Архитектуру
куће одликује мјешавина модерног аусртријског и старог
турског стила. Дескрипција куће у маниру је реалистичког
наратора у трећем лицу, дају се подаци о години изградње и
приликама под којима је саграђена: „То је једноспратна кућа
на стрмом Алифаковцу, при самом врху, мало подаље од
осталих. (...) Све је то грађено деведесетих година – тачно 1887
- када су и домаћи људи почели да зидају куће под „план“, са
изгледом и распоредом на аустријски начин, и у томе напола
имали успеха.“1
1

Иво Андрић, Кућа на осами, Сарајево, 1981, стр.9.
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Из те објективне дескрипције постепено израња глас
наратора, најприје у првом лицу множине, у реченици: „Ту
влада онај мир који стално желимо, а тешко остварујемо у
животу, и још често, без праве потребе и на своју штету, бежимо из њега“.2 Затим се наратор разоткрива, проговарајући у првом лицу једнине и себе квалификује као једног од
станара те куће у којој је прије неколико година провео једно
љето. Наратор не посматра кућу непосредно, већ је гледа духовним очима, у сјећању евоцира њен изглед и присјећа се
личности које су га посјећивале у самотним часовима, а наратор је свакој од њих дао прилику да прича о себи. Сви ти
мистериозни посјетиоци самотног станара куће на Алифаковцу, различити по полу, вјери, нацији, друштвеном статусу,
имају да кажу нешто о себи и другима, о својим личним, дубоко проживљеним драмама, о међуљудским односима и о
свијету уопште. Уводна прича је истовремено и рефлексија о
стваралачком поступку и надахнућу, о форми приповиједања,
о лику наратора и односу аутор-наратор-књижевни лик. Имагинарни ликови које траже да уђу у причу опсиједају наратора у стањима магновења и полусна, неки су дрски и наметљиви као Бонвалпаша, а други скромно и стрпљиво чекају свој
ред. С обзиром да Андрићев наратор води разговоре са имагинарним ликовима, Кућа на осами кореспондира са есејистичким текстом „Разговор са Гојом“, а по својој теми о приповиједању, наратору, о причи и причању, уочавају се корелативи између ове књиге и збирке есеја О причи и причању.
Кућа на осами може се сматрати својеврсном рекапитулацијом Андрићевог књижевног опуса који затвара ова посљедња књига приповједне прозе у којој аутор до краја открива и образлаже своје виђење стваралачког, тачније, приповједачког рада, технике приповиједања, улогу и функцију наратора и књижевних ликова, њихов узајамни однос. Стога Кућа
на осами посједује елементе есеја, што је још једна додирна
тачка ове збирке прозе са есејистичким текстом „Разговор са
Гојом“. Као што се аутор у Кући на осами заклања иза наратора, на сличан се начин у „Разговору с Гојом“ донекле заклања иза лика великог шпанског сликара, јер и поред нео2

Исто, стр. 10.
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спорних сличности, ипак су у питању два самосвојна и оригинална умјетника. Наратор разговор са Гојом квалификује као
„Гојин монолог о себи, о уметности, о општим стварима људске судбине“. Имагинарни сусрет и разговор са мртвим сликаром десио се у сиротињском предграђу Бордоа, испред
крчме, а близу мјеста гдје је подизана циркуска шатра, дакле,
у једном амбијенту који је истовремено и реалан и нестваран,
стваран и симболичан, па слично кући на Алифаковцу има
хибридни изглед. Хибридност амбијента протеже се и на разговор двојице сабесједника, па добија карактеристике античких филозофских расправа (подсјећа на Платонове дијалоге
са Федром), а са друге стране има особине праве умјетничке
приповијетке. И кућа хибридног изгледа у којој наратор Куће
на осами прима саговорнике, упућује на двојности – наратор
кога истура аутор, истовремено је и творац ликова који га
посјећују, и њихов саговорник.
И Андрић и Гоја су портретисти у својој умјетничкој
сфери, чије стварање одликује „згуснуто ткање“, склоност ка
тамним бојама, стављање акцента на унутарњи живот својих
ликова, способност дубоког понирања у човјеково биће. У
„Разговору са Гојом“ указује се на умјетникову склоност ка
тамним бојама: „Мени су говорили често, говорили и писали,
да имам претерану и нездраву склоност ка мрачним предметима, силовитим или двосмисленим призорима... Око лепоте
су увек или мрак људске судбине или сјај људске крви. Не
треба заборавити да сваки корак води ка гробу“.3 Сличну
склоност ка мрачним призорима налазимо и у Андрићевом
дјелу, из чега произилази специфичан однос аутора према
ликовима свог дјела. У есеју о Гоји говори се о двострукости
и замаскираности умјетника, о двојности умјетникове стваралачке и цивилне личности: „Видите, уметник то је 'сумњиво
лице', маскиран човек у сумраку, путник са лажним пасошем.
Лице под маском је дивно, његов ранг је много виши него што
у пасошу пише; али шта то мари? Људи не воле ту неизвесност ни ту закукуљеност, и зато га зову сумњивим и дволичним“.4 Аутор Куће на осами у складу са тим поетичким ма3
4
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ниром маскира своју личност, заклања се иза лика приповједача, који је његова сопствена креација и припада фиктивном свијету дјела.
Поступак везивања прича у Кући на осами сличан је донекле наративном поступку у збиркама прозе Панорама и
Лица. У прологу Лица наратор објашњава како ликови у његовој свијести искрсавају „појединачно или у поворкама“,
мноштво ликова годинама присутних у ауторовом сјећању,
којих се једино може ослободити литерарним обликовањем,
али обликовањем које је неупоредиво теже од литерарног
приступа градовима и предјелима, при чему експлицитно
наглашава разлику између свог доживљаја материјалне предметности и ликова: „И док градове и пределе гледам кроз
свој доживљај и као део себе, мој разговор и обрачун са људским лицима нема краја. У њима су за мене уцртани сви
путеви света, све помисли и сва дела, све жеље и потребе људске, све могућности човекове, све што га држи и диже, и све
што га трује и убија; све оно о чем човек машта а што ретко
бива или никад неће бити, добива у њима, најпосле, свој
облик, име и глас.“5 И у овој књизи као и у Кући на осами,
аутор одабира такве ситуације и тренутке које омогућавају
снажно и убједљиво испољавање личности, али ипак у Лицима нема повезаности и међусобне условљености приповиједака као у Кући на осами. Разлика, а истовремено и новина Куће на осами у односу на Лица и Панораму јесте у постављању наратора у средиште фабуле као личности која повезује приче у цјелину.
Најчешће је Кућа на осами поређена са Пиранделовом
драмом Шест лица тражи писца. И Пиранделовог и Андрићевог наратора опсиједају лица, теже да поведу дијалог са
њим и уђу у причу. И поред очигледне сличности наратора и
начина на који лица улазе у причу, изразите су разлике у ставу
наратора према њима. Код Пирандела наилазимо на елементе
хумора и ироније, ликови су незадовољни начином на који
их је приповједач представио, па се споре и улазе у конфликт
са њим. У Андрићевој књизи не само да нема хумора и ироније, него преовлађују лирски, понекад чак и патетични то5
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нови у нараторовом дијалогу са лицима. Тему, односно,
мотив лика који тражи свог писца, обрађивао је Луиђи Пирандело у поменутој драми, као и у приповијеткама „Разговор
са лицима“ и „Трагедија једне личности“, међутим, ова тема
не може се искључиво везати за Пирандела, јер је проблематика односа аутора и књижевног лика, односно, homo fictusa
и његовог творца присутна у свијести већине писаца. Пирандело је у својој драми створио илузију самосталности својих
ликова, који не носе властита имена, већ су идентификовани
својим статусом, улогом коју тумаче. Ликови се појављују
ниоткуда у пишчевој машти, а затим самовољно излазе на позорницу, прекидајући пробу једног драмског комада, са захтјевом да своју личну и породичну драму изведу на сцени.
Највиталнији и најживотнији лик је Отац, залутао из неке
грађанске драме, свјестан да је само књижевни лик и настоји
да докаже да је homo fictus стварнији од стварног човјека, јер
му његова егзистенција у естестском свијету књижевног дјела
омогућава трајност и бесмртност. Тако лик који тражи писца
превазилази свој положај и приближава се становишту аутора. Трагика ликова заправо произилази из сукоба форме у којој је њихов живот укалупљен, и самог живота, чија се динамика и промјенљивост буни против укалупљености и одређености.
Сличну драму идентитета налазимо и у Кући на осами,
али док се код Пирандела умногоме осјећа супротстављеност
двију логика, пишчеве и књижевног лика, код Андрића не
постоји такав сукоб. Андрићев наратор имагинарне посјетиоце дочекује са срдачношћу, мада уздржаном, желећи да са
читаоцем подијели тајну настанка приче, да га упути у сам
ток стваралачког процеса и да покаже на који начин су ушли
у причу. Почетак стваралачког процеса је уједно и тренутак
бјекства, повлачење из тривијалне свакидашњице да би дозволио причи да овлада њиме. Наратор у тренутку који претходи стварању, као и током стваралачког чина, престаје да
егзистира као индивидуа оживљавајући фиктивне личности,
удахњујући им нов живот и тако стварајући илузију да су и
он и имагинарни ликови на истом нивоу реалности. Фиктивне ликове он преображава у драмске са којима је могуће
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општити као са живим људима. У сваком од њих одвија се
драматична борба идентитета која се завршава трагично.
Начин приповиједања битан је не само као формална,
спољашња карактеристика књижевног дјела, већ и битно утиче на његов укупни смисао. Изналажење погодне перспективе приповиједања, увођење наратора и одабир одговарајуће тачке гледишта, препознавање односа између начина
нарације и значења дјела, основе су теорије приповиједања.
Наратор у дјелу може бити један од ликова чија је улога у
књижевном дјелу једнака са улогама других ликова, они
припадају истој сфери фиктивног свијета.
Аутор Куће на осами испред себе „истура“ наратора као
„стварног“ аутора да би се на тај начин дистанцирао од приче.
Андрићев приповједач је имплицирани наратор, по занимању је писац и пишчева је творевина као што су то и остали
ликови који са наратором воде имагинарни разговор. Увођење наратора обавезује писца да одреди нараторову перспективу, угао гледања, да ограничи његов захват у предметност
приче која настаје, да одреди докле треба да сеже нараторово
знање о личностима које су предмет приповиједања.
Андрићев наратор није онај свезнајући приповједач
коме ништа није скривено. Напротив, он жели да са читаоцем
подијели тајну настанка приче, да га упути у свој креативни
процес и упозна га са током своје имагинације. Наратор
износи два вида свог односа према ликовима – у првом случају он сам изазива своје јунаке да се појаве у његовој свијести: „Ја расејано гледам слике и предмете око себе као туђе
и нове и, правећи се невешт, очекујем да мој посао отпочне у
мени. Са наивним лукавством (кога ја ту заваравам и зашто?)
тражим јуче прекинуту нит моје приче, трудећи се да изгледам као човек који не тражи ништа, ослушкујем да ли се јавља
у мени њен глас, спреман да се сав претворим у причу, у делић
једне приче, у један призор или једно њено лице“.6 У другом
случају ликови наратора траже сами, намећу се његовој пажњи: „Али бива да мој дан отпочне и другачије, да не вребам
и не очекујем ја моје приче него оне мене, и то многе одједном. У полусну, док још ни очи нисам отворио, као жуте и
румене пруге на спуштеној ролетни мог прозора, затрепере у
6
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мени, саме од себе, испрекидане нити отпочетих прича. Нуде
се, буде ме и збуњују.“7 У разговору са имагинарним посјетиоцима, било да их је наратор сам дозвао у своју свијест или су
му се сами наметнули, он проналази пут за бјекство из анонимности и безимености свакидашњице, јер је тривијалност
свакодневног живота могуће превазићи једино креативним
стварањем, задржавањем у свијести визија, ликова и прича
да не би ишчезли, јер у противном „распршиће се сва ова атмосфера безименог сна...“8
Својом стваралачком интуицијом Андрић је још као
млад писац, у времену када је европска књижевност била у
знаку сукоба двију поетика, натуралистичке и експресионистичке - поетике одраза и поетике израза, наслутио да тајна
умјетниковог развитка лежи управо у способности идентификовања писца са књижевним ликом, у моћи пишчевог
уживљавања у живот неког другог. Та рано зачета поетика
свој најснажнији израз пронашла је у Кући на осами.

Ivana Cvijetić: The character and function of the narrator in
Andrić's "The House in a Secluded Space"
Summary:
This work has to do with the character and function of the
narrator in Andrić's book of the stories The House in a Secluded
Space. The concept of this book is unique in Andric's literary opus
and can be considered as a recapitulation of the entire Andric's
creativity. In his last book, the author ultimately reveals and explains his perception of creative, more precisely, narrative work,
the technique of narration, the role and function of narrators and
literary characters, as well as their mutual relationship, through
the narrator as a medium, to whom he assigned the role of a fictitious author.

7
8

Исто, стр. 11.
Исто, стр. 11..
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Иванна Цвиетич:
Характер и функция рассказчика в «Доме на отшибе»
Андрича

В этой работе речь идёт о образе и функции рассказчика в книге рассказов Андрича «Дом на отшибе». Концепция этой книги уникальна в литературном опусе Андрича и
книгу можно расматривать рекапитуляцией всего творчества
Андрича. В своей последней книге автор в своём конечном
счёте раскрывает и объясняет своё восприятие творческой,
более точной, повествовательной работы, методов повествования, роли и функции рассказчиков и литературных персонажей, а также и их взаимоотношеный через образ разказчика как медиума, которому он придал роль фиктивного автора.
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Мр Хаџи Милош Гачевић:
Сврха и циљ хришћанског
ходочашћа ка Светој Земљи

