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РИЈЕЧ УРЕДНИКА
„Токови“, часопис за научна, књижевна и друштвена питања, од године оснивања, 1971, кроз житије које је имао, до данас, излазио је у различитим временским размацима, и у различитом броју свезака, у зависности
од године до године, као и од одлуке уредништва, односно, у зависности од
условљавајућих околности.
Већ неколико љета, која су за нама, „Токови“ излазе, како су првобитно, дакле, у самом оснивању, и пројектовани, два пута годишње, с тим
што је неколико година, у задњем десетљећу, часопис објављиван на крају
текуће године (или с почетка надолазеће), у облику двоброја.
Ове, 2019. године, „Токове“ ће читаоци моћи да читају у двије одвојене свеске. Број који је пред читаоцем, сходно плану издавача, објављује се
у јуну, и у по нечему друкчији је од претходних, а у главном у концепцији и
називима рубрика. Наиме, досадашња рубрика „Студије и чланци“ од сада
ће бити насловљена „Студије, чланци и расправе“, док је број садржајнији
за неколико нових: „Свједочанства“, „Омаж Милу Стојковићу“, „Млади ствараоци“ и „Ликовна критика“.
Прилика је да се искаже задовољство што је број квалитетних сарадника „Токова“ увећан, а тиме и садржај часописа обогаћен за нове, оригиналне, прилоге, што самом броју даје особиту вриједност. Уредништво је
одлучно да упути, овим путем, најсрдачнији позив сваком ствараоцу (на
пољу науке, умјетности, односно, уопште, културе) за сарадњу са „Токовима“, јер је заједнички циљ да се под именом нашег часописа формира што
већа породица најквалитетнијих и најумнијих прегалаца на пољу науке и
културе.
За разлику од многих других часописа, „Токови“ нијесу уско и стриктно профилисан образник, већ мјесто на коме се може остварити сваки квалитетан научник, односно умјетник и друштвени радник, под условом да
својим прилогом задовољи стандарде и критеријуме инхерентне методологији и принципима области у којој се развија. Коначно, „Токови“ и својим
иницијалним одређењем (као часопис за научна, књижевна и друштвена питања) то јемче.
Уредник
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УДК 821.163.4-09
Доц. др Будимир Р. АЛЕКСИЋ1
ЦРНОЈЕВИЋИ И БУШАТЛИЈЕ
У СРПСКОЈ ЕПСКОЈ ПОЕЗИЈИ
Сажетак: У раду се анализирају српске усмене десетерачке епске
пјесме, као и пјесме ,,на народну“ (испјеване у десетерцу и осмерцу),
у којима се говори о зетским господарима Црнојевићима и скадарским пашама Бушатлијама. Црнојевићима и Бушатлијама посвећено
је неколико епских пјесама из збирки Вука Караџића, Валтазара Богишића и Симе Милутиновића Сарајлије (од којих је свакако најпознатија ,,Женидба Максима Црнојевића“ коју је Вук записао од Старца
Милије), као и из Његошевог ,,Огледала српског“ и из „Ерлангенског
рукописа“, а ове истакнуте историјске личности подстицајно су дјеловале и на творце новије српске епике. Аутор посебну пажњу посвећује питању: У којој мјери су се аутори ових пјесама ослањали на
историјска сјећања о Црнојевићима и Бушатлијама?
Кључне ријечи: Црнојевићи, Бушатлије, српска народна епска
поезија, новија српска епика, Зета, Црна Гора, српски народ.
*
Најпознатија и свакако најбоља пјесма из тематског круга о зетским господарима Црнојевићима је народна пјесма Женидба Максима
Црнојевића, која је – по општем и неподијељеном мишљењу књижевних историчара и критичара – у самом врху српског народног пјесништвa. О овој епској пјесми Гете је дао сљедећи суд: „О изворности
пјесме не треба ништа рећи; она је јединствена и савршена и садржи
као свака права пјесма чисту поезију“2. Пјесму је Вук Стеф. Караџић
записао од Старца Милије, пјесника-пјевача који ,,поклања пажњу
историјским збивањима који су поетском реконструкцијом сликали
вријеме владавине Црнојевића, слабљење зетске државе и коначно
потпадање под турску власт“. Утврђено је да је Максим монашко име
једног од предака Црнојевића. Такође је познато да је дјевојком из
Млетака (из племићке породице Ерицо у Венецији) био ожењен Ђурађ, најстарији син Ивана Црнојевића, који се послије пада Зете под
Турке (1496) склонио у Венецију, а одатле отишао у Малу Азију. Осим
1

Богословија Светог Петра Цетињског, Цетиње, Црна Гора, b.aleksic@t-com.me
Наведено према: Ј. Миловић, Студије, расправе и чланци, књига 1, НИО „Универзитетска ријеч“, Никшић, 1989, 250.
9
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Ђурађа, Иван је имао још два сина – Стефана и Станишу. Станиша је
послије пада Зете примио ислам, и под турским именом Скендер-бег
Црнојевић био је турски намјесник (,,санџак“) у Црној Гори. Народно предање је Станишу, због конвертитства, памтило кроз вјекове, а
и Вук је о њему записао пословицу: На несташицу људи и Станиша суди. Ове историјске чињенице, по ријечима Светозара Матића,
,,народно предање је претворило у романтичну приповетку – песму
о сакривању неугледног младожење и о хајдучкој свађи око дарова“3.
Лик Ивана Црнојевића у наведеној пјесми Старца Милије је „песнички извајана, дубока психолошка студија поноситог, и маштом понетог
динарског ратника патријархалног друштва, његовог односа према
стварном свету и односа у породици“4, па стога није случајно што
је Јован Цвијић баш у овој пјесми тражио потврду за свој модел динарског психичког типа и да је на том примјеру у цјелости уобличио
рељеф ,,виолентног динарца“. Цвијић истиче да је у анализи настојао
да ,,ближе обележи једну особину динарских Срба, виолентност или
плаховитост“5, именујући одмах на почетку митоманску необузданост господара Ива као узрок трагичних збивања.
У другој књизи Вукових Српских народних пјесама налазимо још
једну пјесму о Црнојевићима. Ријеч је о пјесми Женидба Ђурђа Чарнојевића коју је Вук записао од Груја Меанџића, 1829. године у Срему.
Ђурађ Чарнојевић је уствари Ђурађ Црнојевић, а презиме Чарнојевић
узео је пјевач из Бачке „као познато и обично место сличног, али њему
непознатог Црнојевић“6. И пјесма Женидба Влашића Радула из исте
Вукове збирке, коју је Вук записао од једне старице у Крагујевцу, односи се такође и на Ивана Црнојевића. У биљешци поводом те пјесме Вук поред осталог каже: „У Црној Гори се ова женидба и пјева и
приповиједа много пространије, и врло ми је жао што нијесам могао
добити читаве пјесме по реду“7. Светозар Матић даје објашњење да је
Радул-бег „историски Радул IV, војвода румунски, који се женидбом
из албанске куће Арванита ородио са српским великашким кућама,
црногорским Црнојевићима и сремским Бранковићима“8.
3
С. Матић, Белешке и објашњења, у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме II,
Просвета, Београд, 1958, 773.
4
Р. Пешић, Н. Милошевић-Ђорђевић, Народна књижевност, Требник, Београд,
1997, одредница „Црнојевићи“, 266.
5
Ј. Цвијић, Говори и чланци (треће издање), Српска академија наука и уметности,
Београд/Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000, 186.
6
С. Матић, Белешке и објашњења, у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме II,
Просвета, Београд, 1958, 780.
7
Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме II, текст приредио за штампу и речник
написао Радомир Алексић, белешке и објашњења написао Светозар Матић, Просвета, Београд, 1958, 504, фуснота бр. 58.
8
Светозар Матић, Белешке и објашњења, у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне
пјесме II, Просвета, Београд, 1958, 771-772.
10
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Пјесама о Црнојевићима налазимо и у Пјеванији црногорској и
херцеговачкој Симе Милутиновића Сарајлије, као и у његовој Историји Црне Горе. Краћа пјесма Црнојевић (Пјеванија бр. 70), записана
,,од Живаља Марковића са Кчева из Велестова“, по мишљењу Вида
Латковића, ,,као да је старија, неразвијенија варијанта дивне пјесме
Старца Милије Женидба Максима Црнојевића; основни елементи су
исти: хвалисање Иванбегово љепотом сина Максима, болест Максимова, замјена младожење, сукоб због дарова“9. У Историји Црне Горе
налази се и пјесма Синови Иванбегови, коју је Његош унио у Огледало
српско. Јован Суботић је 1843. године из неког недатираног рукописа
објавио у Летопису Матице српске двије пјесме о Црнојевићима.
У Ерлангенском рукопису, зборнику српскохрватских народних
пјесама (пронађеном међу рукописима Универзитетске библиотеке у
Ерлангену, у Њемачкој, 1913. године) насталом током првих деценија
18. вијека на подручју тадашње Војне крајине, налази се и пјесма Женидба Црнојевић Ива. По овој пјесми, Црнојевић Иво
„Далеко је просио дјевојку,
три дна хода прико равна поља,
четир’ данах прико црне горе,
мисец дана прико сиња мора,
у онога бана приморскога.“
(Ерлангенски рукопис 1987: 348)
Ова пјесма, у ствари, представља варијанту народне пјесме Женидба Душанова, али је интересантно да је њен аутор знао да је један
Црнојевић био ожењен из „бијелих Млетака“, који се у пјесми помињу на више мјеста.
У шестој књизи Српских народних пјесмама Вука Караџића (у
којој су пјесме јуначке најстарије и средњијех времена) објављене су и
двије пјесме о Црнојевићима: Женидба Ивана Црнојевића и Црнојевић
Станко. Прва пјесма, коју је Вук преписао од извјесног шабачког трговца Илије Моста, у ствари је варијанта пјесме Женидба Душанова,
док друга говори о насилном примању ислама Станише Црнојевића,
његовом походу на своју отаџбину Црну Гори и настањивању у Скадар
гдје „прозва себе Бушатлијом Станком“.
Видо Латковић у раду Средњевјековна епика у Црној Гори10 констатује да су пјесме о Црнојевићима забиљежене највећим дијелом
тек у 19. вијеку, и напомиње да то не значи да су тада и настале. Аргу9

В. Латковић, Средњевјековна епика у Црној Гори, у: Слободан Калезић, „Црногорска
књижевност у књижевној критици II“, УНИРЕКС, Никшић, 1995, 202.
10
В. Латковић, Средњевјековна епика у Црној Гори, у: Слободан Калезић, „Црногорска књижевност у књижевној критици II“, УНИРЕКС, Никшић, 1995, 201-209.
11
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ментујући тезу да су пјесме о Црнојевићима старијег постања, Латковић указује на чињеницу да је епска традиција о последњим зетским
феудалцима била рано позната и изван Црне Горе. Он напомиње да
по бугарштици Како Иван Војиновић доби оклад у Котору (варијанта
пјесме Милош у Латинима) коју налазимо у Богишићевој збирци, а
коју је забиљежио Ђуро Матијашевић при крају 17. вијека у Дубровнику или околини, ,,дундо“ Ивана Војиновића је ,,Иван Црнојевић у
лијепој Црној Гори“11. Пјесми, нажалост, истиче Латковић, недостаје
завршетак, гдје се без сваке сумње пјевало о томе како је Иван Црнојевић свога ,,сестрића“ Војиновића избавио из которске тамнице12.
Зетски господари Црнојевићи, њихова владавина и догађаји везани за ову српску династију имали су значајан одјек и у српским
епским пјесмама испјеваним „на народну“. Никола Први Петровић
Његош (1841-1921), аутор великог броја хроничарских епских пјесама и спјевова, написао је двије драме тематски везане за Црнојевиће
и њихово доба. Ријеч је о драмама Балканска царица и Књаз Арванит,
испјеваним дијелом у десетерачким, а дијелом у осмерачким стиховима. Радња Балканске царице одиграва се у последњим данима старе
Зете, за вријеме владавине Ивана Црнојевића (1465-1490) и његових
синова, старијега Ђорђа и млађега, по драми, Станка, војводе зетскога.
У драмској композицији у три чина приказано је Станково примање
ислама и трагична судбина његове вјеренице Данице – „балканске царице“, са свим осталим историјским збивањима која изазивају и покрећу драмску радњу. Ова „велика књажева пјесма о Црнојевићима“,
чији је предмет историјски и легендарни, обликован према народном
предању, у своје вријеме је заносила слушаоце и била ненадмашно
драмско дјело, „врло популарно и за дуго слављено код нас и на страни, више него иједно те врсте у нашој књижевности“13.
Предмет драмског спјева Књаз Арванит пјесник је такође узео
из историје старе Зете, из времена владавине Црнојевића. Дјело, чија
је радња смјештена у Скадар, у српски логор у Крајини и под градићем Дривастом, говори како је књаз Арванит, у одсуству свог старијег брата и господара, Ивана Црнојевића, радио за њега и за Црну
Гору. Књаз Арванит је, са становишта естетске вриједности, знатно
слабија драма од Балканске царице (што је, вјероватно, основни разлог што никада и нигдје није извођена), а последња строфа Николине
посвете ове драме указује на коб куће последњих Црнојевића оличене
у братској неслози:
11

Исто, 203.
Исто.
13
С. Вукмановић, Драмски писац, предговор у књизи: Никола I Петровић Његош,
„Драме“, Цјелокупна дјела Николе I Петровића Његоша, књ. трећа, Обод, Цетиње,
1969, 10.
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„‘Тешко брату, који брата нема!’
Брат је добро од свих одвојено;
слога братска крјепост је и снага,
а неслога оружје сломјено.“
(Никола I Петровић 1969: 257)
Радоје Рогановић Црногорац (1851-1899), пригодничарски епски пјесник и драмски писац, објавио је 1894. године, поводом прославе 400-то годишњице Ободске штампарије, дужу десетерачку епску пјесму Ободска прослава. Пјесма представља апотеозу првој српској штампарији коју је 1493. године основао зетски господар Ђурађ
Црнојевић. Пјесник указује на потребу достојног обиљежавања тог
великог јубилеја:
„Прославимо српску штампарију,
у ријечку те ниче нахију,
још у доба Црнојевић Ива,
што свијету цијелом казива,
да уз пушке и пушчана зрна
и просвјету има Гора Црна.“
(Рогановић 1894: 5)
Владавину династије Црнојевића и њене најистакнутије представнике опјевао је и хроничарски пјесник Љубомир А. Булатовић
Ибријски (1877-1942). У историјском спјеву Црногорка (1907), написаном по узору на спјев Пјесник и вила Николе Првог Петровића,
Ибријски епском нарацијом доноси стиховану причу о злој коби и
трагичној судбини ових господара Зете.
О последњим Црнојевићима – зетском господару Ивану и његовим синовима Ђурађу и Станиши, са сјетом и носталгијом је пјевао и последњи српски епски бард и – свакако – најрепрезентативнији представник новије српске епике Радован Бећировић Требјешки
(1898-1986). У његовом богатом и разноврсном пјесничком опусу
налазе се три пјесме у којима се говори о овим господарима старе
Зете. То су пјесме Академија гусала, Крусе и Црнојевићи. У пјесми
Црнојевићи Бећировић пјева о легенди и предању по коме је на катуну
Црнојевића на Крнову змија на спавању заклала двоје мушке дјеце
господара Ивана, али и о проклетству које прати ову породицу, те о
несрећном удесу Иванових синова:
„Но та змија и то њено клање,
То је било неко предсказање,
Да ће Иван и држава Зета
13
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Нестанути са карте свијета.
Ивану се тако и догоди,
Он у кућу црну срећу роди;
Станко оде те се поислами,
Ђура жена у Млетке премами.“
(Бећировић 1998: 343).
Видимо да овдје пјесник упућује прекор Ђурађу Црнојевићу,
последњем господару Зете, због његовог напуштања отаџбине и одласка у Млетке – „у тазбину, у вучју јазбину“.
У пјесми Крусе истичући значај братске слоге и љубави, пјесник
прекоријева Ивановог сина, Станка Црнојевића, који је примио ислам
и чији ће потомци, скадарске паше Бушатлије, предводити освајачке
походе на Црну Гору:
„А брат може да буде несрећа,
Ископање и пропаст највећa.
Син Иванов Црнојевић Станко –
Како Станко смисли наопако,
Те се прими цару за пандура,
Против вјере, против брата Ђура.
И утече с очине столице,
Код султана, међу потурице.
(...)
Поста паша и начини дворе,
Против браће, против Црне Горе.
Ако ћете мене послушати
Тежи бјеху Скадар и Бушати
Црној Гори и њеној слободи,
Но сви други Турци и изроди.“
(Бећировић 1998: 87-88).
У својој популарној пјесми Горски престо (трагом црногорске
историје) Бећировић се дотакао и главне културне тековине епохе Црнојевића. Ријеч је о Ободској штампарији – првој српској, и уопште
јужнословенској штампарији коју је војвода Ђурађ Црнојевић набавио у Венецији, и у којој је штампано пет књига. Та штампарија, по
Бећировићу, представља израз креативног постигнућа једног народа
који у условима егзистенцијалне угрожености чини тако јединствен
културни подухват вриједан дивљења:
14
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„Па какав је Обод на Ријеци,
Ђе су наши земанлије преци
Пренијели из земље Млетачке
Штампарију на плећи јуначке
У Иванов палац на Ободу,
Светилиште балканском народу.“
(Бећировић 1998: 321).
Савремена епска пјесникиња Милојка Перовић (1955) написала
је двије пјесме о Црнојевићима: Књаз Арванит и Балканска царица.
Ријеч је о препјеваним истоименим драмама краља Николе Петровића, на шта указује и сам наслов ових пјесама. Пјесме су испјеване у
римованим десетерцима у којима има и патетике и поетске реторике,
али и речитости и епског замаха.
Епски пјесник и најбољи савремени српски гуслар Бошко Вујачић (1947) у пјесми Завјет испјеваној у осмерцу, која је у ствари шетња
кроз српску историју (од Косовске битке до наших дана), у којој се
мијешају историја и легенда, надахнуто је (у десет строфа) опјевао
злу коб и проклетство Црнојевића, посебно апострофирајући конвертитство Ивановог сина Станка и касније насртаје његових потомака,
Бушатлија, на Црну Гору и Брда.
Тема народне пјесме Женидба Максима Црнојевића – братоубилаштво и колективно самоуништење, подстакла је савременог
представника новије српске епике Божидара М. Глоговца (1939) да
напише пјесму Максим Црнојевић. Ова Глоговчева осмерачка пјесма,
која садржи 92 строфе са по четири стиха, представља препјев славне
пјесме Старца Милије. Слиједећи основне нити фабуле Милијине
пјесме, Божидар Глоговац у својој пјесми такође даје колективног епског јунака који се саморазара, разарајући и све вриједности на којима су засновани његов идентитет и опстанак.
*
Бушатлије су, према породичном предању, потомци Црнојевића.
Презиме су добили по мјесту Бушати које се данас налази у сјеверној
Албанији. Бушатлије су управљале скадарским пашалуком од 1763.
када је за везира постављен Мехмед-паша (отац чувеног Махмут-паше Бушатлије) па до 1831. године. Махмут-паша је постављен за
скадарског везира послије очеве смрти 1779. године. Више пута је
предузимао походе на црногорска и брдска племена, митио је њихове
главаре и покушавао да их завади. Читавог живота је остао заклети
непријатељ Црне Горе и Брда. У јуну 1785. године, са војском од 18
хиљада војника, кренуо је из Подгорице према Цетињу, гдје је стигао
23. јуна. На Цетињу се задржао шест дана, спалио Цетињски мана15
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стир, узео 80 талаца и упутио их у Жабљак Црнојевића. Са Цетиња је
кренуо преко Паштровића, које је опљачкао, спалио и велики број погубио, тако да су Паштровићи више страдали од Црногораца. У јуну
1786. погубио је ровачке главаре у Никшићу због тога што су Ровца,
уз још нека брдска племена, била врло активна против Турака. Десет
година касније, у прољеће 1796, почео је да прикупља војску против
Брђана, са циљем да их у потпуности покори. До прве битке је дошло
22. јула 1796. у Мартинићима. Брђани, потпомогнути Црногорцима,
под командом митрополита Петра Првог, извојевали су велику побједу над војском Махмут-паше која је бројала 18 хиљада војника, док је
Брђана и Црногораца било свега три хиљаде. Нови напад Махмут-паша је предузео у септембру исте године. Одсудна битка вођена је на
Крусима у Љешкопољу (недалеко од Подгорице) 3. октобра 1796.
Брђани и Црногорци су нанијели тежак пораз Бушатлијиној војсци, а
њега су погубили и посјекли му главу која је пренесена као трофеј на
Цетиње. Ове двије побједе над силном војском Махмут-паше Бушатлије имале су велики одјек и вишеструки значај.
Битке на Мартинићима и Крусима, и побједе Црногораца и
Брђана над Махмут-пашом Бушатлијом (1796) представљале су инспиративну тему за разноврсну књижевну интерпретацију. О тим
двијема биткама први је Свети Петар Цетињски испјевао двије пјесме
у десетерцу. Он је, дакле, први пјеснички реаговао на ту хероику чији
је био носилац. Међутим, као и сви ондашњи пјесници који су спјевавали пјесме у народном духу, и Свети Петар Цетињски је сматрао да
су такве пјесме општенародне творевине и да их не треба издвајати
као своје.
Те двије његове пјесме налазимо у Огледалу српском, зборнику
српских народних епских пјесама који је саставио Његош. О Мартинићкој бици говори се у пјесми Бој с везиром Махмут-пашом (1796
год. 11. јулија), бр. 31, док је битка на Крусима опјевана у пјесми Погибија везира Махмут-паше на село Крусе (1796 год. 22. септемвра), бр.
32. Ове пјесме сретамо и у Вуковој збирци Српских народних пјесама
(трећа књига лајпцишког издања) само под другим називом: Бој Црногораца с Махмут-пашом (бр. 24) и ,,Опет Црногорци и Махмут-паша“ (бр. 25). Међутим, њих Његош није узео из Вукове збирке него из
Пјеваније црногорске и херцеговачке Симе Милутиновића Сарајлије
(II издање, Лајциг 1837), гдје су биле штампане под насловом Бој у
Мартиниће с Кара-Махмутом Бушатлијом (бр. 168), односно На
Крусе бој црногорски други года истог 1796 с Кара-Махмутом (бр.