С

ам појам ходочашћа вуче своје коријене из Библије Старог и
Новог завјета. Ходочасник је особа која оставља своју земљу
и иде у обећану земљу. У новозавјетној теологији ходочашће
означава читав „народ Божији“ који је на путу према царству
Божијем, небеском Јерусалиму, из чега је изведена и цијела
теологија о Цркви као ходочасници. Премда се такво поимање задржава све до краја 13. вијека, већ у раном Средњем
вијеку ходочашће почиње означавати својевољни „одлазак на
пут“ у изгнанство ради аскезе (духовног труда). Стога је у
ширем значењу монашки и пустињачки живот такође ходочасништво. С временом ходочашће почиње означавати пут
ка неком мјесту на којем се на особит начин осјећа „божија
присутност“ као што су мјеста Исусовог живота, Рим, мјеста
светаца. И крсташки ратови, уз идеју светог рата за ослобођење Палестине, носе у себи идеју ходочашћа. Међутим, можемо рећи да већ од четвртог вијека вјерници пристижу у
Јерусалим са свих страна свијета. У почетку су постојали такозвани пратиоци или водичи ка Светој Земљи, као нека врста
чувара. Чувари су касније били примани у службу Божију и
стварани посебни витешки редови са мисијом да штите ходочаснике.
Жеља за освећивањем мјестом приморавала је многе
хришћане, посебно оне који су нешто згријешили и жељели
да искупе своје гријех, да крену на далека ходочашћа ка светим мјестима. Гријех је бивао искупљен у тренутку завршеног
подвига. Подвиг је, наравно, подразумијевао одрицање од
свих удобности, човјек се привремено растерећивао свих ово-
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земаљских начина стицања материјалних добара и постајао
сиромашан. Постајући добровољно сиромашан слиједио је
Христове заповијести, није ни сијао ни жњео, већ се у потпуности препуштао Божијој вољи. Тако је ишао према том мјесту којем га је водила његова вјера и тамо би, угледавши светињу и целивајући је, поново постајао онај пређашњи човјек,
али сада просвијетљен подвигом који је учинио.
Ни уз једно мјесто хришћанска душа није толико прирасла колико уз Свети Град: Уђимо у стан његов, пред ноге му
паднимо“ (Пс.132,7) (...) Обрадовах се кад ми рекоше: Хајдемо
у дом Господњи! (Пс. 122,1). Јерусалим, а са њиме и цијела
Света Земља, остадоше кроз сву историју цркве циљ ходочасника коме су многи и многи ишли из вјерских разлога. За
прве хришћане Јерусалим је био више него што су за нас наша
родна мјеста. Јерусалим је за све прве хришћанске заједнице
био исходиште светости и мјерило њихове правовјерности
јеванђељу. Одатле и толика љубав првих хришћана према
Јерусалиму, љубав која није била изражена само у бројним
ходочашћима, него и у сакупљању дарова љубави за браћу у
Јерусалиму с којима су осјећали да су једно у Господу. То је
окончао жалосни догађај 70. године по Христу, када је с разорењем Јерусалима била готово до темеља разорена и јудеохришћанска заједница у њему. Од тада ће хришћанима пред
очима лебдјети нови Јерусалим, небески Јерусалим, као циљ
ходочашћа кроз ову долину суза. Земаљски Јерусалим, а с
њим и сва Света Земља, и након тога наставили су да опстојавају као мјеста хришћанских ходочашћења. Рабини су путовали из Вавилона у Јерусалим да ондје проучавају Тору и
закон Господњи, а хришћански оци ходочастили у Јерусалим
да у њему провјере и проуче канон Светог писма, да у њему и
око њега упознају мјеста на којима је Исус изговорио своју
радосну вијест о Богу и царству небеском.
Мелитон Сардски из другог вијека у предговору свог
дјела спомиње да је ходочастио по светим мјестима у Палестини да би могао истински и дубље спознати Свето писмо.
Уз Мелитона Сардског поменућемо још неке значајне ходочаснике, као што су Климент и Ориген из Александрије. Да
би хришћанима могли аутентично и са разумјевањем ту-
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мачити Свето писмо, посјетили су света мјеста и подстицали
друге да ходочасте светим мјестима. Из њихових списа сазнајемо за знамените ходочаснике као што су били презвитер Пионије из Смирне, Александар епископ Кападокијски,
Фирмилијан, епископ Цезареје у Кападокији.
Јерусалим је поново добио стари свети назив и брзо постао Свети Град. Чудесне базилике изникле су на мјесту паганских храмова и свуда су се градиле нове. За вријеме Константина Великог цио Јерусалим постао је реликвија и, паралелно са тим, велики дом за странце-луталице, велика гостопримница, велика болница. Локално становништво се утапало у свијету ходочасника који, руковођени римским и византијским царевима, нису штедјели ни своју снагу ни средства. Земља се прекрива стотинама цркава, десетинама манастира ...
Када је цар Константин саградио базилику на Исусовом
гробу у Јерусалиму, а царица Јелена на Маслинској гори и у
Витлејему, побожни хришћани почели су ходочастити у Свету
Земљу да се онде моле на светим мјестима. У Јерусалиму се тада
почињу градити гостионице за све бројније ходочаснике. Особито је вриједан опис ходочашћа путнице Етерије, а сачувани су
и многи побожни стихови других ходочасника. Етерија је била
шпанска ходочасница која је обилазила многа света мјеста и која
је три године провела у Светој Земљи, и својим сестрама је описивала света мјеста1 и искуства на њима. Јер колико год је
важно доћи на свето мјесто, подједнако је важно на том мјесту
сусрести људе који су допустили да им оно обликује живот. Тако
су постајали свједоци светости мјеста, посредници између мјеста
и ходочасника и живо, егзистенцијално памћење догађајног сусрета са Богом. „О личности саме Етерије знамо мало, али знамо
да је била калуђерица једног манастира у Хиспанији, затим у
јужној Француској, која се упутила на ходочашће, премда је било
познато да се у то доба и обичне жене ишле на таква вјерска
путовања. Чињеница да је Етерија кренула на тако велики, дугачак и скуп пут, и њена бројна познанства на светим мјестима
упућује да је она потицала из богате и угледне породице.“2
Израз „Света Мјеста“ који ће убрзо постати уобичајен, први је употребио управо
Константин у IV вијеку, према Маравал, 2002 :66
2
Преузето са https://sh.wikipedia.org/wiki/Egerija_(hodo%C4%8Dasnica),
1
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Археолози су потврдили претпоставке о ходочашћима
у Свету Земљу и прије изградње базилике Христовог Васкрсења. Први хришћани који су живјели у Јерусалиму знали су
мјесто Христовог Васкрсења, али не и тачно мјесто његовог
распињања. Данас можемо видјети да дубоко испод Цркве
Христовог Васкрсења постоје пећине са графитима, крстићима и у камену урезаним бродовима које датирају од пре 1700
година. Један од оних који плијени пажњу археолозима је
графит брода пуног ходочасника са натписом на латинском:
„О ГОСПОДЕ, ДОШЛИ СМО.“ (Domine, nos venit.)
Многе су приповијести оних који су искусили доживљај у Светој Земљи. Навешћемо нека свједочанства раних
хришћана и подвижника. Крећући се према свом циљу који
је био удаљен и по хиљаду километара, човјек се излагао потпуним лишавањима и опасностима на путу. Напуштајући
пређашњи живот, породицу, родно мјесто, земљу - духовни
странац као да је умирао за ближње и ступао на пут који води
ка самом Господу. Ходочасничко путовање разликује се не
само по растојању, већ и по узроку или циљу. Човјек који је
одлазио на пут био је покренут жељом да разријеши неко питање које се тиче избора даљег живота, да добије поуку од неког подвижника, савјет, уразумљење и укрепљење у вјери. На
ходочашће је могло да га покрене и отпадништво од Бога и
Цркве некога од његових ближњих и жеља да њему измоли
вјеру. Тешки гријеси и грешке у младости такође су биле разлогом ходочашћа. Знамо за велики број примјера када је циљ
ходочашћа била молитва за сопствено здравље и исцељење
или здравље и исцељење својих ближњих. Било је и такозваних завјетних ходочашћа, када је човек у смртној болести или
опасности, на примјер у рату, давао Господу обећање да ће, у
случају да му је суђено да остане жив, отићи на ходочасничко
путовање.
Блажена Павла, позната и богата римска матрона, чувши проповјед блаженог Јеронима који се вратио са Истока
у Рим, подијелила је своје имање сиромашнима и, напустивши породицу и уобичајен начин живота, пошла на далеки
исток да тражи нове животне вриједности. Пошто је провела
двије године у ходочашћу ка светим мјестима, основала је
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манастир у Витлејему и, проживјевши тамо око двадесетак
година, упокојила се у 56-години. Писала је писмо 386. године
из Витлејема својој пријатељици монахињи Маркели: Колико
у граду има мјеста за молитву, да није довољан један дан да
се све обиђе. Али немам ни ријечи ни гласа којим бих ти описала Спаситељеву пећину у Христовом насељу. И где год да се
окренеш свуда видиш ратара који ради и пјева Алилуја, и сејачи
и виноградари, радећи, поју псалме и Давидове пјесме.“
Блажени Јероним формирао је читаву заједницу јерусалимских ходочасника, називајући их боготражитељима. Ту
заједницу сачували су људи који су сумњали и колебали се и
који су обилазили света мјеста под његовим руководством.
Пустињак нитријске пустиње Јован говорио је својим ученицима: Света мјеста ме укрепљују својом благодаћу.
Задивљујућа је и прича о грузијском светитељу Давиду
Гареџијском. Он је после много година подвизавања3 у Иверији (Грузији) осјетио пламену жељу да види Свети Град
Јерусалим. Упутио се на ходочашће у Свету Земљу и угледавши Јерусалим издалека, свети Давид је са сузама пао на земљу и рекао својим сапутницима: Не могу одавде даље да
идем, јер се сматрам недостојним да се приближим светим
мјестима, и зато идите ви сами тамо и принесите за мене
грешног молитве поред светог гроба Господњег. Братија га је
цјеливајући оставила и отишла да се поклони светињама.
Давид је на том мјесту пред градским зидинама на коме се
зауставио узео камен као да га је узео са самог гроба Господњег, ставио га је у корпу и пошао назад у свој манастир у
Иверију и, како житије каже: Свеблаги Бог је видјевши такво
његово смиреномудрије, пројавио људима његову светост и
вјеру. Када се свети Давид вратио у манастир и положио
камен, од њега су почела да се дешавају чуда: многи болесни и
страдални су га са вјером цјеливали и исцељивали се.4
И обични људи и подвижници, од којих су неки постали светитељи, хрлили су ка Светој Земљи са циљем да за3

Подвиг је један тип монашког духовног труда који се састоји у сталној молитви,
посту и другим духовним врлинама ради задобијања одређеног степена духовних
дарова од Бога.
4
Преузето са http://www.manastir-lepavina.org/vijest.php?id=1076 дана 1.6.2016
Историја ходочашћа и странствовања.
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добију такорећи бесплатну благодат која происходи из храма
Гроба Господњег, па и читавог Јерусалима и светих мјеста. У
њиховим душама дешавао се препород, једно унутрашње и
истинско преображење. Постоје свједочанства да се са ходочашћем кренуло много раније. Тако на примјер, Свети Кирило Јерусалимски тврди да је ходочашће у Јерусалим ради
поклоњења светим мјестима почело за вријеме апостола, а о
томе говори и блажени Теодорит Кирски. Од четвртог вијека
по Христу, када је света царица Јелена пронашла крст Господњи, ходочашћа су постала учесталија.
Циљ ходочасника је, дакле, светиња или, друкчије говорећи, неки објекат духовног поклоњења. Под појмом светиња подразумјева се све чему се у православљу одаје дужно
поштовање: свете реликвије - честица Господњег хитона (хаљине), или Животворног Крста; предмети повезани са поштовањем Мајке Божије; свете и чудотворне иконе; мошти
светих угодника; мјеста на којима су живјели и подвизавали
се свети људи, њихове личне ствари; свети извори; манастири; гробови светих људи које Црква поштује, најразличитији предмети који се односе на светињу и који су освећени
том припадношћу поседујући тиме благодат.
Обавеза сваког хришћанина требало би да буде да бар
једном за живота оде у Свету Земљу. Нека нас следећа прича
подстакне да тежимо ка Јерусалиму.
Ријешио мрав да иде на поклоњење светињама у Јерусалим. Ту своју намјеру објави свим животињама на једном
великом животињском збору. Запрепасте се сви одреда. Па
како је која узимала ријеч, а прво су говориле велике животиње, крену да га коре и грде:
Баш си ти тако мали и слабашан ријешио да идеш за
Јерусалим. Ми, велики и снажни, не усуђујемо се да кренемо.
Па знаш ли ти колико је мора и гора до тамо. Па колико је
опасности.
Ређали се дискутанти тако цијелог дана. Мали мрав
је покушавао да добије ријеч, али како је био мали и најмањи
на сабору никако није у томе успијевао. Понеко би га примијетио, па би се још јаче обрецнуо на њега:
Гле ти њега, толика брда и планине, а он ће све то да пређе!
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Када дође вече и сви су већ говорили, дозволише и малом
мраву да каже нешто:
Ето, ја знам да сам мали и најмањи од свих вас. Знам
да има много опасности на том путу и да је много мора и
гора до тамо. Знам да је Јерусалим далеко. Па чак и ако не
стигнем до Јерусалима, на том путу ћу умријети.

На крају бих истакао, бавећи се истраживањем ходочашћа код хришћана и разговорајући са ходочасницима, да
је велики број људи на том мјесту доживио несвакидашњу
промјену у најљепшем смислу. Људи који су били пушачи или
алкохоличари остављали су за собом тај свој порок. Свето
мјесто их је преобликовало, усавршило, и тежили су да буду
бољи. То је и сврха ходочашћа, да упијемо дио Божије енергије и да нас она усаврши. Када сам за вријеме студија питао
једног монаха из Хиландара због чега човјек осећа такву силу
у Светој Земљи, на Светој Гори и у неким јаким манастирима,
одговор који ми је упутио био је овакав: У светој земљи сила
се осјећа због Христа и даје нам се бесплатна благодат
Божија 5, на Светој Гори због многих угодника који су угодили
Богу, а у неким манастирима као што је Острог, због самог
светитеља који даје ту силу и благодат. Зато се и каже да би
5

Благодат Божија је према хришћанском учењу енергија Духа светога која човјеку
омогућава да достигне пуноћу живота, обожење, а самим тим и спасење-крајњи циљ
овоземаљског живота.
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Miloš Gačević: The Purpose and the goal of Christian
Pilgrimage to the Holy Land
Summary:
The text lists numerous examples of pilgrimages through
the history of Christianity, and some of them are described in
more detail. The value of the description of pilgrimage journeys
stands out, the transfer of experience, and, therefore, an impact
on the other people. It testifies to the transformation of the pilgrims when they meet with the sacred place as well as the incomparability of this experience with any other. An insight into the
chronology of this Christian custom is given, as well as the meaning and the most common reasons for this undertaking. The pilgrimage was taken to receive the God's benefactions , that in the
sacred places radiates and strengthens believersmaking them better in every way. Pilgrimage is considered to be the obligation of
every exemplary Christian, at least once in a lifetime .
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циљ сваког хришћанина требало да буде бар једно ходочасничко путовање у Свету Земљу. Своје прво ходочасничко путовање 2015. године готово да не могу описати. Тешко је приказати ријечима чудо које смо доживјели тек што смо крочили на аеродром Бен-Гурион у Тел Авиву. Већ тада осјетио
сам силу Божију на том мјесту. Ако неко хоће да види Бога,
нека иде у Јерусалим и тамо ће га видјети. Мој поглед и
искуство које сам доживио у Јерусалиму могу да искажем
само кроз ријечи чувеног писца Дезрелија: Као да ме је гром
ударио. Пред собом сам угледао наизглед божанствени град. У
првом плану величанствена џамија подигнута на мјесто
Храма, с дивним вртом и нестварним капијама - и мноштвом купола и кула. Не може се замислити ништа замамније, страшније и огољеније од тог предјела. Никада нисам
видио ништа тако суштински упечатљиво.

Милош Гачевич:
Цель христианского паломничества на Святую Землю
Резюме:
В тексте перечислены многочисленные примеры паломничества в истории христианства, и некаторые из них
описаны более подробно. Подчёркивается ценность описания путешествий паломничества, передачи опыта, и следовательно, воздействия на других людей. Они свидетельствуют
о переобразовании паломников при встрече со священным
местом и несопоставимость этого опыта ни с каким другим.
Даётся понимание хронологии этого христянского обычая,
но и смысл и наиболее , чтобы получить Божье благословение
которое на святых местах излучает и укрепляет верующих,
делая их лучше во всех отношениях. Палмоничество считается объязанностью каждого образцового христианина, хотя
раз в жизни.
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О

д самог почетка романа, па до његовог завршетка, Уелбек је
„обезбиједио“ његов оквир и сваки дио испунио тако да допринесе цјелини. Нису наведени разлози „тужне младости“
главног лика са којом се почиње, они су само флуидно наговијештени. Нема говора о новој шанси, осим завршног пасуса. Шта, дакле, занима Уелбека? Занима га управо та средина, то стање духа главног јунака након одбране докторске тезе
из књижевности на Сорбони, па до коначног обрата, збивања
на индивидуалном и друштвеном плану са повременим увидом у историјски слијед догађаја са политичког или културолошког аспекта. Фабула романа пружа одговарајућу слику
емотивног стања јунака и политичке ситуације у држави.
Франсоа, јунак ове приповијести, професор књижевности на Сорбони, стручњак је за Уисманса, француског писца
из средине 19. вијека. Франсоа је атеиста, одан социјалистима
који су му омогућили да се, уз малу цијену, бави оним што воли – књижевношћу, том облашћу која је увијек сматрана помало елитистичком. На први поглед парадоксално, ако се
узме у обзир да је Уисманс, тема његовог књижевног проучавања и његов „једини пријатељ“, био католик и у другој половини свога живота се замонашио. Како је могуће књижевно
тумачити његова дјела без увида у есенцијална питања којима
се бавио сам писац. Мало пажљивији поглед на Уисманса,
међутим, открива нам велику сличност међу њима, у ствари
веома сродно реаговање на апсурдну ситуацију човјека који
је изгубио смисао сопственог постојања. Тада се може формирати поредбени однос према „болном и сумњом прожетом
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Марија Кнежевић:
Зашто је „Покоравање“
Мишела Уелбека добар роман

преобраћењу његовом, ка његовој очајничкој жељи да постане део једне вере“ (Уисманс) и онога што осјећа Франсоа
пред скулптуром Мајке Божије: „Било је у тој озбиљној скулптури нечег другог, не те повезаности с једном отаџбином,
једном земљом... (...) Било је ту нечег тајанственог...“ Неколико тренутака касније Франсоа, човјек новог доба, нема ни
толико снаге ни жеље као Уисманс, његов разум једноставно
констатује: „Дух ме је већ бесповратно био напустио, и ја,
опет уторен у то начето, пропадљиво тело, ојађен сиђох низ
степенице и запутих се ка паркиралишту.“1 То „начето, пропадљиво тело“ које припада универзитетском професору неће
се, као његова душа пред изазовима духа, предати пред хедонистичким изазовима савременог доба који су или гастрономски или сексуални.
Тешко је говорити о роману „Покоравање“ Мишела
Уелбека, а не узети у обзир оно што је о њему речено тек што
је постао доступан читалачкој јавности – да је засићен бруталним изразима, порнографијом, памфлетским елементима...
Сасвим је тачно да овај роман има исувише бруталности у
себи, било да су у питању пасажи који изгледају као да су преузети из дневних новина, нагло прелажење са једне врсте
осјета на дијаметрално супротне, или пак они у којима говори
о навикама свог јунака гдје без икаквог устезања предочава
његову сексуалност и уопште један разгранат хедонизам као
суштинску одлику савременог европског човјека. Али, да ли
је наше „нелегитимно“ присуство у нечијем интимном животу порнографија или је то начин да се доследно повежу моменти из литерарне егзистенције лика са финалним исходом
у романескном слиједу.
Своју причу о „покоравању“ Уелбек даје кроз живот не
просјечног човјека, већ просјечног француског интелектуалца и свакако зна зашто то чини. Стваралчки је освијешћен
његов књижевни поступак ма како брутално повремено изгледао. Стваралачки рукопис у некој мјери мора свједочити
и о егзистенцијалности самог аутора. Можда је Уелбек заиста
еротоман у мјери која је за један број људи неприхватљива,
али је у „Покоравању“ његов исказ вјеродостојан јер нема
1