170). Разлике између ових двију пјесама из Огледала српског и њихових варијаната у Милутиновићевој Пјеванији су незнатне; код прве
пјесме оне се ,,углавном своде на замењивање неких израза и облика,
код друге су уз то испуштена четири завршна стиха, за које је Његош
16
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јамачно претпоставио да потичу од Симе Милутиновића, а не од певача“14. Кад је о пјевачима ријеч, треба рећи да је пјесму Бој у Мартиниће с Кара-Махмутом Бушатлијом из Милутиновићеве Пјеваније
саопштио поп Раде Кнежевић из Бјелопавлића, док је њену варијанту
у Вуковој збирци саопштио Ђуро Милутиновић Црногорац15. За ове
двије пјесме Светог Петра Вук Караџић је у предговору своје збирке
(IV) написао да су обје, ,,пошто су начињене (...) ушле у народ и идући
од уста до уста колико се могло догоњене према народним пјесмама“16.
Исту тематику проблематизује и владика Петар Други Петровић Његош. Читаво девето пјевање његове Свободијаде написане у
осмерцу посвећено је биткама на Мартинићима и Крусима. Он ту
опширно опјевава те двије велике побједе Црногораца и Брђана над
Махмут-пашом и закључује да су оне остварене захваљујући њиховој
слози и витештву.
О тим двијема биткама постоји и једна пјесма непознатог аутора
коју је међу документима Државне архиве у Београду пронашао познати културни посленик Никола Шкеровић. Пјесма носи назив: Пѣсен. Црногорска поб да над скадарским пашом Махмутом Бушатлиом, и Шкеровић ју је објавио и исцрпно прокоментарисао у Историјском часопису 1949. године17. Констатујући с правом да њен аутор нема
много пјесничког дара, Шкеровић истиче да га ова пјесма интересује
као историјски документ, који ,,нам пружа податке, грађу о једном
важном историјском догађају“18. Осим што нема умјетничку вриједност коју имају остале пјесме посвећене истој тематици, ова пјесма
се од свих њих разликује и у погледу избора главног јунака. Наиме,
главну улогу у догађајима које описује, аутор ове пјесме даје гувернадуру Јоку Радоњићу, док је Свети Петар Цетињски само духовни
поглавар који је уз то представљен као неодлучан човјек и слабић.
Двије пјесме о походу Махмут-паше Бушатлије на Брђане и
Црногорце налазимо и у Српским народним пјесмама из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића (књига четврта у којој су „пјесме
јуначке новијих времена о војевању за слободу“). Ријеч је о пјесмама
Бој Црногораца с Махмут-пашом (бр. 19) и Опет бој Црногораца с
Махмут-пашом (бр. 20). У овој књизи објављене су још двије пјесме
које се односе на Црнојевиће и Бушатлије: Истрага потурица (бр. 13)
и Невјера љубе Махмута везира (бр. 26).
14
В. Латковић, Белешка уз „Огледало српско“, Целокупна дела Петра II Петровића
Његоша, Књига пета, Београд, 1967, 487.
15
Н. Килибарда, Објашњења уз „Огледало српско“, Целокупна дела Петра II Петровића Његоша, Књига пета, Београд, 1984, 553.
16 В. Караџић, Српске народне пјесме, књ. IV, Просвета, Београд, 1987, 62.
17
Н. Шкеровић: Пѣсен. Црногорска побѣда над скадарским пашом Махмутом Бушатлиом, као историски документ, Историски часопис 1-2 (1949), 167-180.
18
Исто, 175.
17

ТОКОВИ 1/2019

И краљ Никола у Бјелопавлићком колу помиње сукоб Бјелопавлића са Бушатлијом на Мартинићима 1796. године и истиче одлучујућу улогу Светог Петра у отпору турској сили:
„Од Бијелог нашег Павла,
дукађинског војеводе,
пружали смо вазда руке
пут огњишта од слободе.
А њих нам је прихватио
црногорски Петар свети,
те од силе Бушатлиј’не
могасмо се њим отети.
Слава, слава светом Петру!
Хвала нашим дједовима!
Као ико Брђанин се
похвалити су што има!“
(Никола I Петровић 1969: 297)
Битке на Мартинићима и Крусима 1796. и погибију Махмут-паше Бушатлије опјевао је и имитативни епски пјесник Љубомир А.
Булатовић Ибријски у историјском епу Црногорка, у коме је дао стиховани преглед историјских догађаја на простору Црне Горе – од Балшића и Црнојевића до потоњих Петровића.
О бици на Крусима је и Радован Бећировић Требјешки написао
познату гусларску пјесму Крусе 1796. Он ту у први план истиче моменат издаје и вјероломства Махмутовог претка Станка Црнојевића
повезујући то са Махмутовим амбицијама да загосподари земљом
из које су му ,,ускочили стари“. У овој пјесми, по ријечима Милуна
Марића, „поред већ познатих тема и мотива: слављење лозе Петровића, у првом реду Петра Првог, митрополита цетињског и песника,
слављење црногорског јунаштва, прекора и презира према потурицама, ироничан став према скадарским пашама Бушатлијама, који су
променили веру, јављају се и антифранцуска осећања и расположења
због помагања Турцима, али и једна типично црногорска тема – мотив
освете“19.
На тему ових двију битака (у Мартинићима и на Крусима) наш
познати савремени лирски и епски пјесник Момир Војводић (19392014) објавио је два литерарна одзива. Ријеч је о десетерачким пјесмама: Бјелопавлићи и Махмут-паша. Бој у Мартинићима 11. јула
1796. и Бој на Крусима 22. септ. 1796. г., које су први пут објављене
19
М. Марић, Старац Радован или феномен песничке популарности, издање Душана
Марића, Нови Сад, 2003, 183.
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у зборнику радова Бој Црногораца и Брђана с Махмут-пашом 1796
посвећеном биткама на Мартинићима и Крусима (објављеном 1996.
године са благословом митрополита Амфилохија у издању цетињске
Светигоре), а које су, по нашем мишљењу, естетски боље творевине од поменуте Бећировићеве пјесме. Служећи се бројним стилским
средствима и карактеристичним лексемама, Војводић ствара изузетно
узбудљиве, импресивне и оригиналне пјесничке слике које се просто
урезују у памћење слушалаца.
У години прославе двјестогодишњице битака на Мартинићима
и Крусима – 1996. године, пјесмом о тим славним бојевима огласио се
и имитативни пјесник Жарко Шобић (1929-2011). У пјесми насловљеној Битке на Мартинићима и Крусима, испјеваној у римованим десетерцима, Шобић истиче пресудну улогу митрополита Петра Првог
у тим биткама и испољава дубок презир према Махмут-паши Бушатлији.
Битка на Мартинићима је инспирисала и савременог епског
пјесника Славка Перошевића (1968) да напише пјесму у осмерцу посвећену том догађају. То је једна опширна пјесма која садржи 117 строфа, односно 468 стихова, а у којој је овај догађај свестрано сагледан и
постављен на најширој историјској основи. Потенцирана је слога Црногораца и Брђана, улога митрополита Петра Првог и тријумф правде
у бици између Давида и Голијата, за коју пјесник на крају каже:
„С њоме ће се кроз времена
Снагом појит’ српско биће,
А гусле ће јаворове
Вјечно славит’ Мартиниће!“
(Перошевић 2017: 96)
И у пјесми Српске битке, у којој је полетно и енергично, у емоционалном усхићењу опјевао славу српског оружја, Перошевић слави
пораз Махмут-паше Бушатлије на Крусима „гдје владика Петар Свети
– Лазареве ране свети“.
Сурове освајачке походе Махмут-паше Бушатлије на брдска
племена и Црну Гору помиње и епски пјесник Георгије Мирковић
(1928-1992), игуман Горњег манастира Острога, у пјесми посвећеној
Шћепану Малом (Шћепан Мали цар горштака 1767-1774. године),
објављеној у његовој збирци Острог у пјесми 1979. године.
Заједничка особина пјесама посвећених бојевима у Мартинићима и на Крусима је и та што су ти бојеви вјеродостојно приказани. Уз
вјеродостојни опис ових догађаја даје се и суд о личностима о којима
се пјева. У свим тим пјесмама (изузев у Пјесми непознатог аутора)
истиче се Свети Петар Цетињски као главна личност у догађајима
који се опјевавају. Он је и главнокомандујући у бојевима, и духовни
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поглавар и морални ауторитет. Он је најзаслужнији за побједу српског
оружја и за тријумф правде. У свим поменутим пјесмама он је приказан као оличење доброте и кротости, чојства и јунаштва, прегалаштва
и саможртвене љубави засноване на Јеванђељу. С друге стране, у сликању Махмут-паше Бушатлије, у опису његовог карактера и психологије, начина размишљања и понашања, у описивању поступака према
покореној раји, присутно је наглашено осјећање анимозитета према
суровом освајачу и тиранину. У лику овог завојевача пјесници гледају осионог феудалца који са задовољством и посебним уживањем
иде у освајачке походе на земљу одакле су му „ускочили стари“, па
стога његову смрт приказују са нескривеним осјећањем задовољства
и ликовања. Опјевавајући конкретне историјске догађаје и личности
– наши пјесници из њих извлаче универзалне закључке и по(р)уке.
*
И на крају, да закључимо: Зетски господари Црнојевићи и скадарски везири Бушатлије, њихова владавина и догађаји везани за ове
историјске личности, имали су знатан одјек у српским епским пјесмама које су највећим дијелом забиљежене тек у 19. вијеку, што не
значи да су тада и настале. Многе од тих пјесама, нарочито оне о
Црнојевићима, су старијег постања. Знатан број епских пјесама о Црнојевићима и Бушатлијама (пјесме „на народну“ које називамо новија
српска епика) настао је и у наше доба. У оквиру овог пјесничко-тематског корпуса естетском вриједношћу се издваја гласовита народна пјесма Женидба Максима Црнојевића, коју је Вук Стеф. Караџић
записао од Старца Милије Колашинца. Остали пјеснички састави о
Црнојевићима и Бушталијама, упркос својим скромним умјетничким дометима, ипак представљају драгоцјено књижевно-историјско
наслеђе. Њихови аутори, ослањајући се на историјска сјећања о Црнојевићима и Бушатлијама, стварали су поетске творевине у чијој су
структури догађаји везани за ове знамените историјске личности, које
добијају у великој мјери карактер епске пјесничке документарности.
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ТОКОВИ 1/2019
УДК 821.163.4-09
Милош ВУЛЕВИЋ
О „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ“1
ПЛАМ – У ВИЈЕНЦУ ГОРА
У Горском вијенцу, као и у Библији све је ослоњено на ријеч,
њен смисао и значење, супротстављеност свјетлошћу тами и злу,
нестајању. Са ловћенских висина (ништа мањих од синајских), из
таме ноћи („ГЛУХО ДОБА НОЋИ. СВАК СПАВА.“) ријеч младог
и мудрог владике Данила обзнањује нове свјетове који васкрсавају из
таме вјековног ропства. На самом почетку епа појављује се Ловћен
сунцем обасјан; уз њега, к небу, на своје крсно име, носе своја знамења слободни Црногорци. И у том слободном, сунцем обасјаном простору – џефердар Томановић Вука: девет пута једнако се
чује.2 Удари грома међе тај простор, муње од жива огња праве највећи
симбол хришћанства – крст над њим.