Mišel Uelbek: Pokoravanje, Booka, Beograd, 2015, str. 148.
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сврху да саблажњава читаоца, већ да у складу са осталим сегментима романа омогући цјелокупан доживљај књижевног
лика и да дјелу обезбиједи идејни основ у времену збивања,
али и рефлексију на нивоу универзално схваћеног времена.
С обзиром на чињеницу да се радња романа збива у будућности, а могуће је читати је као да припада садашњости, није ли
тиме дата могућност за разумијевање збуњујуће и страшне
блиске нам будућности, ситуације у којој се „види све што би
могло бити, али не види оно што јест“2?
Са истом ревношћу са којом се осуђују порнографски
елементи могло би се говорити о превеликој конзумацији
разних врста алкохолних пића, или о пушачким и гастрономским навикама. Поред поменутог, ријеч је о дубокој и трајној самоћи конзумента, о изразито француској сензитивности за лијепе ствари, за љепоту уопште, али и о затрпаности
појединца административним обавезама које омогућавају
савршену друштвену функционалност али и фрустрацију корисника као нуспроизвод. Фрагментација научног знања, гдје
појединачни домети показују себе у најбољем свијетлу, подразумијева перманентну некомуникативност међу елементима
и проучаваоцима, као и непосједовање свијести о јединственој слици свијета и мјери интегрисаности појединачних подухвата у њој.
Такав је Уелбеков човјек, јер „људи у огромној већини
случајева остају верни метафизичком систему у којем су одгајани. Атеистички хуманизам, на којем почива секуларни суживот, осуђен је на брзу пропаст, следи убрзан раст процента
монотеистичке популације...“3. Католичка вјера, на коју би
требало да је традиционално ослоњен духовни живот савременог Француза, толико је изгубила својства осовинске силе
да нема ваљан одговор ни на једно од његових битних питања. Односно, он сам их није у стању пронаћи под њеним
окриљем. Блиједа амбијенталност у евокацији топле домаће
породичне атмосфере је све што јунак овог романа може себи
да предочи из регистра традиционалних вриједности. Она
тешко може да пребаци преко ароматичне угодности једне
2
3

Иво Андрић, Руђански бегови, У: Кућа на осами, Просвета, Београд, 1997, стр. 148.
Mišel Uelbek: Pokoravanje, Booka, Beograd, 2015, str. 63.
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високо развијене примијењене умјетности као производа
исто тако развијене опште културе, у свијету препознате као
типично француске, а која није у стању да човјека ни најмање
држи на нивоу искрене људске запитаности о смислу живота.
Дакле, из живота савременог француског интелектуалца у
Уелбековој визији екскомуницирана је традиција као начин
породичног живљења, католичка вјера као окосница духовног живота и колегијална размјена мишљења која би требало
да је на највишем нивоу када је о Сорбони као престижном
универзитету ријеч. „Уз универзитетске почасти“, констатује
Уелбеков јунак, „и развој каријере, ми колеге смо међу собом
разговарали још једино о разним индискретним детаљима у
вези са сексуалним животом, и готово ни о чему више“. Све
је као у неком свјетском ријалитију, једином што остаје од
глобалних тенденција. „Опште узбуђење учесника (у политичком сучељавању, напомена М. К.) стварало је тај утисак тако
редак, тако драгоцен, и тако телевизичан, да у директном
преносу проживљавамо један историјски тренутак“4, док је
недељно јутро „тренутак да друштво одахне, да се растерети,
тада јединке које га чине могу себи да приуште ту краткотрајну илузију да имају сопствени живот“5.
Јунак романа је и „парадоксална личност“, како каже
Миријам, један од епизодних женских ликова у роману којој
је дато нешто више простора у роману. Она је припадница
јеврејске заједнице у Француској, једине која је правовремено
детектовала опасност, дајући тако на индиректан начин исламским претензијама фашистичке карактеристике. Миријам
недвосмислено припада својој традицији, заједници која поуздано оријентише њено физичко кретање и њен духовни
правац, јер „било је то једно племе, породично племе повезано чврстим нитима“6, док је Франсоа за себе констатовао да
свој Израел нема. Немајући упориште у сопственој традицији, из разлога непрепознавања њених вриједности као властитих, отвориће простор за туђи утицај и коначну конверзију
свјетова смјештену између ријечи: „Свих тих година моје тужне младости, Уисманс ми је био сапутник, верни прија4

Mišel Uelbek: Pokoravanje, Booka, Beograd, 2015, str. 67.
Исто, стр. 213.
6
Исто, стр. 97.
5
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тељ...“ с почетка романа и: „Донекле као што је, неколико
година раније, случај био с мојим оцем, и мени се сада указивала нова шанса; биће то шанса да започнем један нови живот, без неке нарочите везе с оним претходним. Нећу имати
за чим да жалим.“, којима се завршава приповијест о покоравању. Ипак, овај процес траје. Франсоа ће штошта видјети и
доживјети у том интервалу.
Дали смо, донекле, услове у којима се покоравање одвија, сада треба видјети и како се то дешава. Након што је дао
потребан увод, укључујући и повремени ретроспективни увид
у животопис свог јунака, Уелбек нам омогућава готово дневно праћење дешавања на индивидуалном и ширем друштвеном плану од 15. маја те 2022. године, па до краја тог мјесеца исте године. Романескна збивања затим разређује на седмице и мјесеце, да би поглавље у којем се догађа „преобраћење“, односно када, мање-више слободна, воља бива покорена, Уелбек подржао сентенцом чије се ауторство приписује Ајатолаху Хомеинију: „Ако није политика, ислам није ништа“.
Мрежа у коју се главни јунак „хвата", а која ће омогућити покоравање, деликатна је, справљена по укусу једног
Француза и зато за њега непрепознатљива и идентитетски
гледано сасвим убитачна. Уелбек нас је претходно обавијестио да је „Европа извршила самоубисво“ већ онда када је
дозволила појаву свјетских ратова и „нације нису биле ништа
друго него бесмислени смртоносни ентитети“7, али прије тога
Европа је остала без Бога, а „без хришћанства, европске нације постале су тела без душе – зомбији“8.
Главни протагониста у спровођењу ове мисије, једне од
многих у налету исламског прозелитизма, јесте Редиже, нови
ректор универзитета и, коначно, министар у новој влади који
у једном тренутку каже: „Од силног пренемагања, умиљавања
и срамног мажења разних прогресиваца, Католичка црква
постала је, једноставно, неспособна да се одупре моралном
расапу“9. Ове и многе друге мудре ријечи Франсоа је чуо од
Редижеа у његовој луксузној кући у арондисману у којем се
7

Исто, стр. 229.
Исто, стр. 226.
9
Исто, стр. 243.
8
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налазе остаци Арене. На њу је гледао из дневне собе у којој су
сједјели. Симболично мјесто на којем се евоцирају међусобне
борбе гладијатора или гладијаторске борбе са звијерима, а да
се, у исто вријеме, у фино уређеном амбијенту салона одвија
једна невидљива, исто толико пресудна борба. Више пута у
роману пореде се Римско царство и тенденције савремене
„петромонархије“ која у новом поретку жели да реконстуише
велику империју. Позивање на далеку прошлост у подтексту
носи обрачун са новијом француском историјом, са њеном
колонијалистичком прошлошћу.
Иако у себи не препознаје одговорност, јер „интелектуалац у Француској није ни морао да буде одговоран, није
то било у његовој природи“10, Франсоа је лик са довољно сензибилитета да примјећује друштвене и политичке промјене,
као и промјене на личном плану код колега, познаника и,
условно речено, пријатеља, јер пријатељства и љубави готово
да нема у овом роману. За то је потребно бити способан за
духовну кретњу у сопственом бићу, за тенденцију сопствене
личности. То су услови за преображај, за препород. Франсоа
нема снаге за то. Међутим, овдје је ријеч о преобраћењу са
крајње приземним мотивима и до неукуса упрошћеним обредом. Стога је и његова контемплација која претходи коначној
одлуци испуњена носталгијом када каже: „прошлост је увек
лепа, као и будућност, уосталом, једино је садашњост мучна,
једино њу носимо као неки гнојни чир патње који нас прати
између две бескрајне среће, два спокоја“11. Зашто Франсоа садашњост доживљава као мучну? Вјероватно зато што у њој
постоји извјестан синхрони неодложан императив, питања
која захтијевају одговор.
Уелбек је на разне начине – кроз исказ наратора који је
и главни протагониста романа, кроз остале ликове од којих
су неки политичари, професори, а неки из редова државне
обавјештајне службе, обликовао духовну атмосверу у којој се
приповијест одвија. Нису само католици добили „третман“
овог аутора. Свака значајнија вјерска или национална заједница и идеолошка групација добила је своје мјесто у складу
10
11

Исто, стр. 239.
Исто, стр. 236.
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са тим каква им је улога дата у роману. Оскудан коментар на
реакцију јеврејске заједнице упућује на закључак како она ни
у најмањој мјери не жели да учествује у новом поретку и њен
одговор је одлазак. Исламска заједница показује изузетну
довитљивост у коришћењу такозваних европских вриједности у остваривању сопственог циља, што јој осим јаке материјалне основе омогућава релативно лаку проходност, јер „на
првом месту, прави непријатељ муслимана, оно чега се они
плаше и што мрзе изнад свега, није католичанство; не, то је
секуларизам, лаицизам, материјалистички атеизам“12. „За њих
је суштина у демократији, и у образовању; друштвена група
код које се бележи најповољнија стопа репродукције, која уме
да преноси своје вредности – она ће и победити; (...) док су
економија и геополитика само бацање прашине у очи. Онај
ко контролише децу – контролише будућност, и тачка.“13 Док
ће хришћанску и материјалистичко-атеистичку Европу, како
изгледа у „Покоравању“, растакати постепено ислам, дотле ће
компактна кинеска заједница остати готово нетакнута: „Ништа, па чак ни један муслимански режим није, изгледа, могао
да успори њихову непрекидну активност – исламски прозелитизам, као пре њега и хришћански наук, вероватно ће се
расточити у океану те безмерне цивилизације не оставивши
за собом никаквог трага“14.
У том „међупростору“ Франсоа баца око на Брисел који
му изгледа прљаво, а сједиште европских институција као
„злокобна тврђава, окружена ћумезима“15. Кроз исказ Редижеа Уелбек ће нам саопштити нешто о једној другачијој врсти
институција – представиће нам „институцију проводаџика“
која треба да уреди живот сваког „доминантног мужјака“ у
исламском свијету, макар оличеног у универзитетском професору. Овај сегмент учинио је да Франсоа донесе коначну
одлуку јер, како му Редиже рече, „ценим да бисте могли да,
без већих тешкоћа, имате три супруге“16. Тако Франсоа, нај
прије згрожен инвазијом исламских терориста, онај који је
Исто, стр. 136.
Исто, стр. 73.
14
Исто, стр. 155.
15
Исто, стр. 228.
16
Исто, стр. 257.
12
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видио да „повиновати се запту новог саудијског режима у
очима многих представљало је чин помало сраман, чин такорећи колаборационистички“17, неко коме је одсуство жена из
јавног живота било нешто несхватљиво, сада постаје сасвим
обичан конвертит замјењујући једну врсту удобности другом
без и најмање промјене себе, признајући прећутно своју
тоталну инфантилност.
Коме се, у ствари, Уелбек више наругао, и ко има више
разлога да га прогања – европска јудео-хришћанска или оријентална цивилизација исламског типа? Говорећи о томе како
су се неки од професора вратили на универзитет врло брзо
након што су га Саудијци преузели, поменуо је да један од
њих држи предавање о Рембоу и да се нове власти ни најмање
не мијешају у садржај наставе: „Наравно, прелазак Рембоа у
исламску веру представљен је као нешто сасвим извесно“18.
Или је, можда, понајвише исмијао последњи очајнички покушај маскулине културе да ствари задржи под контролом, да
жену врати на нижи стадијум друштвеног развоја задржавши
је као статусни симбол са луксузом да до краја живота остане
дијете. Покорност жене мушкарцу у исламу парадигма је за
покорност човјека Богу. На више мјеста у својој књизи Уелбек
је дао слику уморне и презапослене савремене европске жене
чију животну енергију црпи невидљиви потрошачки фантом.
Можда је њу заиста требало преселити у неки бољи свијет.
Све што би могло да значи заједницу, кретање према
другом, дијалектички замах као аутентично насљеђе европске
културе, избрисано је из њеног савременог искуства. Остаје
нијема и јалова фрагментарност у науци и злокобна сингуларност као доминантан вид постојања у друштву.

17
18

Исто, стр. 252.
Исто, стр. 150.
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Marija Knezevic: Why is "Submission"a good novel?

The text gives an insight into the novel "Submission" by
Michel Houellebecq ,from a standpoint that does not put into the
foreground the brutality of his expression, but the truth of the
universal enunciation. What is usually emphasized when discussing this novelis the excess of pornographic elements, but the
comprehensiveness of the entire picture of the life of a contemporary French intellectualisn’t seen .Nobody is worried about his
spiritual paralysis and lack of responsibility. A wider plan gives
the scene of a modern French society uninformed in its own tradition. All these are conditions for another cultural tradition, also
beyond its own true values , for the actualization of its colonial
pretensions.

Мария Кнежевич: Почему «Покорение» хороший роман?
Резюме:
В тексте даётся представление о романе «Покорение»
Мишеля Уэлбека с точки зрения, не ставящего на первый
план жестокость его выражения, но истинность универсального выражения. То, что обычно выделяется в этом романе
является превышением порнографических элементов, но и
не видна полнота всей картины жизни современного французкого интеллектуала. Никого не беспокоит его духовный
паралич и отсутствие ответственности. Более широкий план
даёт сцену савременного французского общества не знающего о своей собственной традиции. Это все те условия
чтобы другая культурная традиция, также мимо своих собственных истинных ценностей, стала реализовать свои колониальные притязании.
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Књижевни прилози

Зоран Раонић

З

оран Раонић је рођен 1956. године у Ђурђевића
Тари. Живи у Тари и у Пљевљима. Пише поезију, хаику, прозу, есеје, сатиру. Бави се сакупљањем народних умотворина. Аутор је књига „Вилино коло“ (поезија), „Четири мијене“
(хаику), „Диоба ватре“ (поезија), „Други круг
ватре“ (поезија), „Мјесец у крилу“ (хаику),
„Иза бране“ (пјесме), „Око пјесме“ (пјесме), „Неко доба“ (пјесме),
„Бехар у змијарнику“ (кратке приче), „Низ језик се оклизујући“
(афоризми), „Зборник из Тарановине“ (кратке приче), у коауторству са др Вукајлом Мишом Глушчевићем објавио је монографију „Тара и Тарани“, а у припреми му је књига „Тако се
прича“ (избор народних умотворина Tаре и Потарја). Раонић
је сарађивао и сарађује са преко 70 листова, ревија и часописа,
а заступљен је у многим зборницима и хрестоматијама. Његово
име нашло се и у тридесетак антологија, од којих су посебно
значајне антологије свјетске хаику поезије на француском, енглеском, грчком, руском и српском језику. Поезија му је превођена
на енглески, грчки, руски, њемачки, шпански, македонски и бугарски језик, а хаику на чак 17 језика. Добитник је бројних књижевних признања и награда регионалног карактера, али и
свјетских награда када је у питању хаику. Учесник је различитих књижевних манифестација у Црној Гори и окружењу, а његовим дјелом бавио се знатан број књижевних зналаца и писаца.
Писао је рецензије, есеје и приказе књижевних дјела, а ова врста
интересовања и данас је предмет његове пажње.
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Свадбена игранка

Па што се чудиш
Зашто поскочих као соко
И зашто тако насрћем на вокале
А знаш да нијесам склон игранци
Како не видје
Кад смрт ме докопа за врат
За душу за жилу куцавицу за живот
Па стиска па примотава па притеже
Па притеже притеже
А ја јој се не дам
Имам начина и за њу
Имам уходане ритуале –
Погануљу смјеста докопам за
Извориште за жицу за пипке хоботињаве дуге
Па се хрвем с њом и хрвем и давим и кољем
А да нико не види и не чује ништа
Лупим је по туру по зубима
Треснем о ледину мрку
Отјерам тамо гдје никог нема
Постиђелу учиним немоћном и изнемоглом
За дуго и задуго отуђим је и одбијем
Да смрт се почне сама себе стидјети
И зато продужите весеље
Наставите како и доликује
Ја сам на свадби видите ли
Пјевам ли пјевам
Играм ли играм
Сви виде и сви се диве
Мојој вољи за животом
На сопствену смрт заборавили
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Хаику сплав

Ђурђевдан свиће.
Цигани крај ватре –
Себи у гостима.
Црквена порта.
Прољећну кишу и не
Опазе вјерници.
Пропланак.
Под липом у цвату
Отровне печурке.
Пред вече
Брдо навали сјенку
На погурена леђа.
Док купи брашно
Чекетало скакуће
Његовом сјенком.
Празнина
Са прозора уџерице
Посматра Тару.
Вјетар затвори
А сама се отварају врата
Усамљене куће.

Дрвени сплав.
Низ Тару отклиза
Букет осмјеха.
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У пољу вјетар
Пред пластилицом
Сијено сакупља.

Гледајући доље
Низ Тару – потроших
Хаику тренутке.
Јулска припека.
Од књиге у излогу
Тек свитак.
Лист јавора
У хладу пронађе своју
Увелу сјенку.
Опаде лист.
Његово мјесто
Попуни звијезда.
Монахиња
Метлом тјера јесен
Око манастира.
Јесења магла
Путем којим је увече
Долазио отац.
Јесења киша.
Ка гробљу носе блажен
Осмјех мртваца.
Након олује
На рубу парка чича
Туче шешир.
Цијеле ноћи
У болничком кругу
Завија пас.
На ограду
Ослоњен старац –
Испраћа пут.
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Миленко Шарац
Миленко Шарац

ођен је 1959. године у Пљевљима. Гимназију је
завршио у Пљевљима, а дипломирао на Економском факултету у Београду. Запослен је у
Средњој стручној школи у Пљевљима како
професор економске групе предмета. Пише
поезију, прозу, афоризме и књижевну критику,
бави се и економско-политичком публицистиком. До сада је објавио књигу поезије „Позни откоси“, књигу
афоризама и епиграма „Рафална паљба“, књигу хаику поезије
„Кућа на далеком брду“ и књигу поезије „Повратак кући“. Поезију и афоризме објављивао је у публикацијама у Србији и Црној
Гори. Члан је Удружења књижевника Црне Горе и Хаику удружења Србије и Црне Горе.

ПОЗНАНИК
А познавао си га, односно, сусретао годинама. Скоро свакога јутра.Ти би журио на први час у школи, а он негдје горе у
зграду Електропривреде, или можда војну касарну. У дугачкој
улици, са именом познатог црногорског јунака, који је како
рече Данило Киш, у позним годинама, слави мача додао и славу
пера, пролазили сте један поред другог, обично код Пијукове
продавнице или још чешће куће фудбалера Чакара, а евентуално када би кренуо који минут касније, доље при дну улице,
код цвјећаре, пред којом су обично стајали неки људи у црнини
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са пластичним цвијећем у рукама. Ишао си увијек лијевом,
гробљанском страном улице, тамо гдје је тротоар шири, који је
с јесени био улијепљен кишом и назубљеним елиптичним лишћем бијелих топола (populus alba), а зими пун снијега и леда.
Ниси никада имао рационално објашњење зашто волиш тај
пљеваљски снијег, знаш само да ти је он враћао неки мир, појачавао твоје душевне способности, као у оним сјетним Ноговим стиховимa:
„нек пада снијег Господе
из сјећања по очима..“
Првих година се нисте поздрављали, уосталом један о
другом нисте знали ништа, мада ти је, ипак, помало мистериозно дјеловала његова обична, јефтина, искрзана скај ташна са
„федером“ коју је стално носио под мишком. Мора да је неки
курир, помислио си понекад. Ствар се донекле промијенила
оног зимског јутра, када си се баш у тренутку када је он пролазио, поклизао и пао, онако дугачак, твоји Пљевљаци, злобни,
какве их је Бог дао, би радо рекли „дигао све четири увис“. Пришао је, пружио ти руку и неким дубоким и моћним гласом, који
није био у складу са његовим физикусом упитао: “Уби ли се,
болан!?!“ Мрзио си то пљеваљско „болан“, ту ријеч са дубоким
етимолошким раскораком, која није имала никакве везе са болом, била је својеврстан, мада не и директан, отомански реликт,
ријеч којом онај коме је упућена бива доведен у одређену статусну дефанзиву, ријеч која спаја неспојиво, спаја егоизам и сажаљење, дакле, некакав пљеваљски „sorry“. Oно „уби ли се“, био
је исказ интересовања о твојим повредама, дакле, никакве везе
и примисли са суицидом, не дај Боже, поједностављено, опет
једна од оних пљеваљских бесмислица, као кад твоја усједјела
комшиница Радуша помијеша глаголска времена, морал и ерос,
заклетву и лаж и ко зна шта све још и изговори ону њену чувену
клетву „ако ћу, све ме јебало.“
Послије овог догађаја, осјетили сте потребу, да се поздрављате приликом сусрета. У почетку је то било оно конвеционално „добројутро“, да би се временом „распричали“ и измијењали неку од оних метеоролошких фраза типа „богами, јутрос хладно“ или „ух, што ће данас бити врућина“ и слично. Једино ће он, сњеговитог (упадног) марта, када си пратио Кон-
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стантина Балахуљина на аутобус, а сусрет је био мало ниже,
поред чувене кафане „ОРЕЛО ГОРЕЛО“, изговорити реченицу,
која је могла бити позив на разговор. Рекао је отприлике: „Куда
ћете, вас двојица, по овом кијамету?“
И онда, прошле године, негдје почетком јесени, без обзира што си ишао низ исту улицу и у исто вријеме њега није
било. Као у Добришиној пјесми „ и нема га дан, и нема га два…
“, помислио си да је можда отишао у превремену пензију, узео
отпремнину, проглашен технолошким вишком, како би се то
све данас рекло. Ма, само нека је човјек здраво, помислио си.
Човјек о коме, у ствари и послије свих година „познанства“,
ниси знао ништа. Чак ни име.
Купио си, мада знам да немаш обичај, локалне новине и
тамо на страницама на којима „обавјештавају кумове, комшије,
рођаке и пријатеље“, а те новине се, углавном, и купују због тих
некрофиличних порива, због те перверзне љубави према свему
неживотном, видио си слику и истог трена схватио да је то ОН.
Сазнао си његово име и презиме, и годину рођења, фирму у
којој је радио (помогли око сахране), те чланове породице, ( био
је јединац, изгледа и најмалађи, јер четири сестре су се не случајно звале, Стојанка, Стамена, Стана и Станојка), сазнао датум
помена и неке мање битне ствари, као на примјер име пасторка
Илије. Једноставно, у пола минута си сазнао све, а можда, опет,
ниси сазнао ништа. Онда си се покајао што си купио те локалне
новине.
И поред јаког бола у леђима, симптома лумбалне стенозе,
сједаш за рачунар и пишеш причу која почиње реченицом: Никада нисам сазнао ко је био човјек, кога сам протеклих дванаест
година сусретао, свакога јутра, у улици Марка Миљанова.

Ако се некада опет вратим кући
Ако се некада опет вратим кући
Узећу поново очев штап у руке
Самоћом рањен у сновиђења ући
Да одгонетнем тајну опоруке.
Ако се некада опет вратим кући
И поново затекнем јабуку у цвату
Стару ћу чежњу кроз гране провући
Вођен зрелим даном (по сунчевом сату).
Ако се некада опет вратим кући
Са сузом у оку, облаком на небу
Наслутићу сјетан одлазак будући
И тужну причу о води и хљебу.
Ако се некада опет вратим кући
Са скривеном раном испод ожиљака
Прошлост ћу давну до голе коже свући
Оплакану испод оних брежуљака.
Ја овако
Ја нисам давалац туђе крви
Ордење никада нећу стећи
Нема те битке у коју бих први
Мене је лако стићи и претећи.
Ивер је далеко од кладе пао
(Оваквог ни мајка жељела није)
На јуриш нисам никада звао
Но хвала сунцу што ме грије.
Мене ниједна пјесма неће
К'о да сам само пепео и прах
Залуду сва сила на ме креће
По први пут – није ме страх.
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сак Калпачина је рођен 1940. године у Међужваљу под Дурмитором. Основну школу учио је у Жабљаку и Пљевљима, Учитељску школу у Никшићу, а Вишу педагошку школу на Цетињу.
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савјетник за српскохрватски језик и књижевност у Заводу за
унапређивање васпитања и образовања у Пљевљима, а касније
и као надзорник у Заводу за школство у Пљевљима. Од 1995. до
1998. године био је директор Гимназије „Танасије Пејатовић“ у
Пљевљима. Почетком 1998. године постављен је за просвјетног
инспектора за средње школе у Министарству просвјете и науке
Црне Горе, а од 1999. до 2002. године био је директор Међурепубличке заједнице за културно-просвјетну дјелатност у Пљевљима. Био је главни и одговорни уредник часописа „Мостови“ и
члан Савјета за „Црногорску библиографију: 1494-1994“. Добитник је бројних признања и награда за књижевност и дјелатност
у области образовања: Награде за књижевност „Блажо Шћепановић“, Награде „Исак Самоковлија“, затим награда које додјељују часописи „Одзиви“, „Просветни преглед“ и „Просвјетни
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(1974), Борје (1975), Говорне вјежбе у настави српскохрватског
језика (1982), Побратими (1985), Глогово: приповијетке (1985),
Глоговци (2011) и Ка језгру ријечи и слике (2016). Објавио је значајан број прилога у часописима и зборницима, а као приређивач
потписао је више књижевних и стручних публикација. Учествовао је на бројним научним скуповима и симпозијумима.