Многогласје на двјема скупштинама, оној на Ловћену и другој
на Цетињу, прераста у јединствену цјелину, један глас, императив опстанка на камену - под сјајним и великим ловћенским звијездама:
„Удри за крст, за образ јуначки,
ко гођ паше свијетло оружје,
ко гођ чује срце у прсима:“3
И војвода Милија, први од главара, без трунке колебања, саопштава своју филозофију:
„Удри врага, не остав му трага,
али губи обадва свијета!“4
Тај плам борбе, прокламован у самој „Посвети“ („Плам ће,
вјечно животворни, блистат Србу твоје зубље, све ће сјајни и чудесни
у вјекове биват дубље.“), у епу се распламсава прелазећи у поклич
мнозине:
1

Приредио, коректуру, лектуру и напомене урадио Дамјан Ћулафић.
“Горски вијенац“, стих бр. 142 (у даљем дијелу текста, у фуснотама, приређивач
се опредијелио да наводи назив дјела, о ком аутор пише, скраћеницом „ГВ“, уз навођење број стиха, који аутор студије цитира, осим дидаскалија које нијесу нумерисане, па их приређивач означава бројем странице на којој су, а према сљедећем
издању: Петар Петровић Његош „Горски вијенац“ (Љуба П. Ненадовић, „Разговори
с Његошем“), Београд, 1995, уредник Василије Калезић) – нап. прир.)
3
ГВ, 668-670.
4
ГВ, 301-302.
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„Тако, већ никако!“5
Више помира нема, пропојала су кола косовском историјом,
пропојала је пјесна од ужаса, бритка сабља, Вук Мићуновић, императивно, са висине, узвикнуће риџал Осману:
„Држ, риџале, узми овај фишек...“6
Отсада, другог разговора нема, нити више станка с Турцима
осим гледања преко мрка брка и гласовита џефердара. За поменутог
великог јунака, који се у спјеву први јавља послије владике - остало
је још само:
„Крст и топуз нека се ударе,
коме прсне чело, куку њему!“7
О противницима се говори са жестином, џефердарлија. Вук Томановић, љут и ожалошћен погибијом Батрићевом, упућује оштар
и бескомпромисан прекор:
„Вјеран бјеше јунак мимо људе,
па га оно пашче Ћоровића
избезуми некако на братску,
те срамотно, црн му образ био!“8
Ратни и витешки пламен разбуктао се; лелеци, гусле, погибије,
изнад свега јектање сестре Батрићеве, за братом витезом и јунаком, за којим плачу прекаљени пушконоше и главари – још га више
распаљује. Драма на камену, и у епу, стално расте, тежи свом разрешењу у композиционом, садржајном, значењском и симболичком
погледу. Појединачни симболи, нарочито свјетлосни, огањ из пушаках прелива се у свеопшти плам борбе што се претвара у буктињу
слободе, истрагу потурица. Симболи вјере попримају космичке
свјетлосне димензије – на цркви:
„Крст засија кâ на гори сунце.“9
Свјетлост косовског јунака Милоша Обилића, те огњеви (из
дидаскалија) око којих сједе главари, интегришу се у благданску
свјетлост цетињских бадњака, над којима: умна, духовна глава зажиже кандила слободе прекађујући витезовима што се по шестина у једну раку копају, помиње и васкрсава све јунаке од Косова до
Мићуновића, ког Српкиња није рађала од Косова...
5
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Појединачни и бројни свјетлосни симболи расути у епу интегришу се при крају у метафизичку свјетлост, која, у посљедњем,
шестом колу, прераста у општу мисао, свјетлост која сама по себи
чини бивствовање. Монументалне и непоновљиве су то поетске слике ловћенског генија.
РАЗГОВОР, ТОН И ЗВУК У „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ“
„Отпиши му како знаш, владико,
и чувај му образ ка он теби!“
Вук Мићуновић
Свој величанствени монолог на Ловћену владика Данило изговара, како је наведено у дидаскалији, у „ГЛУХО ДОБА НОЋИ“, док
„СВАК СПАВА“. Његова филозофска размишљања, људске и историјске дилеме, ријечи из тишине, допиру до Вука Мићуновића
који... „лежи близу владике, притајио се као да спава, али све чује
дивно“.
„Горски вијенац“ жанровски је слојевит, како је то више пута
истицано; он је и драма, драмски спјев, у њему су личности супротстављене дијалогом, збор се збори на двјема скупштинама, оној
временски и обимом краћој, и оној другој, на Цетињу, која заузима
средишњи и већи дио дјела, и на крају, трећи дио, сам чин истраге
потурица (Бадње вече и Ново љето). Из тог многогласја у којем
безмало, учествује један народ, уз то Турци и потурице (тешко
их је разликовати) издвајају се гласови главара на челу с владиком
Данилом и мудрацем игуманом Стефаном, ту се још издваја префињени и жалосни глас сестре Батрићеве, чији рефрени тужбе за братом погађају у само срце сваког Црногорца, натјерујући људе да се
ману празног договора с потурицама, и прихвате се оружја; и то, на
сам Бадњи дан. Од Турака највише је присутна медена ријеч оријенталног превртљивца и лукавца, рјечитог Мустај-кадије, ту су и остали ликови, двије бритке сабље, два вука – Мићуновић и Мандушић;
ту су још епизодични ликови, чија ријеч није неважна, и она се, итекако, чује у том ораторијуму, чинећи општу атмосферу цјеловитијом и
вјеродостојнијом.
У епским срединама, сасвим логично, и код Његоша, свака изговорена ријеч подлеже суду средине; отуда, у Вијенцу има доста сучељавања ријечи које одзвањају као бритке сабље; поготову, између
Црногораца и Турака. Све мора да буде расправљено и договорено
на јавном скупу, на којем се и писма читају (Селим везирово и Владичино и „свијех главара“, као и оно које чита несрећни и неуки поп
Мићо). Постоји још једно писмо, језив ратни извјештај кнеза Николе
25
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из Црмнице, о самој борби и клању с Турцима. У овом кнежевом писму које поприма форму ратног извјештаја налазе се и они стравични
стихови чије се референце и данас с језом и муком реципирају:
„нестало је гробља око цркве
по шестину у један копамо!“10
У Вијенцу, нарочито почетни стихови појединих казивања подстичу на причу, разговор (Причаћу вu за тога ђавола, Причај, синко, што најбрже можеш, Дану причај који што сте дошли), чиме
се појачава тензија нарације, атмосфера, аутентичност, интензитет
пјесничке слике. Најистакнутији стих ове провенијенције јесте онај
којим се Црногорци, жељни разговора, обраћају војводи Драшку
(Причај штогод, Драшко, из Млетаках!), који прича, а они, окупљени око њега, питају за Млечане, јесу ли јунаци, какви су им судови,
какве игре, те како га дочекаше, и тако редом питају радознали Црногорци, а разговор је гласан, и нема му краја. Ти разговори, измијењена ријеч с људима и звијезде на небу скоро су једина обавјештења
ондашњег црногорског ратника. Љубопитљив је епски човјек, воли
да чује мудру филозофску ријеч, за коју се труди да је и сам каже,
измисли, створи, што се експлицитно види из сљедећег пасуса који
поприма форму дидаскалије, а није то:
„Многи из гласа:
Збори оче, cвu ћемо те слушати колико те год воља, ако ћеш до
поноћи.“
Истог игумана кога цијене и воле због његове мудре ријечи, и
кога могу дуго да слушају, питају:
„Мож ли знати, оче игумане
рашта ове горе уздрхташе?“11
а игуман, по њиховој жељи, филозофски релативизујући, одговара:
„Ко ће, синко, божју вољу знати,
ко ли божја прозрети чудеса?“12
Епски човјек жели да сазна иза, прије свега, небеских, а онда
земних појава, некаква чуда и знамења, да продре у суштину оностраног, у оно што се догађа на небу, ван домета људске свијести:
„Видите ли чудо, Црногорци!“13
или још илустративнији примјер:
„Виђесте ли чудо и знамење,
кâ се двије муње прекрстише?“14
10
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Кнез Роган, по ко зна који пут, пита игумана још за понешто:
„Ада што је овај мјесец црвен
како да је из огња испретан?“15
Доста казивања у спјеву почиње устаљеним стиховима и то
на равни упозорења (Виђи врага су седам бињишах; Виђи посла цара
опакога; Видите ли, ако Бога знате) који донекле подсјећају на народну поетику, на стереотипне почетке и завршетке народних епских
пјесама.
Има још стихова у Вијенцу који својом устаљеношћу упућују
на поетичке стандарде народног стваралаштва. У њиховој структури
обично су императивна обраћања која указују на важност тренутка,
ријечи које ће да услиједе затим. Владика Данило обраћа се Вуку
Мићуновићу и осталима, ауторитативно и с висине, како то доликује
епском главару, па вели:
„Слушај, Вуче и остала браћо!“16
Епски говор подразумијева и паузе које имају велику изражајну
и стилску функцију што је обично наглашено интерпункцијским
знацима. Један број стихова у дјелу упућује на квалитет и садржај
самог разговора (Пи сердаре, грдна разговора) и оних којима се
исказују запрепашћења, као онај стих префињеног Мустај-кадије,
којим почиње његово противљење на црногорске захтјеве да се врате
вјери прађедовској:
„Што зборите? јесте ли при себи?“17
Стихова који подстичу разговор није мало у овом величанственом поетском дјелу; њихова поетичка карактеристика може се
увијек довести у везу са народном епском поезијом, чак и са прозним
народним ствралаштвом.
Најчујнији и најекспресивнији гласови у Горском вијенцу јесу
стравични удари грома, којим, као да почиње радња дјела, јер Посвета праху оца Србије пролошког је карактера, а монолог владике
Данила, и одговор на њега, садрже у својој структури функцију експозиције.
Метафоре муња и громова јесу неодвојиви звучни и свјетлосни симболи, јављају се на истој значењској равни. Ловћен је обасјан
свјетлошћу сунца које је централни симбол Његошеве писане ријечи,
његов простор граниче удари муња и громова:
„...сто путах сам гледао облаке
ђе из мора дођу на гомиле
15
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и прекриле сву ову планину,
отисну се тамо или тамо
с сијевањем и с великом јеком
и с ломљавом страшнијех громовах;
сто пута сам овђена сједио
и гријâ се мирно спрама сунца,
а под собом муње и громове
гледâ, слушâ ђено цијепају;
гледâ јёком града стравичнога
ђе с’ пода мном јалове облаци, -“18
И тако, свуда око Ловћена чује се небеска „јека и грмљава“, свуда „муње сијевају“ – једино слободни ловћенски простор окупан је
сунцем; историјске вертикале, густа и сложена симболика муња и
громова јасно је изражена у цитираним стиховима. Небо и земља, у
њима, везани су муњама, громовима спојени, што, у много случајева, има одређене историјске и филозофске конотације.
Послије ове почетне концентрације, у Вијенцу нема много метафора које се односе на ове елементарне појаве, изузев оне познате
метафоре из писма силног везира које чита... од ријечи до ријечи
владика Данило окупљеним Црногорцима, ратницима (можда је
овај атрибут сувишан за јунаке Горског вијенца):
„Небо нема без грома цијену.“19
Истина, постоји још једна метафора овакве стилске изражајности чији је творац игуман Стефан, и, сасвим логично, припада вишим сферама духа:
„...нове нужде рађу нове силе,
дјеиствија напрежу духове,
стјесненија сламају громове...“20
Најљепша музика на простору Горског вијенца јесу пуцњи из
пушаках. На самом почетку чује се гласовити џефердар Томановић
Вука, који:
„девет путах једнако се чује.“21
а на крају су стихови владике Данила изречени у похвалу џефердара Вука Мандушића, којима се заршава најбоље књижевно дјело
наше литературе. Џефердар је етички симбол, без њега, некада, у
Црној Гори није било мушке главе. Зато метафорички, на јави „пла18

ГВ, 153-158.
ГВ, 1117.
20
ГВ, 2319-2321.
21
ГВ, 142.
19

28

ТОКОВИ 1/2019

че“ за њим гласовити Његошев јунак, јер је био дио њега, његовог
цјелокупног бића:
„...у хиљаду другијех пушаках
познати га шћаше када пукне.“22
Гласовита је и Радунова пушка, којом је многе Турке убио на
прагу своје запаљене куле.
Пушке пучу кроз читаву структуру Вијенца да би се, на крају,
у самој истрази потурица, слиле у један глас:
„Пушке грме, небеса се ломе...“23
тако да се од њих не чују гласови воде у Понору:
„...но се негђе бој крвави бије,
па одзивом брдо узјечало.“24
Стиче се утисак, да се на свакој страници Вијенца крвави бој бије:
„Пучу пушке Љешанском Нахијом;“25
бој се бије и у Прогоновиће...
Вук Љешевоступац, појући уз гусле, каже о Чеву:
„око тебе пушке грмијаху.“26
Пушке у „Вијенцу гора“ јесу „гласнице“ – да се дозове, каже,
да се негдје крвава битка бије, и да треба притећи у помоћ, као оно
Радуну на кули. Пушке више Пиштета јављају ружну вијест да су
Турци уграбили Ружу Касанову сасред Црне Горе.
У животу и у Вијенцу, пуцњем из пушака оглашава се весеље,
или се Црногорци, просто, забављају, гађају мету. На почетку дјела
окупљени Црногорци на Ловћену гађају из пушака и броје колико пута
која одјекне. Уз пјесму, и кроз пјесму, и данас се пуца, исто као код
владике:
„поју људи, гађу из пушаках.“27
Игуман Стефан, видно расположен, поје уз гусле о црногорском
Божићу, његовој величини и духовности, антиципирајући у тој похвали будуће догађаје, весеље због побједе над вјековним крвником, па
вели, поје:
„...пушке пучу, врте се пецива,
гусле гуде, а кола пјевају...“28
22
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Послије истраге потурица, у дидаскалијама се наводи да се
ратници, учесници истраге вражјег квасца, веселе (чује се грмљава
пушаках низ поље), њих је око „пет шест стотина“. Дочекује их владика Данило распитујући шта је било?
За сватове турске, међу којима је било и Црногораца, у дидаскалији се даје поближе објашњење. Ево те дидаскалије у цјелини:
„ПУЦАЈУ ПУШКЕ УЗ ПОЉЕ, ПЈЕВАЈУ ЉУДИ, ИМА ИХ ОКОЛО СТО И ПЕДЕСЕТ.“29
Нема сумње, пуцњи из пушака су чест симбол Његошеве поезије, вјерна слика црногорске историје, њена свакодневица. У овим
стиховима антиципира се будућа (непрестана) борба црногорског
народа с „вржјим котом“. Кнез Никола из Црмнице чврсто се зариче
владици и осталим главарима:
„Како пушка пукне на Цетиње,
грохота ће бити на све стране.“30
Звучни и свјетлосни симболи и овдје, у овој метафорици, испреплетени су, јединствени, што рјечито казује сљедећи стих:
„побисмо се огњем из пушаках.“31
Чује се и пјесма у Горском вијенцу, поје се, како смо нагласили,
уз пуцње пушака, поје се у колима и уз гусле, чује се и како гракћу
гавранови, и још, како:
„оџа риче на равном Цетињу;“32
а онај други, „у Ћеклиће“, гугуће, како вели кнез Јанко, „ка јејина“...
Чује се и плач, а смијеха има мање, јер у Његошевом спјеву:
„Земља стење, а небеса ћуте!“33
Помињани Радун „с куле“ гађа и:
„попијева танко, гласовито,
припијева Баја и Новака,
припијева Драшка и Вукоту
и два Вука од села Трњинах,
Марковића и Томановића,
а кликује и живе и мртве.“34
29

ГВ, стр. 129.
ГВ, 2402-2403.
31
ГВ, 417.
32
ГВ, 287.
33
ГВ, 630.
34
ГВ, 2774-2779.
30

30

ТОКОВИ 1/2019

Има једна кратка дидаскалија у којој:
„Поју сватови уз поље.“35
Уз гусле најбоље поју Вук Љешевоступац и игуман Стефан.
Гусле су разговор, понос, историја, позориште и забава сваког
Црногорца. Вук Мићуновић, којег Српкиња ни прије ни послије Косова рађала није, за гусле, кратко и одрешито, казује:
„Ђе се гусле у кућу не чују,
ту је мртва и кућа и људи.“36
Гусле подижу борбени дух, морал читавог једног народа, оне
су пјесма о „крвавим људским разбојиштима“, почешће су „пјесна од
ужаса“, погибија, као што је оно појање о Чеву Вука Љешевоступца. Појање уз гусле јесте стравична прича у чијем епилогу сунце
понекад прогрије иза тамних чевских облака. Пјесма Љешевоступца заиста је језива људска и национална стварност, а појање игумана Стефана има свјетлосне, космичке и филозофске димензије и
перспективе; оно је апотеоза благдану, вјери, оптимистичка визија будућих неминовних борби – „чишћење губе из торине“.
Пјевање уз гусле јесте психичко растерећење, катарза; њихови
звуци, то је чисти и узвишени лелек за погинулим витезовима, невиђеним и храбрим црногорским јунацима опаљеним сунцем и барутом из пушака:
„И наше су утирали сузе
вјешти звуци дивнијех гусалах.“37
Кад је ријеч о лелеку, иако он није чујан, некако је стално присутан на страницама Горског вијенца, у којем се непрестано и из душка
прича о бојевима тако да читаоцу пред очима стално лебди апокалиптичка визија владике Данила:
„чујем лелек ђе горе пролама.“38
Ништа мање стварноснији, трансцендентнији, оностранији,
није ни стих који изговара риџал Осман:
„и захучи земља од кукања!“39
Тужбалица у Вијенцу, у сваком случају, некако је језивија од лелека. Више се прима срцу. Лелек је смрзнута туга, окамењена жалост,
усклик погибаоца, невољника, а тужбалица је дубља, искренија, лирскија, јектава, излази из дубоко ожалошћене душе, пјесма интимна и
блиска – она је отворена рана која тешко зацјељује.
35
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Пјесму и тужбалицу Његош је у спјеву контрастирао композиционим поступком: прво је дошла пјесма турских сватова међу којима има Црногораца (за које Мићуновић каже да су „Безобразне, обрљане курве“). Послије Мићуновићеве осуде „лижисахана“ што
се граниче с презрењем и ниподаштавањем, долази јектав одјек
тужбалице сестре Батрићеве. Она је најузвишенија и најплеменитија
црногорска туга, она је бисер што се љепотом и искреношћу, продорношћу свог тона, издваја из монотоније заједничких, групних
гласова. Рефрени њене пјесме, на моменте, превладавају личну
трагедију у односу на муке и невоље српског народа које га прате кроз
историју – од Косова – до Косова! Стихови Његошеве поезије, по
свој прилици, не застаријевају, не губе на актуелности:
„Просте твоје љуте ране,
мој Батрићу,
ал’ не прости грдни јади,
куку роде!
е се земља сва истурчи,
Бог је клео!“40
У читавој структури ове тужбалице, као и у сваком стиху народне поезије, и у мушком лелеку, све је рефрен за рефреном, погибија за погибијом – исто од Косова...
Ратници из Вијенца, попут Мандушића, споља су мрки, опаљени барутом и сунцем планине, вјетровима, но, сви су они у души
мекани, племенити, сажаљиви на туђе муке и невоље. У сваком од
њих живи понека мелодија, глас сестре Батрићеве, који им мами сузу,
али их и изазива на отпор, борбу против крвника њеног брата. Тужи
снаха Милоњића бана:
„Тужи млада, за срце уједа...“41
али, и поред све те њене туге, она читаоца, и у сну старог ратника, крштеног кума: опсјењује својом заносном љепотом...
Кола поју у Горском вијенцу, но та њихова пјесма, тон и мелодија, претворили су се, искристалисали у поруке, мисли – филозофију црногорског народа. Пјесма из кола историјска је будућност,
вертикала прошлости, критика садашњости:
„Што је ово ево неко доба
те су наше горе умучале,
не разлијежу ратнијем клицима?“42
Његошева пјесничка слика, поред сложене и густе метафорике, слојевитости, богата је звуком и свјетлошћу, што је једна од
битних одлика његове поетике.
40
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КЛЕТВЕ И ПРОКЛИЊАЊА У „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ“
Горски вијенац увијек је присутан у српском народу; његове
универзалне метафоре раскошне филозофске мисли, историјске и
духовне вертикале, однос према борби, слободи, јунаштву, те према кукавичлуку, издаји, јављају се и преобликују у новој и препознатљивој свјетлости катаклизме, која је „отров своје адске душе“
на Србију мјесцима „бљувала“: и на највећи хришћански празник
– Христово воскресење. Исто као и код владике, на најкрвавијој и
најбјесомучнијој позорници Србије сукобиле су се двије културе, два
свијета различита по вјери, моралу, филозофији, цјелокупном односу
према човјеку, свијету уопште.
Свијет таме и зла моћнији је, у експанзији је („Мала ли је
жертва сва Србија/ од Дунава до мора сињега?“43); велика су и незасита „адова жвала“. Прже небеске муње, разарају земљу, немилице
убијају српски народ, затиру миленијумску културу, идентитет. Нестају у огњу светиње, пале се вјековна станишта, давно су се одселили
Чарнојевићи („на кућиштима њиховим/ по седам слојева пепела“).
Надвио се црни облак градоносни, да има брата у свијету да пожали, ко да би помогао: али, нема — издао је, прешао на другу страну,
страну зликоваца и бјелосвјетских убица. Запомаже војвода Батрић,
на страницама српске Библије, Горског вијенца:
„Турци браћо, - у кам ударило!“44
Нема се, изгледа, куд:
„Земља стење, а небеса ћуте...“45
Над том земљом пламти седамдесет и више огњених кругова
пакла, чује се громогласни лелек Рада Томова као продужени вапај,
клетва која опомиње и потреса српски национ у његовом суштинском,
егзистенцијалном, филозофском бићу:
„Црни дане, а црна судбино!
О кукавно Српство угашено...“46
Уочи Троичинданске скупштине на Ловћену („Глухо доба
ноћи. Свак спава“) владика Данило, једино будан, „сам собом“ разговара, казује некоме већем изнад себе и Ловћена (ако га има!) своје
црне мисли („сирак тужни без нигђе никога!“ 47), муке и невоље
које су спопале српски народ пред налетом Азијата („вражје пле43
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ме позоба народе“48). Излаза нема, небо је затворено над владиком и,
како сам вели, јадикује:
„у ад ми се свијет претворио...“49
у „мучењу“ ће да се нестане. И у тим часовима безизлаза, владичине црне мисли прерастају у бунт, у отпор („Куго људска, да те Бог
убије!“50), који нараста и величанствено се експонира преко страница Вијенца, као апотеоза, „славље с дубове гране“ Српству, његовом
косовском миту, чији је неугасиви сјај оживио својом недостижном
поетском и филозофском ријечју.