ЧЕКАЊЕ

- Зар на Таване да слети авион? Може ли и то бити?
- Неђе мора, а испод Дурмитора ти нема веће пољане.
- Е јесте ми и ово нека равнина!?
- Има ли тога ко ће се усудити да ону тицу небеску спусти
на ову нашу прлину? Мислите ли да му је доста што ће ове наше
гомиле да се распламте... Инглез је то! Научио је он на справе и
уређаје, а овђе га чека само гола ледина.
- Неће ти тај убруздати сем насигурно!
- Може код партизанске војске што не би заумио...
Ишчуђавали су се тако Глоговци испред школске зграде
пред коју су се скупили пошто су око Тавана, на мјестима која
им је капетан одредио, завршили постављање гомила грања,
сламе и луча. И ко зна колико би се они још тако надгорњавали
да не опазише како се Чича Јанко право према њима упутио.
Замукли су наједном и они најгласнији пазећи да им ријеч из
уста више не излети, а да су могли поврнули би натраг и оне
које им се мало прије откинуше а што у ваздуху нијесу још утихнуле. Знали су они да је Чича задужен од Врховне команде да
дочека енглеску војну мисију и како се о томе не смије зборити.
Све се мора држати у тајности и зато њима нијесу дозвољавали
да се икуд удаљавају. Њино је било само да шуте, слушају и чине
оно што им се нареди.
- Има ли доста луча и сламе у свакој гомили? – упитао их је.
- Има, има... и више но треба – одговорили су сложно.
Чича је даље наставио одсјечно: - Добићете по канту бензина и пођите по двојица код сваке гомиле. Чим чујете авион,
одмах бензином поли’те гомиле и припалите. А сада сви на
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своја мјеста, немој да ко окасни или омане. Авион може сваког
момента избити, али и подуже да га чекамо. Никад се не зна.
Рат је то! Свијет је у пламену, цио!
Чича се потом нагло окрену и пожури ка већој згради, а
сељаци и курир према мањој. Брзо су преузели канте бензина и
упутили се Таванима по двојица ка гомилама за које су задужени. Кад су Владимир и Друшкан стигли до своје гомиле,
одмах су почели да је обилазе, помјерају грање и растресају сламу како би ватра што прије прихватила и брзо се цијела разгорела.
- Кад ли ће, Боже драги, тај авион да ми је само знати питао се, више у себи но наглас, Владимир.
- А неће прије мркле ноћи... вјерујем – још тише узврати
Друшкан.
- А ко зна колико ћемо ноћи ми овђе џојати? – промрмља
Владимир.
- Треба се чувати да нас сан не превари - притврђивао је
Друшкан.
- Неће зар у истом моменту обојицу – понадао се Владимир.
- Црно би нам се писало од Чиче ако у чему побркамо.
Не прашта тај никоме – забринуто ће Друшкан.
- Само један у Главној команди старији је од њега. Нико
други се њему не смије успротивити – додао је на то Владимир.
- Нека сад о томе. Но, как’у ли ће нам добрину авион донијети? – запитао је Друшкан и себе и Владимира.
- Не знам как’у ће авион, но онај што иде нешто нам носи
посигурно – изненађено ће Владимир.
Кад су се увјерили да је право према њима обрнуо, узврћели су се око гомиле премишљајући како нешто неће ваљати.
Пролијетало им је кроз главу шта су посљедњих дана радили и
о чему су и пред ким све зборили. Знали су добро како су се провели они што су само једном пред неким рекли „рано је за устанак“. Но, опет су се помало обнађивали како ће још нешто да
им се нареди и притврди, а помишљали су да им можда носи и
неку цркавицу ужине.
Курир је брзо стигао и казао им да треба одмах да иду са
њим код Чиче, а није рекао ни зашто их зове, ни треба ли шта
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да понесу. Пробао је Владимир да како од курира искучи зашто
је то Чича баш њих двојицу одабрао и шта ли је са њима наумио.
- Он ће вам рећи, а моје није ни да знам, ни да зборим –
пресјекао је курир.
Послије ових ријечи ишли су шутећи као да су мјесечари,
не осјећајући ни куда газе ни како крачу. Кад су пристигли,
курир им показа гђе ће пушке да одложе и уведе их право код
Чиче. Тек што су ушли, прије него су успјели да одахну и погледају по соби, Чича им приђе и показујући прстом према ћошку
оштро заповиједи:
- Ето вам овога младића! Поведите низ поток и доље
уби’те!
Владимиру се смрачи пред очима, соба поче укруг да се
обрће, тако да он није био сигуран је ли ту само један младић,
или су њих неколицина везана један за другог па се као у колу
окрећу. Изненађени и обамрли Владимир и Друшкан нијесу
имали снаге ни шта да рекну, ни да се куд помакну, као да су
били у трену одједном залеђени.
- Шта чекате? Идите! – тргну их Чичин глас.
Да им курир није пришао и погурнуо их, не зна се како
би се онако окамењени могли и покренути, а кад им је он у ходнику додао пушке, некако су у тој незнани наставили да корачају, али се виђело да то не чине својом снагом, већ да их силина
Чичиног гласа гура наниже према стијенама. Младић је клецао
и посртао, погледујући помало устрану, а кораци су му били све
краћи и спорији. И изгледало је као да сва тројица обамрле и
утрњеле ноге из густог блата све теже извлаче. Пожуривао их
је Друшкан, али Владимир и младић, као да га нијесу ни чули,
све више су успоравали. Кад је младић у трену мало застао,
Друшкан га брзо одгурну те он посрну и умало на нос не побрчи, али се некако одржао и више није ни покушавао, бојећи
се да ће га, чим би се обрнуо, истог момента простријелити. Зато
је прикупљао снагу и продужио надајући се да ће тако онај
пуцањ који га чека бар мало одложити. А Владимир је стално
мотрио у голи младићев врат и нешто у себи неразумљиво
мрсио. И није се могло знати збори ли то он нешто себи или
оној двојици, жалећи се некоме ко је невидљив, а негђе је далеко
на замљи или можда на небу, и збори како је уснио некакав
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поган сан те да по томе зна како ће му се нешто тешко десити.
А овај младић, с чијег танкога врата не скида очију, све више му
личи на неког Далматинца који је љетос на путу поред Жабљака
радио. – Како то и због чега добрина увијек мене размине, а
тêжа се вазда навали брзо и изненада – жалио се на своју судбину док му је глас постајао све тиши и неразумљивији. Но,
наједном је нагло застао и одсјечно викнуо:
- Станите обојица!
Изненађени и збуњени они су застали као укопани.
- Шта да радимо с овијем младићем Друшкане? упита
прозуклим гласом Владимир.
- Да убијемо, како нам је речено! А шта би друго? – узвратио је Друшкан.
- Како да убијемо? Видиш ли грешно дијете? – меко и
дрхтаво упита Владимир.
- Знаш Чичу... Чуо си... зар његово наређење да не извршимо – убрзавао је Друшкан.
- Друшкане болан... покуша Владимир да га како раскрави.
- Владимире, убиће и нас и њега! Има ли тије гаћа које се
смију усудити да Чичу не послушају? – надодавао је Друшкан
све гласније.
- Може ме убити, али ја немам срца да пуцам у ово дијете
– исповиједао се Владимир.
Заћутали су потом мало обојица, а онда је Владимир додао:
- Ајдемо још доље низ поток па тамо да видимо шта ћемо.
Послије ових ријечи кренула су сва тројица, али сад још
спорије и несигурније. Младић више није покушавао да се
окрене, а дрхтаво тијело једва је одржавао на ногама па се чинило како ће се сваког момента срушити и треснути о неку
плочетину. Чудио се он што ли толико чекају, и зашто га не
убише чим су иза прве главице у поток замакли. Владимир је
чинио да се ово путовање што више продужи, док нешто добро
и паметно не смисле, или док се какво чудо не деси. Пожелио је
да с неба груну громови и олује, или да се затресе земља и џомбе
отворе, налете авиони и почну бомбама грувати па да се не зна
шта бива у толикој пометњи у којој ће се све побркати и умијешати.
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Кад су мало пред оштром стрмином застали да осмотре
како ће се наниже спустити, Владимир се унесе пред лице Друшкану:
- Пуцаћемо преко њега па ћемо рећи да нам је побјегао.
- Владимире, не играј се и с нашим животима – брзо узврати Друшкан.
- Е шта нас снађе данас... несретне... – смрсио је себи у браду
Владимир. Послије тога су, пресријећући један другог, наставили
сигурни да на једну страну мора вагнути, прије или послије.
- Како нас срећа увијек размине, а оно што не ваља поврх
ће нас. То ти је под зарок, рекох ли ти...
- Да пуцамо преко њега, а он нек бјежи, нек се бестрва,
неђе далеко... куд зна... Рећи ћемо да смо га убили и бацили низ
стијене...
- Владимире, Владимире, не смијемо ни тако. Морамо га
убити! Убио би га неко други, да нас на несрећу то не западе.
Старији је наредио, а ми само за обарач повлачимо.
- Не знам, мој Друшкане, али морамо нешто смислити...
- Шта можеш да смислиш, чо’ек није игла да се може тако
сакрити.
- Или да испалимо по два метка преко њега па да сви
тројица бјежимо куд знамо... бестрва...
- Куд ли то можеш побјећи и како се склонити? Шта ће
нам бити с фамилијама? Остаће ’нолика макањчад... и ша ће
урадити са њима...
Заћутала су послије обојица, а младић је мало убрзао, како
би и њих покренуо да даље наставе, да га ту на мјесту не убију и
тако прекину свако убјеђивање, а стрепио је од помисли на чију
ли ће страну превагнути. Корачање низ поток опет им је свој
тројици дошло као олакшање, нек се само, бар за још који трен,
одложи оно што мора бити најпослије. Помишљао је младић,
да увреба неки моменат па скочи иза стијене и мрсне у шуму.
Може бити да би га зрно промашило ако Друшкан брзо запуца.
А да су му руке слободне, у мах би се окренуо и мунуо Друшкана
по мјесту гђе је најслабији, може бити да би му и пушку избио
из руку. Сигурао је да Владимир не би припуцао, а знао је да
овако везан није кадар да ишта учини, може само горе да направи и свој крај тако убрза.
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Владимир, као да је разумио о чему овај размишља, нагло
се примаче младићу, повуче га за рукав и окрену према њима
двојици.
- Шта си учинио, несретниче, те мораш главом платити?
- Не знам, свега ми, кажу да сам, кад сам разговарао телефоном, неку војну тајну одао... – младић је испрекидано промуцао.
- Коју тајну, несрећо? – ишчуђао се Владимир.
- Не знам која је то тајна... Ја сам само са рођаком зборио.
Ево, умријећу, а не знам због чега. Умрлога ми часа не знам...
Владимир и Друшкан збуњено су погледивали један у
другога, па у младића, ово их је жестоко жацнуло и збунило, те
га нијесу умјели више ништа питати. Но, сад он муцајући потврди:
- Е кад бих бар знао коју сам то тајну одао...
Ово Владимира погоди у оно мјесто, како је и он мислио
те се нагло окрену Друшкану:
- Видиш ли болан... ово момче је још зелено... грешно
дијете... не зна ни шта је војска... ни војна тајна. А најбоље је да
се сад врнемо. Молићемо Чичу за милост... можда и опрости
младићу...
Друшкан у трен претрну од страха па поче да врти главом
кидајући ријечи које су му једна преко друге надолазиле. У глави
му се све помело и узбурљало док је замишљао како ће бити ако
би се пред Чичом појавили. Док је Владимир све више наваљивао, успио је да му се још једном одлучно успротиви:
- Рекао сам ти, убиће и нас и њега!
Владимир, као да ништа није чуо, још више се примаче
младићу:
- Одакле си ти, кукавче?
- Из Јунча Дола, поред Жабљака – прокамени младић као
из мртвије.
- А чији си, црнио се? – уздрхта глас у Владимира.
- Ја Милутина Шушова – испрекидано узврати младић.
Знао је Владимир и Милутина и Шуша, и све њихове, али
овог младића није никад видио. Док га је заматрао у лице и тражио какве познате биљеге, у трен му се учини да то пред њим
стоји сам Милутин, онај од прије двадесет година кад су заједно
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ишли по вашарима и сијелима. И Друшкан признаде да никад
младића није прије видио и да му се сад чини да је исти Милутин. Сјетили су се колико је било весеље кад се дожуд, послије
толико година, у Милутиновој кући родио, те како се мислило
да ће се Шушова лоза прекинути и да у тој кући више неће бити
порода.
- Младићу, обрни се, идемо назад! - одлучно одсијече Владимир.
- О, Владимире, шта чиниш? Зло ће нас снаћи – скоро закука Друшкан.
- Снашло је њега... И нас двојицу са њим – промукло му
узврати Владимир.
Враћајући се уз поток кракали су брже и сигурније, као
да им се однекуд нова снага врнула. Прије него су стигли у
школску зграду гдје је био Чича, обрнули су према оној кућици
у којој су им раније дали канте бензина. Владимир им рече нек
мало сачекају, а он се намолио на врата и зовнуо Стојана, кога
је знао као правог добријана и сиротињску мајку. Стојан је био
члан команде мјеста, а цијенила га је и виша власт и народ у
цијелом крају. Владимир му кратко исприча шта је снашло младића, сина Милутинова, и закуми да иде код Чиче и замоли га
да му опрости живот. Не изусти ни пола ријечи, но само Владимира узе под руку и махну руком да иду сви за њим. Кад су
стигли пред школу, рече да га ту сачекају, а он са куриром, који
га је одмах пропустио, уђе унутра. Иако су се напрезали да бар
нешто чују од оног што се тамо збори, могли су само разабрати
како један глас оштро бречи, и мијеша с корацима што су, одбијајући се од патосница, оштро одзвањали. Док су тако стрепјели и чекали шта ће се тамо десити, нијесу се усуђивали да
ишта прозборе, но су се само нијемо искоса гледали. Као да су
залеђени или скамењени, остали су онако како су се задесили
кад их је Стојан оставио, само би Друшкан понекад пријекорно
завртио главом и бечнуо у Владимира.
Стојанов глас их је тргнуо из те обамрлости:
- Улази Владимире!
Друшкан и младић су се опет претворили у уво, али ни
једну нијесу могли докучити од оног што Чича пита Владимира
и шта му он одговара.
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- Шта знаш ти, друже, о том младићу?
- Ја младића и не познајем, а знам му добро оца Милутина
и ђеда Шуша. То су поштени људи... И једна честита кућа. А он
је још дијете, не зна ни шта је војска, ни војна тајна – брзао је
Владимир.
- И сигуран си да је све тако?
- За сву чељад и сву ту кућу смио бих мазију вадити. Ту се
само свему честитом могао научити.
Чича Јанко нервозно корача од зида до зида, они шуте, а
у моментима кад не одјекују Чичине баканџе, мува да пролети
могла би се чути. Изгледало је као да Владимир и Стојан не
дишу. У тренутку кад је Чича мало намрачен застао, Владимир
клекну испред њега, скиде црногорску капу и промукло започе:
- Кумим те свијем на свијету, Чича, опрости младићу...
Немој утулити свијећу Шушове поштене куће. Ево, уби мене,
али ја немам срца да пуцам у младића... у Милутинова јединца...
Погледне Чича час у Владимира, час у Стојана, па се усхода по соби, мало застане, па опет од зида до зида, узмахујући
и отресајући рукама. Но, у једном трену је нагло застао и окренуо се према Стојану:
- Реци куриру нека уведе младића!
Чим је младић укрочио, погледао га је упитно:
- Знаш ли ти шта си учинио? Војна тајна не смије да се
одаје! За то се стријеља без милости! Другови за тебе интервенишу... Ево, сад ти је опроштено, али одсад пази шта радиш!
И не погледујући више ни у кога само је још додао:
- Ти, Стојане, остани, а ви на своја мјеста!
Владимир, Друшкан и младић на прстима искорачише из
собе ћутећи и не погледујући се. Журили су да се што прије
одатле одаље, бојећи се да их неки испуштени глас, или какав
покрет, на исто мјесто пред Чичу Јанка не врати.

„Прочитајте и ви“ са веб сајта Библиотеке

Ц

ео светски процес има корене у полу; свет је и створен зато
што у његовој основи лежи пол, зато што је мистичка стихија света поцепана, разломљена, поларна. Метафизичка духовно-плотна поларност испунила је свет болом пола, жудњом спајања. Та поларност исказује се у учењу о вечној женствености, женствености светске душе, учењу које је веома
блиско хришћанској мистици, коју је осетио још Соломон у
„Песми над песмама“, учењу заснованом на симболици Апокалипсе.
Човјеково постојање, са трагичним противрјечностима
духа и природе, слободе и нужности, полазна је основа Берђајевљевoг учења чија су централна питања: проблем слободе
и смисао стваралаштва. Његова философија љубави или учење о Еросу, мање је позната читалачком аудиторију, иако су,
заправо, и философија слободе и смисао стваралаштва, засновани на феномену љубави, који ће у руској боготражитељској мисли постати основни животни закон и темељ
свијета. Кључно философско дјело Владимира Соловјова,
„Смисао љубави“, у којој се љубав-ерос не повезује са инстинктом продужења врсте већ са личношћу, била је основа
на којој је Берђајев овај вјечни извор стваралаштва у својој
књизи „Ерос и личност, филозофија пола и љубави“, представио као пут ка лијепом, добром и истини. Пут који, коначно,
иде ка теократији, која је руска словенофилска крилатица,
једина кадра да заустави духовну кризу човјечанства и врати
га изворној хармонији.
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Софија Јеловац: Николај
Берђајев „Ерос и личност,
филозофија пола и љубави“

Оно што чини особеност, како Берђајевљевог учења о
љубави у овој књизи, тако и цијеле руске боготражитељске
философије и књижевности, јесте мишљење да се на овом
путу свеопштег спасења увијек мора кренути од личног, индивидуалног нивоа, од личног и слободног чина. У тајни човјекове личности, која је микрокосмос, тајна је цјелокупног
створења и смисао постојећег. И управо је пол та „тачка пресека двају човекових светова, али и тачка пресека човека и
космоса, микрокосмоса са макрокосмосом.“ Али је исто тако
у полу и извор човјекове ропске зависности од космоса. У том
духу Николај Берђајев, развијајући особену теорију Ероса,
кроз метафизику пола и љубави, говори у књизи о човјековој
андрогиној природи. Тако је свака личност андрогинична јер
садржи у себи мутно сјећање о својој првобитној цјеловитости. „Зато је љубав тражење, превладавање расцепа мушког и
женског принципа. Но то није просто двочлано спајање одвојене мушке и женске половине, како је то мислио Платон у
Гозби, већ је оно четворострано спајање мушког принципа
једног са женским принципом другог и женског принципа
овог с мушким принципом тог.“ Ово сјећање на првобитну
цјеловитост и сва патња пола која из тога произилази, могуће
је управо из разлога што је човјек као цјелина, дакле не мушко
и не женско одвојено, створен по лику и подобију Божијем.
Тај лик и слика и даље су се сачували у његовој полној расцијепљености, јер је човјек у коријену остао андрогино биће.
Ова расцијепљеност сам однос чини могућим, било да је у питању међуљудски, сазнајни или пак стваралачки однос. Иако
је, дакле, космичким падом Адама, уследила диференцијација
мушког и женског, за човјека, по Берђајеву, и даље има наде,
јер „човек би неповратно пропао тек онда ако би андрогини
лик у њему ишчезао.“ И управо је то оно што се јавља, по његовом мишљењу, неким новим снагама, како на философском
и психолошком, тако и научном и религијском плану. У том
духу аутор критикује досадашњи сазнајни однос према питању пола, сматрајући да је „главни недостатак свих социолошких теорија стидљивост, а често и лицемерно игнорисање
извора живота, виновника целе човекове историје – полне
љубави“. Тим више што се у недовољно слободном приступу
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разумијевању ове поларности, која је у основи свега, јавља
опасност искривљеног тумачења човјека као цјелине, у виду
савременог хермафродитизма, који је „карикатурална деформација, подметање, лажни живот“. За разлику од њега, „Андрогинизам је обновљена целовитост пола у боголиком бићу
личности“.
Стремљење ка цјеловитости је остваривање пуноће и
савршенства индивидуалности, личносности, која је могућа
кроз љубав као однос. То је, заправо, она основна философска
крилатица још од Сократа – Спознај самог себе, која у руској
философској мисли не остаје само на нивоу појмовног сазнања, већ једног свеукупног созерцатељног односа према постојећем. Да би један овакав однос био могућ кроз љубав која
преображава свијет, полно спајање у цјелину бића не треба
да остане на нивоу биолошко-инстинктивног порива, чија је
основна мисија, по Брђајеву, продужетак рода и опстајање у
заједници која гуши личност „у стихији природне и социјалне
нужности“. Те тако и „Ерос у свест улази невидљивим, незваничним, незаконитим, противприродним путевима; индивидуална љубав, избор на који је указао Бог, с великим трудом
побеђује природу.“
Љубав као стваралачка и преображавалачка моћ у руском словенофилском свјетоназору није нека посебна и одвојена страна живота, она је сав живот, пуноћа живота. Она
као таква чини могућим сазнајни, етички и естетички однос
према стварности. Тако би и стварање љепоте било „откривање хармоније љубави у бићу“, зато што је Ерос, заправо,
стваралачко стање духа. Колико питање пола и његове неутаживе тежње ка цјеловитошћу има значаја у руском поимању
свијета, Берђајев показује кроз свеукупно дјело Фјодора Михајловича Достојевског. Достојевски својим дјелом, које је
цијело на овом боготражитељском путу, полази управо од
једне исконске стихије, типично руске, која је дионизијска, и
открива у њој страсно начело, те стога и „љубав у његовом
дјелу не зна за закон и форму“. У њој се очитује дубина човјекове трагике и зато је човјеков пут код Достојевског пут патње. Царство карамазовштине је царство сладострашћа које
је изгубило своју цјеловитост. Сладострашће које је сачувало

167

Миленко ШарацНиколај Берђајев „Ерос и личност, филозофија пола и љубави“ / Софија Јеловац

„Прочитајте и ви“ са веб сајта Библиотеке

своју цјеловитост , оправдано је изнутра, оно улази у љубав
као њен неодстрањиви елемент. У царству Карамазових изгубљена је људска слобода, она се враћа само Аљоши кроз
Христа. Насупрот оваквој љубави, постављена је, по Берђајеву, безбожна антихришћанска љубав к човјеку и човјечанству, што је свакако и централна тема „Великог инквизитора“
– „Одбацивање Бога у име социјалног еудајмонизма , у име
човекољубља“.
Пред читаоцем лебди питање – Како, говорећи о Еросу,
који је космички покретач, вођен дубоком полном раздвојеношћу и чежњом ка јединству, постићи у љубави цјеловитост дубоко трагичног бића, а притом не остати на нивоу
биолошког, инстинктивног решења, које ову подвојеност
сваки пут чини још радикалнијом? Одговор је свакако на
страницама књиге, одговор који тражи учешће срца, као и
укупна словенофилска мисао.
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Ивана Цвијетић: Дон ДеЛило
„Анђео Есмералда“

Д

еЛилова књига приповиједака настајалих у дужем временском периоду између 1979. и 2001. године, радње смјештене
на Кaрибима, Атини, Менхетну, Бронксу или у фантазмагоричним свемирским пространствима, представља, као и његови романи, својеврсну хронику савремене Америке и америчког начина живота. Зоран Пауновић у свом есеју о ДеЛилу, каже да је ДеЛило „хроничар савремене Америке, а с
њом и планете којом она господари“.
Упркос различитостима и животним тренуцима у којима их је писац ухватио, скоро свим ДеЛиловим ликовима заједничка је отуђеност од друштва, алијенација која им онемогућава остварење дубље, емоционалне или духовне интеракције са другима. Двоје људи стицајем околности постају љубавници на изолованом тропском острву, али остају странци
једно другом („Стварање“), два астронаута који судјелују у
фиктивном свемирско - земаљском рату имају проблем да
остваре икакву смислену конверзацију („Тренуци људскости
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„И чега се човек сећа, на крају, кад сви оду кућама и кад
на улицама нестане посвећености и наде, као да их је однео
ветар с реке? Да ли је сећање танушно и горко и да ли нас
остиди његова суштинска неистинитост – сва од нијанси и
од обриса које желимо да видимо? Или можда моћ трансцендентности опстаје, осећај да се догађа нешто што нарушава
природне силе, нешто свето што пулсира на врелом хоризонту, визија за којом жудимо зато што нам је потребан некакав знак да стане наспрам наших сумњи?“

у Трећем светском рату“), џогер у парку посматра отмицу
дјечака са равнодушношћу особе усредсређене на саму себе и
своје тијело („Тркач“), двоје усамљених људи који се срећу у
музеју успијевају да остваре само површан контакт („БадерМајнхоф“). Тренуци заједништва могући су само у тренуцима
колективне и религиозне екстазе, као у случају сестре Едгар,
опатице, која доживљава религиозно просвјетљење у маси људи
који долазе да виде „чудо“ - приказање анђела Есмералде. Први
пут у свом животу сестра Едгар доживљава спознају заједништва са другима и цијелим свијетом.
У причи „Анђео Есмералда“, која је интерполирана и
у роман Подземље, ДеЛило супротставља постмодерни космополис препун отпадака, криминала и дроге апокалиптично
– митској визији трагично страдале дјевојчице Есмералде
чији се одраз почиње указивати на билборду рекламе за сок
од наранџе. Лик освијетљен свјетлима возова који пролазе
постаје важан догађај, привлачи велику медијску пажњу и доводи мноштво „ходочасника“ жељних да присуствују „чуду“.
Медији имају моћ преобликовања постојеће и стварање неког
новог вида стварности у којој су приказања и чуда могућа.
Аутор сугерише да је људима потребно стварање митова и урбаних легенди да би постали дио неке друге реалности која
превазилази постојећу, дио нечега што је веће од њих самих.
ДеЛило оживљава стари мотив приказања светаца и чуда који
је био често заступљен у средњовјековним књижевностима,
али то нису миракули из старе теолошке литературе, већ су
смјештени у модерно доба, па их аутор користи, да би са једне
стране показао колико натприродно или сакрално и у нашем
времену може снажно да дјелује на људску психу, да изазове
религиозну екстазу и падање у транс, а са друге стране пародира само „чудо“ – лик анђела се појављује на реклами за сок
од поморанџе и није освијетљен никаквим светачким ореолом, већ свјетлима возова. Mистични догађаји, колективне и
религиозне екстазе честе су у ДеЛиловом богатом књижевном опусу, мада су обично пародиране и обојене ироничним
тоновима.
ДеЛило је у једном есеју истакао да је језик неодвојив
од свијета који га инспирише. Пратећи језик приповједака,

170

„Прочитајте и ви“ са веб сајта Библиотеке

171

Дон Делило „Анђео Есмералда“ / Ивана Цвијетић

од оних раних из седамдесетих година прошлога вијека па до
новијих, примјећују се значајне промјене у језичком изразу,
као и самом језичком исказу ликова. Језик временом постаје
све сажетији, једноставнији, ликови у причама насталим у
овом вијеку као да губе моћ комуникације, па се стиче утисак
да је оно невербално, неизговорено, прећутано заправо пут
ка тражењу истине.

Марија Кнежевић: Џон
Максвел Куци „Ишчекујући
варваре“
„Па сад, шта ћемо без варвара?
Они су ипак били неко решење.“
Константин Кавафи „Ишчекујући варваре“

К

ако књига по нашем мишљењу треба да провоцира квалитетан, интензиван и вишезначан доживљај дјела, препоручујемо за читање роман „Ишчекујући варваре“ јужноафричког
писца Џона Максвела Куција. Добитник је бројних награда
за своја остварења међу којима је и Нобелова награда за књижевност, али оно што је битно јесте да је и код критичке и код
шире читалачке јавности заживио као велико име савремене
свјетске књижевности. Овај даровити приповједач пренио је
у свој умјетнички свијет опажања исто толико надареног посматрача и својим уређеним умјетничким свијетом учинио
нас виновницима једне непролазне стварности гдје се благодетима одузима вриједност и смисао, а зло се периодично потхрањује и множи, јер „свако поколење једанпут, неизоставно, стиже налет хистерије због варвара“.
Замислимо Царевину о којој Куци говори као конкретну и стварну, али истовремено као фантома, приказу
којој је за живот потребна овјера у туђој крви, по могућности
недужној. Царевина виђена из њеног пограничног појаса даје
слику која је на почетку романа доста слабог интензитета.
Иако се с времена на вријеме оживљавају страшне представе
о варварима с оне стране границе међу малобројним становницима пограничне насеобине, после невеликог таласања и
нешто узнемирујућих снова, они се враћају устаљеном животу малих задовољстава, плитких страсти праћених сразмјерним искушењима и подвизима. Ипак тај свијет није лишен
љепоте у елементарном облику чија једноставност има велику
окрепљујућу моћ.
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Онако како је Куци замислио Царевину могуће је замислити било коју државу, цивилизацију или скупину са амбицијом да дисциплинује остатак свијета. Могуће је то учинити у било ком тренутку и на било ком мјесту, јер је права
њена природа универзалног карактера и неизоставно су јој
потребни варвари као еквивалент њеном постојању. Своју болест лијечиће потрагом за варварима у пограничним крајевима измишљајући страховите њихове најезде, а у ствари,
провјереним средствима принуде омогућиће метастазе зла на
пограничном простору. Оличење те продужене руке је пуковник Џол, представник такозваног Трећег бироа. Није потребно велико умијеће да се у овој административној форми препозна рука инквизиције која ни у једном времену не мијења
своју природу. Иза тамних, готово сљепачких наочара крију
се очи пуковника Џола које ће у свему и увијек видјети само
лаж, а „тон“ у којем ће препознати „истину“ свједочиће само
бол, понижење и смрт свих вриједности. „Прво добијам лажи,
знате – тако то бива – прво лажи, затим притисак, онда још
лажи, па јачи притисак, потом прелом, па јачи притисак, и
тад истина. Ето, тако се добија истина.“ Једноставно, као еликсир, циједи истину пуковник Џол.
Насупрот Џолу, своју улогу и своје послове без страсти
и ревности обавља начелник, мјесни административни руководилац, који је и наратор овог романа. Ипак, његова природна знатижеља извући ће га из те улоге и ставити на пробу
не његову духовност, већ његову тјелесност, јер у свијету без
посредовања Бога могуће је утврдити тачку у којој човјек престаје бити човјек и постаје животиња, а ожиљци не допуштају
поновно успостављање људског достојанства у пуној мјери.
Дакле, духовни свијет се приказује након, а не прије екперимента, па и тада оскрнављен јер није био изложен искушењу,
већ суморном апсурду зла.
Куци обеспокојава читаоца мирноћом са којом исказује пуноћу сопственог створеног свијета који има природно,
налик на урођено откривалачко својство. Циклус дјеловања
зла ипак се завршава неуспјехом уз огромне жртве на обје
стране. Не можемо рећи на страни „инквизиције“ и на страни
„варвара“, јер је немогуће са сигурношћу тврдити ко су ства-
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рни а ко измишљени варвари. Царевина, иако поражена у
овом походу, неће престати да измишља варваре као што се
измишља све што је потребно једној недораслости, јер и „они
су неко решење“, како то каже чувени пјесник Константин
Кавафи чија се идеја његује у овом роману. И сами, сопственим „варварством“ можда дајемо легитимитет једној одавно
хромој цивилизацији.
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Ивана Цвијетић:
Харуки Мураками
„Мушкарци без жене“

М

уракамијева збирка прича „Мушкарци без жене“ самим избором наслова указује на литерарне везе са књижевним дјелом Ернеста Хемингвеја у чијем опусу се налази истоимена
књига прича. Мураками не мистификује своје књижевне или
музичке узоре, не „копира“ их, већ ствара директне повезнице између наслова и ликова својих дјела и остварења Кафке
и Хемингвеја. Најинтригантнија прича ове књиге носи наслов
„Заљубљени Самса“ што је литерарна алузија на Кафкиног
јунака Грегора Самсу. Оба Грегора Самсе постављени су у
један фантазмагорични свијет надреалног, само се Муракамијев јунак не преображава у џиновског инсекта, већ се буди
са избрисаним сјећањем и једноставним сазнањем да је он
Грегор Самса. Ту је и свеприсутна и стална инспирација Битлсима. Муракамијев прослављени роман Норвешка шума свој
назив дугује хиту ове култне групе, а ни овој књизи прича не
недостају реминисценције на Битлсе, па прва и друга прича
носе наслове „Drive my car“ и „Yesterday“.
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Харуки Мураками „Мушкарци без жене“ / Ивана Цвијетић

„Једног дана, изненада, постајеш један од мушкараца
без жене. Тај дан ти стиже напрасно, не давши ни најмањи
наговештај, предсказања, без опомене и предосећаја, без куцања и упозорења. Тек, скренуо си иза неког угла и схватио да
си већ ту. Али, више нама назад. Једном, кад се иза угла скрене,
то за тебе постаје један једини свет. У том свету тебе сад
називају једним од мушкараца без жене. Бескрајно хладном
множином.“

Свака од седам прича је заправо мали роман о остављеним, усамљеним и отуђеним мушкарцима који се са својим
самоћама и недаћама „хватају у коштац“ на различите начине.
Мураками своје протагонисте поставља у различите ситуације, необичне и помало бизарне односе са другим ликовима.
Удовац постаје најбољи пријатељ са бившим љубавником
своје жене („Drive my car“), заљубљени младић препушта
своју дјевојку најбољем пријатељу страхујући да је недостојан
њене љубави („Yesterday“).
Нису само осјећања напуштености и самоће, удаљавање од других па и од себе самих, унутарње кризе и ломови
једино оно што обеспокојава и урушава Муракамије ликове.
Јунак приче „Самостални орган“, доктор Токаи, само(за)довољни средовјечни естетски хирург, упркос признању да је
задовољан својим животом проживљеним по одређеном обрасцу понашања, постаје свјестан кризе сопственог идентитета, постављајући притом питање на које није у могућности
да одговори: ко сам то ја? Прва љубав која је дошла прекасно,
у позним годинама, наводи Токаиа да преиспита свој дотадашњи сређени живот који је присуством тог новог, њему непознатог осјећања, изгубио упориште на којем се темељио
деценијама. Љубав га тјера на мучна преиспитивања самог
себе: шта би од њега остало ако би одбацио своје титуле, професију, новац и све оно што га је дотада чинило личношћу?
Ко би био суштински, огољени Токаи?
Док су Муракамијеми мушки протагонисти махом усамљеници, отуђени од других па и самих себе, увијек у потрази
за нечим, за смислом, за одговорима, за љубављу, за самима
собом, женски ликови далеко су реалистичнији и прагматичнији. То су махом усшјешне, самоувјерене и атрактивне жене, често фаталне по оне који их воле па и по себе саме. Јунак
приче „Мушкарци без жене“ добија касни телефонски позив
и сазнаје да је његова некадашња дјевојка извршила самоубиство. Аутор поставља свог јунака у једну апсурдну ситуацију:
ожењен човјек сазнаје да је његова стара љубав мртва и он се
сасвим спонтано прикључује клубу мушкараца без жене: „То
је оно што значи изгубити неку жену. А понекад, изгубити
једну жену значи изгубити све њих. Тако ми постајемо мушкарци без жене“.
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Харуки Мураками „Мушкарци без жене“ / Ивана Цвијетић

Љубитељи Муракамијеве прозе у овој књизи сусрешће
се са оним добро познатим „муракамијевским“ мотивима, али
у новом, оригиналном виду. Ова збирка прича не обилује излетима у предјеле фантастике у оној мјери на коју смо навикли читајући његове романе, посебно Кафку на обали мора,
1Q84 или Лов на дивљу овцу, али и ова књига као и претходне
увлачи нас у свој свијет и чини да постанемо сапутници тих
мушкараца на њиховим путевима трагања.

Литерарни конкурс за Награду „Душан Грбовић“

Рекли су ми да си као Троја,
Поносна,
Грандиозна,
Силна и лепа,
Чаробна и неосвојива.
Рекли су ми да си као Троја,
А ја сам те у сновима замишљао
Као тајни замак љубави
Чији су кључеви
Чаробне речи поезије.
Мислио сам да си принцеза
Која се пољупцем једним
Буди из снова,
Желео сам
Да кључ твог срца
Буде усна моја
И моја реч
Саткана од маште.
Рођене у твојим увојцима.
А давно су ми рекли
Да си неосвојива,
Да су пред блиставошћу твоје лепоте
И мачеви камење постајали,
Да су сва копља
Као сузе падала
Испред бедема твога срца.
Ја сам те гледао
Нежну као цвет,
Као лист најлепше маште
Који поветарац носи.
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Рекли су ми да си као Троја / Милан Бајчета

Милан Бајчета
Рекли су ми да си као Троја

Ти си своју чаробну моћ
Скривала под сеном
Твог невиног погледа,
Уместо нежног срца
Имала си неосвојиви бедем,
А ја сам мислио
Принцеза стихова да си.
На крају,
И када последња реч
Падне пред бедемом срца твог,
Када се и последњи мач
Заледи у очају немоћи своје,
Када сва копља попадају
Као невине сузе
Исплакане на капији твог срца,
И када немоћне усне
Престану љубити бедеме хладне,
Твоје срце
Освојиће неки коњ,
Са дрвеном главом
И вештачким телом,
То је залудност твоје неосвојивости
Тројо моја.
Милан Бајчета je рођен у Пљевљима 1994. године. Основну и средњу школу завршио је у Пљевљима. Глумом почиње
да се бави од своје петнесте године у Драмском експерименталном студију „Пљевља“. Наступао је на разним фестивалима, а на Фестивалу дјечих позоришта у Прибоју освојио је
прву награду за најбољу мушку улогу. Пише поезију и прозу за
коју је добио и неколико награда. Добио је награду „Свитање“
Народне библиотеке „Стеван Самарџић из Пљеваља и награду за литерарни 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 Подгорици. На конкурсу за Награду „Душан Грбовић“
који је Народна библиотека „Стеван Самарџић“ по први пут
расписала 2016. године добио је прву награду за пјесму Рекли
су ми да си као Троја.
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Некада имам потребу да живим ствари, само да бих писала о њима
Као лани када сам измислила да сам те упознала
Да знам све о томе шта си у подзнаку
На шта помислиш прије него што склопиш очи
Тренутак пошто их отвориш
Знаш
Са десет је то била спознаја да је преко ноћи све обијељело
Да су медењаци у рерни готови
И да су чизме суве за нову туру грудвања
А онда сам постала ово што јесам
Са двадесет
Са двадесет то је био поглед на твоје лице у случајном кафеу
И поглед на твоје лице у случајном кафеу
И поглед на твоје лице у...
Сада то су касни вечерњи сати
Јер само у касним сатима налазим времена за себе
Са самом собом
И за тебе
У себи
Моја подсвијест прилично ради на теби
У мени
И скоро да ће крај
Мада сада пишем све спорије
И спорије
И све је више прореда
И ријечи губе смисао
Јер
Ја сам писац
Некада имам потребу да живим ствари само да бих писала о њима
Као лани када сам измислила да сам те упознала.
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Ја сам писац / Јелена Вуковић

Јелена Вуковић
Ја сам писац

Јелена Вуковић, студент туризма у Котору. Основну
школу и гимназију завршила је у Жабљаку. У издању Лагуне,
2015. године, објавила је роман „Води ме на воду“ са којим је побиједила на конкурсу „Литерарни онлајн инкубатор“. Књига
поезије „Збирка лоше поезије“, која је у издању Нове поетике
изашла 2017. године, проглашена је за најбољу књигу ове издавачке куће за 2017. Јелена је добитник Награде „Душан Грбовић“
Народне библиотеке „Стеван Самарџић“ за 2016. годину. Том
приликом освојила је друго мјесто са пјесмом „Ја сам писац“.
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Ја сам рођена на камену.
Клесале ме боре патника
који у безнађу једног времена
дугине боје тражише.
Ја сам рођена на камену
сатканом од хиљаду боја
украшеном накитом рима
у вјечном трагању за душама
које умију
камену душу да удахну.
Вољела сам руку која ме стварала
и душу која није презала
да мојој живот удахне.
Играла сам се са хартијом и пером
са ријечима у снове упреденим
и била поклич ратника
нада патника
лијек боника
снага страдалника
муза умјетника
и пламен вјечног камена.
Ја сам данас умрла
на размеђи традиције и модерног
на рукама оних који вјерују
да сам тек данас рођена
да сам тек данас оживјела
тек данас проговорила
језиком који не разумијем
језиком који је утемељен
у хладним и празним душама.
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Николај Берђајев „Ерос и личност, филозофија пола и љубави“ / Софија Јеловац

Божица Грујичић
Пјесма

Ја сам данас свезана
неким модерним словима
неким земаљским бојама
бојама које у пепео
дугине боје растачу
уз које ласте не полијећу
а срца пуна бола или радости
не умију чак ни да заплачу.
Потражи ме на неком другом мјесту.
Ја овдје не могу нити живјети
нити нестати.
Божица Грујичић је рођена 1998. године у Пљевљима.
Основно образовање је стекла у Основној школи „Ристан
Павловић“, а средњошколско у Гимназији „Танасије Пејатовић“. Школовање наставља на Филозофском факултету у
Никшићу, на Одсјеку за српски језик и књижевност. Још као
основац је знала да ће књижевност бити њено животно
опредјељење, јер од тог времена датирају њени први поетски
радови. У гимназијским данима почела је да се интензивније
бави писањем поезије и прозе, с тим да и у прозним радовима
његује поетски израз и метафоричност казивања. Добитник
је Награде “Свитање“ за прозни рад „Пљевља“ 2015. године. У
2016. години освојила је Награду „Душан Грбовић“ за пјесму
„Пјесма“.
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O

вих дана се присјећамо Јеленке Јеле Дујовић,
рођене Марковић, која је свој радни вијек
провела у Народној библиотеци „Стеван Самарџић“. Иако њен посао није директно био
везан за рад са књигама и корисницима Библиотеке, већ на
одржавању просторија које су овој установи биле на располагању, она је свој посао обављала савјесно и предано. Запамтила је различите периоде и људе у историји Библиотеке. Међу колегама остала је упамћена по пожртвованости и спремности да буде од помоћи запосленима, као и установи у којој
је радила. Исто такав глас уживала је међу родбином и пријатељима. Њен скроман живот и потомство које је оставила
свједоче о људским вриједностима које је његовала и оставила у аманет млађима.
Рођена је у Мељаку, у непосредној близини Љубишње
и до краја остала вјерни заљубљеник ових крајева. Узорна достојанственост у добру и злу није је напуштала до краја живота.
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In memoriam Јеленка Дујовић (1958-2016)

In memoriam
Јеленка Дујовић
(1958-2016)

Дародавци / 2016.