Његош је творац косовског мита, творац новог српског духа, мисли, он је у „Посвети праху оца Србије“, гласом са Синаја, библијским
бескомпромисним ритмом „дунуо живот српској души“, створио
нове националне свјетове, свјетове српске слободе, који, ослоњени
на традицију, на Косово, торжествују у Горском вијенцу.
Главна духовна нит која се провлачи преко страница Његошевог епа, драмског спјева, јесте ослоњеност на косовске јунаке који су,
просто, овјенчани славом мучеништва, митом; они надахњују, дају
подстрек да се истраје у њиховој праведној и величанственој борби
српског народа за слободу. Милош Обилић је изнад свих јунака, оних
из дјела, и оних са Косова Поља, Лаба и Ситнице, па и Звечана. Он, у
Његошевој мисли, у свијести његових јунака, сија посебном историјском, духовном и митском, ирационалном свијетлошћу, он је змај огњевити, и свакоме ко гa гледа „бљеште очи“. И владици, аутору славом
косовском овјенчаном, и оном из дјела, владици Данилу, народу у
колу, сердарима и осталим ликовима, пуна су уста Српства и Косова.
Не појединац, него „мнозина“ у Вијенцу, у један глас, узвикују:
„Мићуновић и збори и твори!
Српкиња га јошт рађала није
од Косова, а ни пријед њега.“51
И стварно, са Вијенцем, и без њега, српска историја је косовска, покосовска, проклетијска, чегарска, делиградска, и, опет, косовска; садашња, у којој бој бију косовски, Његошеви и савремени ратници – по јунаштву, исконској и миленијумској везаности за
питому и свету косовскометохијску земљу – тешко их је разликовати.
Опет на сцени драматичне историјске позорнице исијавају
његошевске муње, громови граниче простор српске издржљивости,
свијести, опет док се „негђе бој крвави бије,/ па одзивом брдо узје48
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чало“ , куне се, проклиње, гине, умире и нестаје преко Проклетија.
А сердар, велика главарска титула у горском епу, а и у народу, проклиње проклету земљу која граби најљепше момке, младеж, младост што нестаје прије времена („показује торжество ужаса“). Проклиње сердар Вукота, чак, и прије свега – Косово:
„О Косово, грдно судилиште,
насред тебе Содом запушио!“53
Куну и проклињу сердари, војводе, кнезови, куну сви, пријете
потурицама, куне и проклиње владика с главарске висине још у првом свом наступу у ноћи ловћенској. Куне запањени владика оне
што издају вјеру и земљу за „посластице“ (данас је то кеш валута),
за њега су то „погани изроди“ који немају више образа да изађу пред
Обилића („и пред друге српске витезове“).
У првом колу народ поје, а његова пјесма је опомена, проклетство, жигосање издајника:
„...истурчи се плахи и лакоми –
млијеко их српско разгубало!“54
Горски вијенац – тематско-мотивски, концепцијски, филозофски – усмјерен је на одбрану здравог народног организма, духа
који је поникао на Косову, и опет се појавио тамо, и у читавој Србији.
Ето, ти који издају – од Бранковића до НАТО-а – кроз све буне и
устанке нијесу нам браћа, за њих војвода Станко (Љуботињанин) с
пуним убјеђењем, без трунке колебања, вели:
„Каква браћа, ако бога знате,
када газе образ црногорски,
када јавно на крст часни пљују!“55
а пред њим, под утиском пјесме из кола, исто по звању и чину
војвода, војвода Милија, оштро, као и многе друге бритке сабље у
Вијенцу, пресуђује ињој вјери, изродима, издајицама:
„Удри врага, не остав му трага,
али губи обадва свијета!“56
То су ти нови Његошеви свјетови што се рађају из „глухог доба
ноћи“, свјетови бескомпромисни, свјетови које не може више зауставити нико да не стреме сунцу и висинама, свјетлости. Нови свјетови,
нови дух који из пораза и вјековне таме ниче и расцвјетава се у
„торжество ужаса” оличен је у ријечи, исто војводе, али овога пута
52
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војводе Батрића који се овако обраћа потурицама:
„Не шћесте ли послушат Батрића,
кунем ви се вјером Обилића
и оружјем, мојијем уздањем,
у крв ће нам вјере запливати.“57
И тако, редом, у Горском вијенцу, вијенцу српских гора и
слободе, на његовој сцени, јављају се кнезови, сердари, војводе, игумани, владике, народ са својим витезовима – Мићуновићем и Мандушићем. Узмицања више нема, па – „нека буде што бити не може“!58
Нема више одступања, клетва је прешла у пркос, револт, у свјесну одлуку колектива да се искоријени изрод, куга из „вјере прађедовске“,
та је мисао сазрела у дјелу и народу и њена кулминативна тачка јесу
прве пушке истурене на велики хришћански празник. Али, до појаве, убојитих џефердара, у Вијенцу имају двије изразите сцене које су
уперене против издајника. Прва је, можда, најоштрији протест који
прелази у гњев, чак и презир: Мићуновићева љутња на Црногорце
који се налазе међу турским сватовима („а жени се Суљо барјактаре/ синовицом с Обода кадије“59). За њих Мићуновић с индигнацијом
казује да су:
„Безобразне, обрљане курве...“60
Ријеч витеза, најистакнутијег и, можда, најразумнијег јунака из
народа, равна је његовој бриткој сабљи која је посјек прави. Његова
ријеч не побија се, послије ње нема исправке, он за „свате“ Црногорце међу Турцима, одлучно изриче пресуду:
„Мрзни су ми они него Турци...“61
и на крају, за све њих, он, с огорчењем и презиром, изјављује:
„Бадава се инате с Турцима
кад им лижу кâ пашчад сахане!“62
Није се ни данас све то много промијенило – купљење троха са господарске трпезе прече је од филозофије, духа, историје и
културе свог народа. Ништа се, изгледа, не мијења – само реквизити, изражајна средства, актери; остало, углавном, остаје исто, или се,
бар, не мијења много.
Друга епозода, сцена, јесте читаво поглавље, драма у драми, у
којој, опет, Мићуновић има главну улогу, кад, како се наводи у дидаскалији, Црногорци са договора: „...ВЕСЕЛИ ИДУ У ЦРКВУ ДА СЕ
57
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ЗАКУНУ СВИ ЗАЈЕДНО ДА СЕ КОЉУ С ДОМАЋИМ ТУРЦИМА.
УЛАЗЕ У ЦРКВУ. ВУК МИЋУНОВИЋ РАЗМОТАВА ШАЛ С ГЛАВЕ,
ПА ГА ПРУЖИ ТЕ СВИ ЗА ЊЕМ РУКАМА УХВАТИШЕ И У КОЛО
СТАДОШЕ.“
Мало за овим свечаним и помало театралним сценским чином,
послије разговора између владике Данила и кнеза Николе и сердара
Јанка, јавља се Мићуновић, у врсти исказа сличног дидаскалији:
„Куни, сердаре Вукота, ти, е најбоље умијеш, а ми ћемо cвu
викати: Амин!“
И, заиста, сердар Вукота куне; то је друга и добро запамћена
клетва у српском народу срочена попут оне прве Лазареве, уочи Косовског боја.
Куне сердар пред окупљеним јунацима, а умије, и ријечит је: куне
у камен затуца, гробове и домове помиње, пушкама и мушким главама заклиње, а највећи прекор и поруга издајницима упућена је стихом,
ко издао:
„часне посте за пса испостио...“63
Ето, то су те двије заклетве у српском језику, литератури, једну је народни гениј створио, другу часни и високоморални владика с
Цетиња, и с врха Ловћена, исто геније, а треће заклетве, за садашње
издајнике, нема, јер још није срочена; нека за њих остане дио сердарове заклетве: ко издао Косово, да са псом часне посте испости, па
ко год то био...
Концепцијски и композиционо у значењском виду Горски вијенац није довољно проучен, и поред многих умних људи, великих
мислилаца који су се бавили овим дјелом. Богатство порука у великом дјелу је неисцрпно, оно увијек и у сваком времену засија и оним
својим посебним, и новим, сјајем и значењима. Нама се чини, ако
нам се не привиђа, да појава цркве, манастира, на само рађање
новог љета, Христовог рожденија, имају изузетну симболичку и
значењску вриједност. Послије азијатских тмуша, ловћенске ноћи, источњачког смрада, погибија – тамјан у Цетињском манастиру као
да прочишћава атмосферу, свијест и дух, историју једног народа.
Нови свијет јавља се у свјетлости над Цетињем, из кола чија пјесма конотира с новим духом и временом.
Његош је у српској литератури творац косовског мита, творац
нових свјетова, творац новог духа, свијести и морала у српском
народу, његовој култури, књижевности. Нажалост, одавно је почело,
„дотјеривање“, прекрајање његовог монументалног књижевног дјела.
И капелу на Ловћену су растурили, сазидали нову, „љепшу“, „монументалнију“ – са порукама и симболима, орнаментиком супротној
63
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Његошевој мисли, нашем народу. У посљедње вријеме (изгледа, да је
заиста посљедње!) чују се гласине да се ревидира Његош, јер његово
дјело вријеђа друге народе, и то баш оне који нам затиру културу,
идентитет (данас) на Косову. Без Косова, његових светиња, његовог
мита, без његових јунака епских пјесама, и без Његоша, његовог Горског вијенца, нестало би српског народа, његове свијести о себи самом.
ТУРЦИ И ПОТУРИЦЕ У „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ“
„Трговац ти лаже са смијехом,
жена лаже сузе просипајући;
нико крупно ка Турчин на лаже!“
Турака, и ових других што су паћи вјеру прихватили, дину
постали измећари, има и нема много на сцени спјева; на њој се претежно чује ријеч владике Данила, игумана Стефана, народа у колима,
те сердара, кнезова, војвода и осталих витезова попут Мићуновића
и Мандушића, ту су и двије дичне тужбалице, једна тужи неутјешно
за братом, друга за дјевером. Али, иза кулиса, стално су присутни
Турци, и ови други што су се ухватили „за реп Аци-Аџа“; скоро свака изговорена ријеч у спјеву, казана мисао, конфронтирана је њима,
њиховим филозофским погледима на живот и људе, свијет, цјелокупну егзистенцију.
Владика у свом ловћенском монологу, првом својом изговореном
ријечју, првим стихом – „Виђи врага су седам бињишах“ – именује и
упозорава на зло, азијатску неман што ће:
„да опусте земљу свуколику,
кâ скакавац што поља опусти!“64
Та мрачна оријентална ала што зобље народе, приказана је
снажним поетским сликама с митским призвуком, дубоким филозофским и историјским конотацијама које садрже универзалне поруке.
Владика с Ловћена проклиње, њега раздиру црне мисли, али у свему
томе су и клице будућег отпора: једино остају за бригу погани изроди, домаћи издајници – вјечити рефрен цјелокупне наше историје,
муке кроз вјекове, од Косова па напријед до савременог геноцида.
Човјеку, слушаоцу владичиног монолога (његовог дијела о издаји, домаћим Турцима) јавља се вјечито питање - откуда и зашто све наше
кризне историјске ситуације рађају издајнике (шпијуне, доушнике,
отпаднике) братства и племена...?
Прва појава Турака у Вијенцу није директна, о њима сазнајемо из
казивања закашњелих Озринића који причају о сусрету с никшићким Турцима, а најљепше и најопширније казује кнез Јанко, који се
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иначе највише пута јавља у спјеву. Очито, озринићки кнез је привилеговани јунак.
У сукобу Вука Мићуновића с Хамзи капетаном – „Ка из руге то
би у почетку“ – нема много метафора (или је све метафора), прашти,
звечи, одзвања гола ријеч: сијече се њом као сабљом у живо ткиво –
све је у овом сукобу на ивици ножа, касапнице. Ту су они чувени стихови које у заносу, жару препирке, изриче незамјенљиви црногорски
јунак Мићуновић у форми реторског питања:
„Какво влаше, крмска потурице!
Ђе издајник бољи од витеза?“65
И у тој првој причи о Турцима озринићког главара, односно
јуначком искораку према њима Вука Мићуновића, дошла је до
правог израза нетрпељивост, оштра подјела између два јунаштва,
морала, двије вјере, двије психологије, културе, и сазнање да међу
њима нема заједничких тачака, помира, све инклинира ка сукобу,
оштрој и одлучној јуначкој ријечи:
„Бич сам божи ја сплетен за тебе...“66
Да на том станку с Турцима није било умира, сазнајемо из краја
казивања, приче озринићког главара која је поентирана стиховима:
„Ту се одмах помутисмо грдно,
побисмо се огњем из пушаках;
направисмо петнаест носилах,
шест нашијех, девет њиховијех.“67
Затим долази прича о Ружи Касановој, да разбије монотонију хроничарског низања догађаја, а, иначе, овакве приче „свак
радо слуша“. Али кроз причу о жени исто има борбе, погибија:
„На Симуњи68 стигосмо сватове,
те убисмо обадва Алића,
а кроз Турке несрећну невјесту.
Ту смо грдно образ оцрнили
и од Бога дио изгубили.“69
Сви окупљени Црногорци губе стрпљење, подстичу на акцију,
јер, како каже Богдан Ђурашковић:
„кад опазе браћа некршћена
65
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неће они кâ ми растезати.“70
Иначе, Црногорци су нестрпљиви, брзи на ријеч и на џефердар.
Помињани велики јунак Мићуновић, у обраћању владици, као да
моли, први и посљедњи пут у спјеву обраћа се овако болећиво:
„Не држи нас овако, владико,
но отршај оволико људства!“71
јер он види да је владика на великој муци, дилеми, и зато му се
тако обраћа, као да га пита, чак помало и сажаљева што размишља:
„крупно нешто учиш у памети,
– збили ти се снови на Турчина! –
а ја зебем од много мишљења.“72
Углавном су на договору окупљени Црногорци, као и Мићуновић, за акцију, брзо решење новонастале ситуације. Али владика је
на трону Црне Горе и он више види од осталих, и већа је његова одговорност, он зебе да се не искрве браћа, племена („враг ђаволу доћи у
сватове“73); зато:
„Зло се трпи од страха горега!
Ко се топи хвата се за пјену;
над главом се надодају руке!“74
Владика има повлашћен положај у спјеву, он је владар Црне
Горе, уз то, и умна глава, и има право да говори с висине, чак и да сам
собом разговара, казује своје мисли које су једина утемељена, образложена филозофија српског народа, његовог националног и културног
достигнућа:
„је ли инстинкт ал’ духовни вођа,
овде људско запире познање.“75
Његове мисли, филозофија, недоступна је црногорским ратницима, као и појединим главарима. Сердар Радоња, за то његово мудровање, размишљање, вели као да је он удрио:
„у некакве смућене вјетрове.“76
Но, на владику је свеопшти притисак: брат му кнез Раде, пјесма
и поруке другог кола, као и Мићуновић својом похвалом јунаштву,
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подстичу га да се одлучи. И он, исто као на почетку спјева (међу свима као да је сам): владарски, како му то и доликује и како то само
он зна, конституише и оправдава филозофију отпора, борбе српског
народа, против зла и вјековне тираније:
„Ђе је зрно клицу заметнуло,
онде нека и плодом почине.“77
На крају, владика се, међу свима: отворено, оштро и разумљиво, бескомпромисно, опредјељује за борбу:
„Удри за крст, за образ јуначки,
ко гођ паше свијетло оружје,
ко гођ чује срце у прсима:
хулитеље имена Христова
да крстимо водом али крвљу!
Тријебимо губу из торине!
Нек пропоје пјесна од ужаса,
олтар прâви на камен крвави!“78
Ритам прогласа сличан је ударима грома, јаког вјетра – он диже
на ноге главаре који узвикују (С ВЕЛИКОМ ГРАЈОМ):
„Тако, већ никако!“79
Али владика, као мудар човјек, истакнути главар, хтио би још
једном:
„да главаре браће истурчене...“80
позову на општи збор. Увијек присутни и рјечити озринићки
главар, кнез Јанко, помирљиво, али и с дозом животног неповјерења, каже да се и то проба (обидимо и то), иако зна да ће то бити
узалуд, јер:
„Што се црним задоји ђаволом,
обешта се њему довијека.“81
Након пјесме трећег народног кола долази дидаскалија: „ДОЂОШЕ ПОГЛАВИЦЕ ТУРСКЕ, ОКОЛО СЕДАМ ОСАМ, И ПОСЈЕДАШЕ С ЦРНОГОРЦИМА. СВИ МУЧЕ И ГЛЕДАЈУ ПРЕДА СЕ.“82
На општем скупу, послије напомене кнеза Јанка, која подстиче
радњу, бесједи медено и умирно Хаџи-Али Медовић, кадија, кога кнез
Роган опомиње иронично и с висине, да је „с краја почео тањега“ и да
му треба још памети иако је „некакву ћабу притврдио“.
77
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Послије чисто филозофски интониране владичине ријечи, чије
су поруке добро схватила браћа истурчена, супротставља му се Скендер-ага, алузивно, параболично, и филозофски: његов пледоаје јесте
филозофија неремећења утврђеног поретка ствари, којој су склони
Турци, и која њима највише одговара. Према Скендер-аги отпор је
узалудан:
„Оли челе хватат у капицу
да уљаник у гори заметнеш?“83
И све у том тону и стилу нижу се метафоре једна за другом. И
све оне налазе неко животно и филозофско оправдање у свијету. Филозофија отпора јесте идеја водиља Његошевог епа.
Сада, изузетно алузивним наговјештајима, супротстављају се
агиној сили, један за другим, Црногорци, из чега се експлицитно види
узалудност убјеђивања с ињом вјером. Њихове алузије преточио је у
чврст став војвода Батрић – он се куне својим свијетлим оружјем, вјером Обилића, ако га не послушају:
„у крв ће нам вјере запливати,“84
за шта је добио, као и владика, подршку „на отвореној сцени“ од свих окупљених Црногораца:
„Тако, већ никако!“85
Турчин Мустај-кадија веома је интересантан и слојевит лик;
он је слаткорјечив, његова свака источњачки медена ријеч погађа свој
циљ, она је узнесена епопеја турској вјери, сили, љепотама и зорама
Стамбола. За Стамбол занесено износи опјевајући га:
„Каква вјера да се с овом мјери,
Какав олтар ближе неба стоји?“86
Послије овакве придике, оде турској вјери и Стамболу, највећи
јунак спјева, ако га је, уопште, лако одредити, одрешито ће позвати на
борбу:
„Крст и топуз нека се ударе,
коме прсне чело, куку њему!“87
А кнез Јанко на Мустај-кадијине узносите хвале, величање свега турског, посебно вјере, одговара с пријетњом која садржи у себи и
елементе хумора, отворене ироније:
83
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„Ема нећу, божја ви је вјера,
више слушат оџе у Ћеклиће
ђе гугуће сврх оне стуглине
кâ јејина сврх труле буквине!“88
И сердар Вукота (исто из Озринића), који зна људски и јуначки да бесједи на сваком станку, општем договору, а Бог га дао
рјечита, зна и да куне издајнике, заклиње своје истомишљенике,
након помирљиве Скендер-агине поруке као да слути нове жртве и
погибије црногорских витезова, младића. Његове визије су црне, то
је плач над проклетом земљом у којој нема ништа друго:
„до гомиле костих и мраморах
на којима младеж самовољна
показује торжество ужаса.“89
Из тог безнађа, безизлаза, црпе се снага, морал, жеља за отпором, слободом личном, друштвеном и општељудском, универзалном.
Скендер-ага је врло проницљива личност, он је осјетио тај пламен слободе, борбе, који се све више распламсава код Црногораца, док
остали ликови турски, осим Мустај-кадијине, скоро су епизодични –
Ферат Заћир, кавазбаша, Арслан-ага Мухадиновић.
Договор, назовимо га тако, с истурицама-потурицама градиран
је Селима-везировим писмом чији је тон торжествен, свечан, изговорен
с висине, појачан и градиран бриљантним алитерацијама:
„Селим везир, роб роба свечева,
слуга брата сунца свијетскога...“90
Оно, Селим везирово писмо јесте посланица, порука, препорука
и подука; оно је наређење „више силе“ којој противљења нема:
„Узду глодат – да се ломе зуби!“91
оно је филозофија силе, која је поентирана отвореном војном
пријетњом:
„Тешко земљи куда прође војска!“92
Стравично је писмо, његове пријетње су космичке; турска
сила пржи свакога ко покуша да изађе испод сјенке:
„Пророкова страшна барјака.“
Ипак се нашао неко ко је мудар и храбар да отпише на Селим
везирову силу и пркос, говорећи и њему и свима осталим Турцима да:
88
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„Не требује царство нељудима,
нâко да се пред свијетом руже.“93
Владичин одговор јесте супстрат црногорске етике и морала,
филозофије: па нека буде пропаст свијета, јер, изгледа, и на гробљу
може да изникне цвијеће...
Посланику риџал Осману Мићуновић даје фишек и вели му:
„понеси га на поклон везиру.“94
То је једини споразум, и једини одговор на везирове захтјеве у
писму. Но, ни риџалов одговор није без аргумента; у том његовом казивању налази се један од најстравичнијих стихова у Вијенцу:
„и захучи земља од кукања!“95
Нетрпељивост између Црногораца и Турака, између два
свијета, двије вјере, културе, достиже врхунац на заједничком ноћењу
с турским посланицима под ведрим небом, што се експлицитно показује у питању кнеза Јанка упућеном старом Рогану, с којим заједно
лежи, као и одговор овога.