Љубомир Зуковић (Нови Сад)
Добрило Аранитовић (Шабац)
Владан Бајчета (Београд)
Мирослав Дамјановић (Београд)
Радоје Чоловић (Београд)
Богић Ракочевић (Подгорица)
Душко Певуља (Бањалука)
Зоран Арсовић (Бањалука)
Надина Гребовић (Сарајево)
Гордана Стокић Симончић (Београд)
Александра Улетиловић (Бањалука)
Садик Ташаковић (Београд)
Борислав Мандић (Херцег Нови)
Светлана Калезић (Подгорица)
Сретен Ћузовић (Крагујевац)
Никола Дробњаковић (Београд)
Бранко Бане Боровић (Београд)
Милорад Грбовић (Неготин)
Бранислав Микулић (Сарајево)
Драгомир Ћулафић (Београд)
Илија Вуковић (Подгорица)
Милоје Поповић Каваја (Београд)
Јакута Аликавазовић (Париз)
Владимир Дулановић Токи (Нова Варош)
Миланка Љиља Зуковић Пипер (Београд)
Мила Живојиновић (Београд)
Зоран Костић (Бањалука)
Јасмина Ахметагић (Београд)
Невенка Чоловић Перовић (Београд)
Драгана Љиљанић (Подгорица)
Данко Радовановић (Пљевља)
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Дародавци

Марија Драгаш (Пљевља)
Миленка Цица Чоловић (Пљевља)
Исмет Шљука (Пљевља)
Радојица Грба (Пљевља)
Видоје Деспотовић (Пљевља)
Милан Кнежевић (Пљевља)
Зоран Раонић (Пљевља)
Исак Калпачина (Пљевља)
Станко Бајчета (Пљевља)
Љубинка Шубарић (Пљевља)
Војислав Кнежевић (Пљевља)
Велинка Бела Аритоновић (Пљевља)
Милојка Јеловац (Пљевља)
Кост Бегија (Пљевља)
Асим Кухиња (Пљевља)
Светозар Боровић (Пљевља)
Анес Дураковић (Пљевља)
Кемал Талић (Пљевља)
Бојана Клачар (Пљевља)
Сара Кнежевић (Пљевља)
Јованка Перуничић (Пљевља)
Љубенко Звиздић (Пљевља)
Милош Чепић (Пљевља)
Горица Ковачевић (Пљевља)
Поклон породице професора Ненада Матејевића (Пљевља)
Национална библиотека Црне Горе (Цетиње)
ЦАНУ (Подгорица)
Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори (Подгорица)
Библиотека Матице српске (Нови Сад)
Библиотека „Милутин Бојић“ (Београд)
Градска библиотека „Карло Бијелицки“ (Сомбор)
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ (Зрењанин)
Градска библиотека (Прибој)
Народна библиотека „Данило Киш“ (Врбас)
Градска библиотека Нови Сад
ИП „Прометеј“ (Нови Сад)
Црвени крст (Нови Сад)
Радио Бијело Поље
Одбор за изградњу цркве помирнице (Пљевља)
Завичајни музеј (Пљевља)
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Библиографије

Био-библиографија
Мићуна Шиљка

М

ићун Шиљак (1931- 2007) рођен је и преминуо у Пљевљима. У Пљевљима је завршио
основну школу и гимназију. Средњу музичку школу похађао је на Цетињу, гдје је
изучавао теоретско-наставнички и инструментални одсјек. Средње музичко образовање завршио је у Музичкој школи „Његош“ у Котору, 1957. године. Рад у настави
као музички педагог започео је у Основној школи „Бошко
Буха“ у Пљевљима, потом је радио у Смедереву, Лозници и
Подрињу, да би се 1969. вратио у родни град и радио као музички педагог до пензионисања 1996. године.
Поезију је почео да објављује као ученик средње школе,
а прве пјесме су му објављење у листу Омладински покрет.
Писао је поезију, прозу, а бавио се и књижевном и ликовном
критиком. Објављивао је у многим листовима и часописима:
Просвјетни рад, Пљеваљске новине, Стварање, Просвјетни
преглед, Мостови, Овдје, Књижевне новине, Повеља, Токови,
Споне, Брезнички записи... Његови поетски радови заступљени су у више антологија и зборника. Објавио је књиге поезије: „После ћутања“ (1874), „Амајлија” (1975), „На изворима
жица” (1979), „Биљег” (1981), „Бонаце нема” (1982), „Временово” (1986), „Љуте стране” (1992), „Ласта у биваку” (1997),
„Осми влашић” (2001), „Свитац у дрвљанику” (2007), постхумно објављена збирка „Снохватице коби” (2012), као и
књиге прозе: „Горка” (1989), „Необавезни мемоари пјесника”
(1996), „Снијег пада по Пљевљима” (1998) и „Пљеваљски собет” (2005).
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Мићун Шиљак (1931-2007)

Био је члан Клуба просветних радника Србије „Име“,
члан Удружења музичких педагога Црне Горе и члан Удружења књижевника Црне Горе. Добитник је награде на Лимским вечерима поезије 1974. године. Његова поезија превођена је на енглески, француски, јапански, бугарски, чешки и
словеначки језик.
Библиографија Мићуна Шиљка садржи попис монографских публикација, поезије, прича и чланака објављених
у новинама и часописима и литературу о њему. Библиографија садржи 187 библиографских јединица и подијељена је у
четири поглавља:
1. Посебна издања – поезија
1.2. Посебна издања – проза
2. Поезија и проза у новинама и часописима
3. Чланци и прикази у новинама и часописима
4. Литература о Мићуну Шиљку
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Посебна издања – поезија

1974
1.

ПОСЛЕ ћутања / Мићун Шиљак. - Пљевља : Међурепубличка
заједница за културно-просветну дјетност, 1974 (Пријепоље :
Милешево). – 72 стр. ; 20 цм. - (Едиција Мостови) (Брош.).
1975.

2.

АМАЈЛИЈА / Мићун Шиљак. – Београд : Књижевна заједница
„Петар Кочић”, 1975 (Београд : Привредно финансијски водич). – 32
стр. ; 25 цм
Биљешка о писцу: стр 30. – (Брош.).

1979.
3.

НА изворима жица / Мићун Шиљак. – Титоград : Побједа ;
Издавачко-публицистичка дјелатност, 1979 (Титоград : Побједа ;
Графичка дјелатност). – 56 стр. ; 20 цм . - (Антеј Библиотека

1981
4.

БИЉЕГ / Мићун Шиљак. – Цетиње : Обод, 1981 (Београд :
Просвета). – 48 стр. ; 21 цм
Тираж: 400. – На корицама ауторова слика и биљешка о њему. – (Брош.).

1982.
5.

БОНАЦЕ нема / Мићун Шиљак. – Пљевља : „Далма“, 1982
(Београд : Просвета). – 39 стр. ; 20 цм
Тираж: 500. – (Брош.).

1986.
6.

ВРЕМЕНОВО (избор) / Мићун Шиљак. - Никшић :
Универзитетска ријеч, 1986 (Сарајево : Свјетлост, Требиње :
Штампарија Требиње). - 96 стр. ; 20 цм
Тираж: 1000. – (Брош.).
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савремена црногорска поезија). - (Брош.).

1992.
7.

ЉУТЕ стране / Мићун Шиљак. – Подгорица : Побједа – Промет,
1992 (Подгорица : Побједа). – 76 стр. ; 20 цм. - (Библиотека Посебна
издања)
На кор. aуторова слика и биљешке о њему. – (Брош.).

1997.
8.

ЛАСТА у биваку (хаику поезија) / Мићун Шиљак. – Пљевља :
Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност, 1997
(Пожега : Вишњица). – 56. стр. : илустр.; 20 цм . - (Библиотека
Мостови)
Тираж: 500. – Биљешка о писцу: стр. 55. – (Брош.).

2001.
9.

ОСМИ влашић / Мићун Шиљак. - Нови Сад : Прометеј, 2001
(Нови Сад : Прометеј). – 214 стр. ; 21 цм
Тираж: 300. – О поезији Мићуна Шиљка: Увремену бити или не бити /
Бранислав Петровић: стр. 5-6. – О хаику песништву Мићуна Шиљка / Милијан
Деспотовић: стр. 178-180. – Пред лирским опусом Мићуна Шиљка : поводом
четрдесет година књижевног рада / Раде Вучићевић: стр. 181-192. – Биобиблиографија Мићуна Шиљка / Добрило Аранитовић: стр. 193-209. –
(Брош.).

2007.
10.

СВИТАЦ у дрвљанику / Мићун Шиљак. – Београд : Хаику
удружење Србије и Црне Горе, 2007 (Београд : Меграф). – 104 стр. ; 21
цм . – (Библиотека Хаику поезија)
Тираж: 500. – Мићун Шиљак – хаику пјесник / Зоран Раонић: стр. 67-70. –
Музика и поезија Мићуна Шиљка / Небојша Симин: стр. 75-76. – Хаику и
сенрју Мићуна Шиљка / Богданка Стојановски: стр. 79 - 81. – Мићун Шиљак,
песник хаибуна / Невена Симин: стр. 85 - 87. – О хаику песништву Мићуна
Шиљка / Милијан Деспотовић: стр. 91-94. –Биљешка о писцу: стр.99. –
(Брош.).

11.

СНОХВАТИЦЕ коби / Мићун Шиљак ; [приређивач Дејан
Миличић].-163 стр. : слика аутора ; 21 цм
Тираж: 400. - „С мећавом у њедрима“ : Самотништво и стваралаштво Мићуна
Шиљка / Дејан Миличић: стр. 5-8. – Мићун Шиљак – Поетска биографија: стр.
159-160.
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1.2. Посебна издања - проза

1989.
12.

ГОРКА / Мићун Шиљак. – Пљевља : Међурепубличка заједница за
културно-просвјетну дјелатност, 1989 (Београд : Просвета). – 56 стр. ;
20 цм. – (Библиотека Мостови)
Тираж: 1000. – На корицама рецензије и биљешка о аутору. – (Брош.)

1996.
13.

НЕОБАВЕЗНИ мемоари пјесника / Мићун Шиљак. – Цетиње :
Обод, 1996 (Подгорица : Montenegropublic). – 80 стр. ; 19 цм. –
(Библиотека Избор)
Тираж: 500. – На корицама извод из рецензије / Драган Лакићевић. – На
корицама биљешка о аутору. – (Брош.).

1998.
14.

СНИЈЕГ пада по Пљевљима / Мићун Шиљак. – 2. изд. – Београд :
Народна књига - Алфа, 1998 (Пожега : Вишњица). – 102 стр. ; 20 цм. –
(Библиотека Савремени српски писци / Народна књига – Алфа)

2005.
15.

ПЉЕВАЉСКИ собет / Мићун Шиљак. – Подгорица : Графо Црна
Гора, 2005 (Подгорица : Графо Црна Гора). – 161 стр. ; 21 цм. –
(Библиотека Трагови )
Тираж: 350. – Мићунов собет (рецензија) / Драган Лакићевић: стр. 5. –
(Брош.).

2. Поезија и проза у новинама и часописима

1957.
16.

РЕГРУТИ / Мићун Шиљак
У: Народни борац. - Год. 10, бр. 293 (15.11.1957)
Пјесма.
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Тираж: 500. – Биљешка о аутору: стр. 101. – (Брош.).

1958.
17.

КАП росе на длану / Мићун Шиљак
У: Народни борац. - Год. 11, бр. 300 (28.2.1958)
Пјесма.

1959.
18.

РЕГРУТСКА / Мићун Шиљак
У: Народни борац. – Год. 12, бр. 337 (16.9.1959)
Пјесма.

1971.
19.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Год. 21, бр. 18 (15.11.1971), стр. 5
Садржи: Дајем речима звук; Шум брестова зелених; Звезда; Новембарско вече.

20.

МЕНУЕТ/ Миомир - Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 12, бр. 262 (1971), стр. 7.

21.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 12, бр. 264 (1971), стр. 9.
Садржи: Дајем речима звук; Ноћ; Звезда; У пролазу.

22.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 12, бр. 265, (1971), стр. 9.
Садржи: Галаксија спасења; Песма; Сећање; Гитара.

1972.
23.

ПРЕЛУДИЈУМ / Мићун Шиљак
У: Мостови. – Год. 4, бр. 16 (1972), стр. 22 – 23.
Садржи: Ветар; Биоградско језеро; Прелид; Птица; Стари храст; Прелудијум;
Гитара; Лето; Јесен; Играчица.

24.

ЉУБИШЊА / Мићун Шиљак
У: Повеља. – Бр. 5 – 6 (1972), стр. 68.
1973.

25.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Год. 23, бр. 14 (15.09.1973), стр. 5.
Садржи: Свемоћ речи; Корен; Романса; Друмови; Самоћа.

26.

ЈАТО у самоћи / Мићун Шиљак
У: Стварање. – Год. 28, бр. 7 (1973)
Садржи: Брезница; Ждралови.
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27.

ДВЕ песме / Мићун Шиљак
У: Токови. – Год. 3, бр. 1/2 (1973), стр. 161-162
Садржи: Ноћ; Љубишња.

28.

У пролазу / Мићун Шиљак
У: Повеља. – Бр. 8 (1973), стр. 126.
Садржи пјесме: У пролазу; Романса.

29.

БРЕЗНИЦА / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 14, бр. 294 (1973), стр. 11.
Пјесма.

30.

ПАРК / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 14, бр. 302 (1973), стр. 10.

31.

СОНЕТ о песми / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 14, бр. 307 (1973), стр. 10.

32.

ВРЕМЕ / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 14, бр. 315 (1973), стр. 11.

33.

МАЈЦИ / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 14, бр. 316 (1973), стр. 12.

34.

СУОЧЕН са собом / Мићун Шиљак
У: Мостови. – Год. 6, бр. 21 (1974), стр. 37–40.
Садржи: Мали прелудијум; Самоћа; Повратак; Ноћ; На плажи; У Котору;
Црни гласник.

35.

ПОЛАКО се у себе уливаш / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 15, бр. 338 (1974), стр. 15.

36.

ЦРНИ гласник / Мићун Шиљак
У: Књижевне новине. – Год. 26 (1.8.1974), стр. 468-469.
Садржи пјесме: Црни гласник; Одива ноћи; Манастир св. Тројице.

1975.
37.

СМРТНИ сам човјек / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 16, бр. 342 (1975), стр. 13.

38.

СТАРИ дом / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 16, бр. 350 (1975), стр. 11.
Пјесма.
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1974.

39.

АМАЈЛИЈА / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 16, бр. 357 (1975), стр. 9.
Садржи пјесме: Манастир св. Тројице; Оцу; Мементо; Амајлија.

1976.
40.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 15 (1.10.1976), стр. 5.
Садржи: Сунцу ближе; Песми; Јављам се; Јесењин; Рекох; Временово; Тајно
свесни.

41.

ДО знамења и натраг / Мићун Шиљак
У: Мостови. – Год. 8, бр. 33 (1976), стр. 27-31.
Садржи пјесме: Тара; Мост на Тари; Ламент над Пивом '75; Манастир пивски;
Мратиње; Злодо; Стари храст; Сумрак севдаха; На ветру бреза.

42.

СМРТНИ човјек / Мићун Шиљак
У: Мостови. – Год. 8, бр. 29 (1976), стр. 79- 80.

43.

ТЕБИ / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 17, бр. 374 (1976), стр.11.

44.

СУМРАК севдаха / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 17, бр. 387 (1976), стр. 3

45.

СПОМЕНИ / Мићун Шиљак
У: Стварање. – Год. 31, бр. 1 (1976), стр. 54.
Садржи: Купачица; Стари дом.

1977.
46.

НА ветру бреза / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 18, бр. 390 (1977), стр. 11.

47.

ТАЈНО СВЕСНИ / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 18, бр. 398 (1977), стр. 13.

48.

ЈУЛСКЕ ватре / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 18, бр. 403 (1977), стр. 1

49.

ПРИМОРСКИ мотиви / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр.18 (15.11.1977), стр. 5.
Садржи пјесме: Бока ди катаро: Котор; Пераст; Рисан; Фешта у Котору.

50.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Просвјетни преглед. – Год. 23, бр. 1213 (23.11.1977)
Садржи: Јављам се ; Сунцу ближе; На ветру бреза.
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51.

ИНСТРУМЕНТИ / Мићун Шиљак
У: Стварање. – Год. 32, бр. 3 (1977), стр. 476–477.
Садржи: Клавир; Виолина; Харфа; Флаута; Труба; Гитара.

1978.
52.

ПРИМОРСКИ мотиви / Мићун Шиљак
У: Мостови. – Год. 10, бр. 41 (1978), стр. 48–50.
Садржи: Бока Которска; Котор; Пераст; Рисан; Дан Бокешке морнарице.

53.

ИНСТРУМЕНТИ / Мићун Шиљак
У: Овдје. – Год. 10, бр. 108 (1978), стр. 14.
Садржи: Кларинет; Обоа; Хорна; Флигл хорна; Тромбон; Туба.

54.

НОВОГОДИШЊИ Сонет / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 19, бр. 414 (1978), стр. 5.

55.

РОЂЕНДАНСКИ сонет / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 19, бр. 424 (1978), стр. 6.

56.

ВИНОГРАД свој / Мићун Шиљак
У: Стварање. – Год. 33, бр. 11 (1978)
Садржи пјесме: Звјездани сонет; Рођендански сонет; Голуб; Новогодишњи
сонет; С музиком у вези.

57.

ГОЛУБ / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 20, бр. 438 (1.1.1979), стр. 8.

58.

БРАЋИ / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 2 (2.15.1979), стр. 5.

59.

ОЦУ / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 5 (5.03.1979), стр. 5.

60.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 16 (15.10.1979), стр. 5.
Садржи: Мратиње; Тара.

1980.
61.

ГЛОСА о пјеснику / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 21, бр. 485 (1980), стр. 4.
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1979.

62.

ТРАГОВИ / Мићун Шиљак
У: Стварање. – Год. 35, бр. 10 (1980), стр. 1195–1197.
Садржи пјесме: Водице; Камбер до; Пркос; Источњак; Шалипур Јосо; Читлук.

63.

КОНАЧИШТЕ / Мићун Шиљак
У: Мостови. – Год. 12, бр. 54 (1980), стр. 42-43.
Садржи пјесме: Коначиште; Мратиње; Јављам се.

64.

ЉЕТО / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 18 (15.11.1980), стр. 11.
Пјесма.

65.

РОДОСЛОВ / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 8 (15.4.1980), стр. 5.
Пјесма.

1981.
66.

БОЕМ / Мићун Шиљак
У: Мостови. – Год. 13, бр. 62 (15.2.1981), стр. 36-38.
Садржи пјесме: Боем; Писмо из болнице; Горштаци; Сарач Василије.

67.

ГЛАС / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 4 (15.02.1981), стр. 11.
Пјесма.

68.

ПОТПУРИ / Мићун Шиљак
У: Овдје. – Год. 13, бр. 142 (1981), стр. 14.
Садржи пјесме: Потпури; Источник; Срданов гроб; Љето изнова; Глас.

1982.
69.

АЛИ протјераног / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 23, бр. 523 (10.05.1982), стр. 5.
Поводом текста „Протјерани из рођеног града”.

70.

КРВАВА булка / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 23, бр. 532 (10.08.1982), стр. 6.
Прича.

71.

БЕЗ растанка / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 23, бр. 533 (20. 08.1982), стр. 6.
Пјесма.

72.

КАЗИВАЊА / Мићун Шиљак
У: Стварање. – Год. 37, бр. 3 (1982), стр. 561–562.
Садржи: Траг у камену; Поп Дико; Максим Бојовић.
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73.

КУПАЧИЦА / Мићун Шиљак
У: Универзитетска ријеч. – Год. 12, бр. 5 (1982), стр. 14.
1983.

74.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад.– Бр. 4 (15. 2.1983), стр. 11.
Садржи: Ноћ прије; Двије дуге ноћи.

75.

НОЋНА еклога / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 17, (1.11.1983), стр. 11.

76.

МОСТ на Тари / Мићун Шиљак
У: Побједа. – Год. 39, бр. 6263 (1983), стр. 9.

77.

ВИОЛИНИСТА / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 8 (15.04.1984), стр. 11.

78.

ТАРА / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 25, бр. 600 (1984), стр. 6.

79.

ЧОЈОВО бучје / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 25, бр. 606 (1984), стр. 7.

80.

СМОТРА / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 25, бр. 616 (1984), стр. 3.

81.

ДИВЉИНА / Мићун Шиљак
У: Овдје. – Год. 16, бр. 183-184 (1984), стр. 20.
Садржи пјесме: Вук; Смрт вука; Удавача.

82.

ИЗВАН злих очију / Мићун Шиљак
У: Стварање. – Год. 39, бр. 3 (1984), стр. 320–321.
Садржи пјесме: Манастир Дубочица; Голубови; Двојник: Он.

83.

ПАХУЉА ума / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 25, бр. 614 (1984), стр. 5.

84.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Мостови. – Год. 16, бр. 77 (1984), стр. 84.
Садржи: Двојник; Стојан.

199

Библиографија радова Мићуна Шиљка / Ивана Цвијетић

1984.

1985.
85.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 5 (1.03.1985), стр. 11.
Садржи пјесме: Прологомена за љубав; Зимско јутро.

86.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 17 (1.11.1985), стр. 11.
Садржи пјесме: Љубавници из Коминске некрополе; Municipium S.

87.

ГОЛУБ / Мићун Шиљак
У: Одзиви. – Год. 14, бр. 54 – 55 (1985), стр. 25.

88.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Мостови. – Год. 17, бр. 83 (1985), стр. 21–23.
Садржи: Пахуља ума; Опанчар Мијо; Муниципиум С; Добра вила.

89.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Споне. – Год. 17, бр. 2 (1985), стр. 95–96.
Садржи: Низ вјекове (љубавници из коминске некрополе); Муниципиум С.

1987.
90.

ПЈЕСМЕ / Драшкова ријека ; Легенде /Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 2 (15.01.1987), стр. 11.

91.

ПЈЕСМЕ / Други бог; Алтруиста; Халајева комета / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 17 (3.11.1987), стр. 11.
1989.

92.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 5 (1.03.1989), стр. 11.
Садржи: Варница ума; Пост мортем; Биљег на гробљу у Мразовићима; Он.

1990.
93.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 5 (1.03.1990), стр. 11.
Садржи: Дан десети; Шћепан Мали; Пјесник.

1991.
94.

ПЈЕСМЕ / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 18 (15.11.1991), стр. 11.
Садржи: Воденица; Звоник; Requiem; Алтруиста.
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1992.
95.

ВЈЕТАР / Мићун Шиљак
У: Стварање. – Год. 47, бр. 1/2 (1992), стр. 84–87.
Садржи приче: Миланова дожудница, Пакрац, Душан Силни, Запис,
Рожденство твоје.

96.

САБУР Фато / Мићун Шиљак
У: Мостови. – Год. 24, бр. 124 – 125 (1992), стр. 45–48.
Прича.

1993.
97.

ПРОКЛЕТА авлија / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 33, бр. 887 (22.06.1993), стр. 4.
Пјесма.

1996.
98.

ИГАЛО / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 36, бр. 949 (1.06.1996), стр. 5.
Пјесма.

1997.
СТРИКАН Јоле / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр. 979 (2.09.1997), стр. 4.
Из сеоског живота : кратка прича.

1998.
100.

МИЉКОВИЋ / Мићун Шиљак
У: Стварање. – Год. 53, бр. 4/8 (1998), стр. 301.

101.

AНЕГДОТЕ о старим Пљевљима / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. - Бр. 995 (1.05.1998), стр. 7.

102.

AНЕГДОТЕ о старим Пљевљима / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. - Бр. 996 (15.05.1998), стр. 6.

103.

AНЕГДОТЕ о старим Пљевљима / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. - Бр. 1000 (16.07.1998), стр. 8.
1999.

104.

ТРОЈЕРУЧИЦА / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1017 (1.08.1999), стр. 5.
Пјесма.
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99.

105.

ДОВОЉА / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1019 (1.09.1999), стр. 7.
Пјесма.

2000.
106.

ЗВОНА / Мићун Шиљак
У: Стварање. – Год. 60, бр. 1/5 (2000), стр. 125-126.
2001.

107.

МУНИЦИПИУМ / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1057 (1.04.2001), стр. 9.
Кратка прича.

108.

САГА о Бајићима / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр.1061 (1.06.2001), стр. 9.

109.

ЈЕДНОСТАВНО и чудесно у обичном / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1066 (15.08.2001), стр. 7.
Приказ антологијског хаику годишњака приређивача Џима Кациана.

2002.
110.

ТРУБАДУРИ / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 41, бр. 1081 (1.04.2002), стр. 9.
2003.

111.

ПАША / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 42, бр. 1115 (15.09.2003), стр. 8.
Прича.

2004.
112.

ЛАЛА из Баната / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр. 1140 (1.10.2004), стр. 10.
Прича.

113.

ОСМИ март...; Рибњак / Мићун Шиљак
У: Освит: часопис за хаику поезију. – Год . 4, бр. 4 (2004), стр. 35.
2005.

114.

САХРАНА голубара / Мићун Шиљак
У: Цвет шљиве: часопис Хаику друштва Србије = Plum Blossom: The
Magazine of Haiku Association of Serbia. – Год. 1, бр. 1/2 (2005), стр. 23.
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2006.
115.

У славу боја на Лапошу / Мићун Шиљак
У: Свитак. – Год. 13, бр. 45/46 (2006), стр. 6.
2007.

116.

РОДОСЛОВ: (Браћи Драгану и Родољубу) /Мићун Шиљак
У: Одзиви. – Год. 35, бр. 31 (2007), стр. 163–164.

3. ЧЛАНЦИ И ПРИКАЗИ У НОВИНАМА И ЧАСОПИСИМА

1981.
117.

ВОЈИСЛАВ Ђенисијевић творац пљеваљског кола / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 15-16, (1-15.10.1981), стр. 18.

118.

ХОРСКО пјевање запостављено / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 3 (1.2.1981), стр. 12.

119.

МУЗИЧКА школа без пјевања / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр. 493 (1.4.1981), стр. 10.
1982.

120.

ПОРЕЗ кочи стваралаштво / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 23, бр. 515 (20.02.1982), стр. 6.
Осврт.

121.

ЗАСАЂЕНИ / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 23, бр. 540 (1.11.1982), стр. 6.
Репортажа.

1983.
122.

СПЕЦИФИЧНИ мотиви / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 17, (1.11.1983), стр. 7.
Приказ изложбе слика Миодрага Миша Тодорића.

1984.
123.

ЛИРСКЕ боје завичаја / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 25, бр. 601 (1984), стр. 7.
Критички приказ збирке поезије „Зоре Дурмитора и мора“ / Миро Булић. –
Титоград, 1984.
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Из културе прошлости.

1985.
124.

ПРЕДАВАЧИ из непосредне праксе / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 17, (15.11.1985), стр. 5.
Са семинара музичких педаога Црне Горе одржаног у Сутомору.

1987.
125.

ДАЛЕКИ жубор завичаја / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 8 (15.4.1987), стр. 9.

126.

ПОДСТИЦАЈ унапређивању наставне праксе / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 3-4, (15.02.1987), стр. 8.
Са савјетовања музичких педагога Црне Горе у Титограду.

1990.
127.

ПОВОДОМ необјављеног зборника радова о Пљеваљској бици аутора
Д. Делибашића.
Дуг према жртвама и историји / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр. 809 (1.9.1990), стр. 5.

128.

МУЗИЧКА настојања Пљевљака у предратном и послетатном периоду
/ Мићун Шиљак
У: Брезнички записи (Пљевља). – Год. 1, бр. 1 (1990), стр. 104-108.

129.

КЊИГА / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – бр. 787-788 (1.01.1990), стр. 6.
Лични став.

1992.
130.

ЗА исти посао мања плата / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 6 (15.03.1992), стр. 8.
„Писмо Редакцији“. - Награђивање просвјетних радника.

131.

ЖРТВЕ се не смију заборавити / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр. 859 (8.05.1992), стр. 8.
Лични став.

1993.
132.

НАДЕЖДА Нада Букилић (1932-1993) / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 9 (14.11.1993), стр. 15.
Некролог.

133.

АЛЕКСАНДАР – Цане Јанићијевић (1929–1993) / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 15 – 16 (22.12.1993), стр. 14.
Некролог.
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134.

ИЗ присјенка историје / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 33, бр. 886 (3.06.1993), стр. 4.
Људи и вријеме.
1996.

135.

ШТА (да) се ради кад нема стручног кадра / Мићун Шиљак
У: Просвјетни рад. – Бр. 15-16 (октобар, 1996), стр. 16.
Проблеми наставе музике.

1997.
136.

ЗВОНИК / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр. 964 (17.01.1997), стр. 5.
Повод.

137.

ЧЕТИРИ мијене Зорана Раонића / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр. 967 (1.03.1997), стр. 5.
Нове књиге.

138.

ОД попа до комите / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр. 970 (15.04.1997), стр. 4.
Траговима прошлости : о Симу Шиљку.

МИШО Јанићијевић Злодолац: ин мемориам / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр. 973 (3. 06.1997), стр. 4
Некролог.

140.

ЗАОБИЂИТЕ чињенице / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Бр. 974 (17.06.1997), стр. 8.
Из историје школства.

1998.
141.

ДУХ је регулатор унутарње сеизмике : разговор са Мићуном Шиљком
слободним умјетником
У: Пљеваљске новине. – Бр. 990 (14.2.1998), стр. 5.
Разговор је водио Милорад Јокнић.

2003.
142.

ЗДРАВЉАК / Мићун Шиљак
У: Пљеваљске новине. – Год. 42, бр. 1098 (1.01.2003), стр. 7.
Узгредна забиљешка.
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139.

4. Литература о Мићуну Шиљку

1972.
143. БЕЗАРЕВИЋ, Вуко
Мићун Шиљак у Зборнику / Вуко Безаревић
У: Пљеваљске новине. – Год. 13, бр. 269 (1.1.1972), стр, 8.
У зборнику Од катедре до Парнаса, Београд, 1972.

1974.
144. КАЛПАЧИНА, Исак
Између жеље и успомене. Мићун Шиљак: После ћутања / Исак
Калпачина
У: Мостови. – Год. 6, бр. 24 (1974), стр. 93–94.
145. ВУКОТИЋ, Мањо
После ћутања – поплава стихова / Мањо Вукотић
У: Вечерње новости. – Год. 21 (25.9.1974)
1975.
146. БЕЗАРЕВИЋ, Вуко
Како одољети : један поглед на прву збирку пјесама „После ћутања“
Мићуна Шиљка / Вуко Безаревић
У: Пљеваљске новине. – Год. 16, бр. 346 (1.3.1975), стр. 9.
147. БОДИЋ, Драгутин
Песничка радост у сети / Драгутин Бодић
У: Књига и свет. – (1975), стр. 117.
О књизи После ћутања.

148. ОСМАЈИЋ, Милун
Бели кристали не ките сећања / Милун Осмајић
У: Никшићке новине. – (1975), стр. 338.
149. МАКСИМОВИЋ, Војислав
Видљиви трагови дугог ћутања / Војислав Максимовић
У: Живот. – Год. 24, бр. 47/2 (1975), стр. 223-224.
1976.
150. ПОПОВИЋ, Богдан
Мићун Шиљак: Амајлија / Богдан Поповић
У: Књижевне новине. – Год. 28, бр. 513 (16.04.1976), стр. 4.
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151. БРАЈКОВИЋ, Драгомир
Мићун Шиљак: Амајлија / Драгомир Брајковић
У: Младост. – Год. 22, бр. 986 (1976)
152. ХАЈДУКОВИЋ, Божур
Мићун Шиљак: Амајлија / Божур Хајдуковић
У: Просветни преглед. – Год. 24 (14.16.1976)
153. ВЛАЈЧИЋ, Милан
Мићун Шиљак: Амајлија / Милан Влајчић
У: Политика. – Год. 73 (17.06.1976)
154. ШОП, Љиљана
Мићун Шиљак: Амајлија / Љиљана Шоп
У: Књижевне новине. – Год. 28, бр. 513 (1976)
1978.
155. ВОЈВОДИЋ, Момир
Мићун Шиљак: Амајлија / Момир Војводић
У: Јеж. – Бр. 2034 (1978).
1980.
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