Појава Турака на сцени Вијенца оличена је у сватовима именованим уопштено – сват Турчин, сват Црногорац, и једини именовани учесник Мустај-кадија који исказује (поје) источњачку поему,
похвалу љепоти дилбер-Фатиме. На учешће Црногораца у турском
свадбеном весељу, Црногорци, витезови, јунаци, као што је Мићуновић, гледају с презиром, највећом осудом, називајући их потрпезним
кучкама. Иако се сватови, двије вјере, два опречна свијета, препиру
пјесмом, величајући свак своју историју и своје јунаке, то не оставља
дубљи утисак на читаоца; ове сцене добијају своју праву умјетничку
вриједност на композиционом, психолошком плану. Пролазак сватова и њихова пјесма наговјештавају сам врх драме, послије чега се
појављује на сцени сестра Батрићева, чија је тужба врхунац историјске, филозофске и психолошке драме. Дидаскалија: „СВИ ГЛАВАРИ ПЛАЧУ, И КАД ЧУШЕ ИМЕ БАТРИЋЕВО, СВИ ПЛАЧУЋИ
ИЗИЂОШЕ ПРЕД ПОКАЈНИЦЕ...“
Плачу главари, плачу јунаци, није их срамота, за онаквим јунаком као што је био Батрић. А кнез Јанко, по ко зна који пут, људски
проговара:
„Ада ова несрећна невјеста
те се данас уби међу нама,
љуће ми је на срце завила
но несрећна глава Батрићева.“96
93
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Сестру, њену љубав и тугу за братом, уздигао је Његош на најчистију моралну љествицу – поштовање од стране јунака и главара
према њој.
Турско име се спомиње („Турци браћо, - у кам ударило!“) у
оштрој ријечи џефердарлије Томановић Вука. Жали јунак јунака:
„Вјеран бјеше јунак мимо људе,
па га оно пашче Ћоровића
избезуми некако на братску,
те срамотно, црн му образ био!“97
За образ, нијесмо сигурни: колико о томе Турци, и они други, од
невоље кумови, воде рачуна.
Турци и потурчењаци имали су медену ријеч, као мудри Мустај-кадија, били мировњаци, као неке врсте ови данашњи на Космету:
али, кад је дошло до борбе, показали су сву своју дивљу ћуд, тако
да су Црногорци, уз побједу, имали велике жртве, што сазнајемо из
писма кнеза Николе упућеног владици Данилу, послије истраге потурица у Црмници:
„и ми смо ти грдно изгинули,
половина у бој погибосмо;
нестало је гробља око цркве,
по шестину у један копамо!“98
Знао је то владика Данило, на почетку спјева:
„а крвници јаки и опаки – “99
знали су то и Црногорци, скоро сви одреда, али су свјесно и
радо кренули у бој да истријебе кугу. Њихову величину и подвиг,
уз гусле, молитву и црквени обред над свијетлим цетињским
бадњацима претворио је у филозофскоослободилачку поему величанствени и умни игуман Стефан.
МИЋУНОВИЋ И МАНДУШИЋ
– ДВА ВИДА ЦРНОГОРСКОГ ЈУНАШТВА
„Да сам ђегод у чету кренуо,
доиста се бих поклâ с Турцима.“
Вук Мићуновић
И један и други су Вук(ови). Има их још у Вијенцу; њихово јунаштво и витештво ослоњено је на косовску легенду, Милоша
97
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Обилића и остале јунаке из чије крви и данас ничу божури, вјера
у васкрс, идентитет српске свијести, културе, на чему је она и поникла, темељи се идеја, филозофија Његошевог непревазиђеног спјева.
Тај косовски дух, небесна силна зрака, протеже се кроз цјелокупну
структуру овог витешког националног епа, епа о слободи, јунаштву,
отпору азијатским тмушама. Горски вијенац је пјесма над пјесмама:
о српству, српској свијести и простору, чију поетику, филозофију,
Срби, а још мање Црногорци, до данашњег дана нијесу, у цјелости
прихватили, усвојили, из простог разлога – да не вријеђају национална и вјерска осјећања оних који тако комотно и широко, без имало
гриже савјести, врше геноцид над њима.
Пролог („Посвета праху оца Србије“), његова интонација, торжествени тон и садржина надахњују стихове цјелокупне структуре
дјела у којој се, крваво и бескомпромисно, отимају за превласт свјетлост и тама, крст и некрст, јунаштво и тиранија – и све то нараста у
одлучујући сукоб који се једино може ријешити оружјем – истрагом
потурица. Од првог до посљедњег стиха у спјеву присутна је у ријечи, тону, обраћању, у спору с Турцима и потурицама, тензија, жеља
за борбом, одбраном свог имена и крста која, с времена на вријеме,
прераста у апотеозу јунаштву, ослоњеном на прошлост, Косово, за
које сердар Вукота казује:
„О Косово, грдно судилиште,
насред тебе Содом запушио!“100
у тренутку очајања, жалости за момцима који гину у „цвијету
младости“. Но, ни те погибије, лелеци што горе проламају, рефрени
сестре Батрићеве, ни опомене риџал Османа, његове пријетње везирима, од којих:
„сузе скачу саме на очима
и захучи земља од кукања!“101
није могло застрашити вучад (што под грлом оштре своје зубе)
нити умукнути пјесму народног кола, да о својој традицији не поје:
„На развале царства јуначкога
засја света Милошева правда,
окруни се слава вјековјечно
Милошева оба побратима
и лијепе ките Југовићах.“102
Како се наводи у дидаскалији, прије заклетве у цркви да нико
неће издати у боју с Турцима, сви до једног сањали су Обилића – и
војвода Батрић – због чега су весели, јер на основу сна сви очекују
побједу у скорашњем боју.
100
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Носиоци тог отаџбинског плама што се све више разгоријева,
распламсали су главари, на челу с владиком, народ оличен у колима,
те јунаци и витезови равни косовским, као што су Вук Мићуновић,
и онај други, Вук Мандушић. Обојица су јунаци, устаници, али њихови ликови различито су профилирани, разлике у њиховим карактерним особинама су уочљиве, видљиве на први поглед. Креирању
њихових ликова Његош је посветио посебну пажњу, они су и композицијски истакнути, Мићуновић на почетку спјева, Мандушић на самом крају. Мићуновић је, можда, комплекснија, сложенија, активнија
и мисаонија личност. Послије владике Данила и игумана Стефана,
протагонистима чијим мислима је опредмећена садржина, идеја и
филозофија спјева, њему је дато највише простора да се искаже. Владика Данило се 24 пута појављује на сцени крвавог позорја, казује
330 стихова, још 45 чита из везирова писма на које одговара пред
свима. Игуман се појављује при крају спјева 22 пута, осмишљавајући идеје с нестрпљењем очекиване борбе с потурицама, изговара 267 стихова, претежно филозофске садржине, по чему му нема
премца у југословенској књижевности. Вуку Мићуновићу омогућено је да се појави на сцени 31 пут, па још једанпут, за вријеме заклетве у цркви прије истраге. На сцени Вијенца најприсутнији је кнез
Јанко (појављује се 37 пута), а послије владике и игумана највише
стихова изговара Мићуновић (двјеста тридесет), нешто мало више
од војводе Драшка, а стих више се поје у колима. Иако је ово, у неку
руку, у домену „статистике“, ипак се види на коју је раван Његош
подигао лик овог отвореног и бескомпромисног националног јунака.
И у композиционом склопу дјела он је истакнут, његова ријеч је одмах послије владичине, у оној тами ловћенске ноћи. Мићуновићево
казивање има исто функцију отварања крвавог разбојишта, оно још
указује на неисказиву и несамјерљиву снагу човјека, народа који
је одлучио да се брани, одупире насиљу, што је суштинска карактеристика, један од доминантних слојева спјева. Тај национални плам,
огањ, буктињу отпора азијатској сили, пронијеће овај јунак (без
мане и страха) преко страница ове величанствене поетско-филозофске творевине српске литературе. Свуда и у свакој прилици он је
бескомпромисан – упали се као зубља и сипа, казује у очи, као оно
Хамзи капетану:
„Какво влаше, крмска потурице!
Ђе издајник бољи од витеза?“103
Он му и даље, бритком ријечју у лице, у брк, говори:
„Бич сам божи ја сплетен за тебе.“104
103
104
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Ето, то је та мићуновићевска ријеч што сине као муња, удари
као гром, због чега ужива симпатије код свих Црногораца и зато они
вичу у један глас (Мнозина):
„Мићуновић и збори и твори!
Српкиња га јошт рађала није
од Косова, а ни пријед њега.“105
Овакву квалификацију, похвалу, владика Раде није упутио
ниједном јунаку свог спјева, чак ни Мандушићу. Према исказаној
квалификацији мнозине он је и над косовским јунацима, што је, донекле, неприхватљиво кад је овај пјесник у питању.
Оштрина ријечи код Мићуновића није уперена само према Турцима и потурицама него и према својима – кад нијесу у праву, кад
не заступају народне тежње ка слободи. Он Мартиновићима, који
су закаснили на станак, упућује изузетно оштар прекор (а и они су
велики јунаци!):
„То је вама доиста срамота...“106
Такође и према несрећном и неуком попу Мићу нема баш много
обзира, с иронијом се осврће на његово читање, али и овај није без
духа у свом одговору гласовитом јунаку:
„Какав наук, такво и читање!“107
А за Црногорце који учествују у турској свадби изриче једну од најоштријих осуда која је записана у Горском вијенцу:
„Куд су шћели потрпезне кучке“108
„Мрзнӣ су ми они него Турци...“109
Не повлађује Мићуновић никоме, он не вјерује у враџбине,
гледање у плеће, вјештице, као што већина њих вјерује. Сердара
Јанка, не без ироније, пита:
„Куд, сердаре, хоћеш с том пасином?“110
А другом сердару (Вукоти) кога исто уважава као и сердара Јанка с којим „лежи заједно“, али на његова запомагања, жал за погинулим младићима, оштро и без имало устезања, рећи ће му:
„Пи, сердаре, грдна разговора!“111
За њега су те погибије, и оне косовске, „царство поезије“, на небесима:
105
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„ђе Обилић над сјенима влада.“
Јунаштву и јунацима зна се цијена, о Батрићу изрећи ће највеће
похвале као о човјеку и јунаку с којим је учествовао у многим биткама, жестоким окршајима с Турцима:
„Шест путах сам с њим на муку био,
ђе прах гори пред очи јуначке
и ђе главе мртве полијећу –
јошт таквијех очих гвозденијех
ја не виђех у једнога момка.“113
Нема код Мићуновића колебања кад је ријеч о слободи; одступнице нема:
„Крст и топуз нека се ударе,
коме прсне чело, куку њему!“114
Зато он на поклон везиру шаље фишек, јер зна да друге комуникације, споразума, нема с њим. Њему је владика Раде, поред
толико сердара, кнезова и војвода, који воде главну ријеч у спјеву,
додијелио да изрече девет стихова о јунаштву, читаву епопеју која
својим тоном, лијепим и мисаоно исказаним метафорама, не изостаје
много за умном и главарском ријечју владике Данила. Ево два прва и
два посљедња стиха његовог филозофског размишљања о јунаштву:
„Без муке се пјесна не испоја,
без муке се сабља не сакова!
..................................................
Вјечна зубља вјечне помрчине
нит’ догори нити свјетлост губи.“115
Мићуновић је на скуповима стално уз владику, подстиче га да
би што прије и што одлучније кренуо у чишћење „губе из торине“,
на шта се овај одлучио од прве ријечи, синтагме изговорене у тами
ловћенске ноћи, уочи скупа за који му Мићуновић вели:
„на кому си сабрâ Црногорце
да чистимо земљу од некрсти?“116
И Скендер-ага осјећа и директно казује о том пламену што се
распалио међу Црногорцима, а један од главних његових носилаца
кроз дјело биће, у сваком случају, и Мићуновић. Он ће се посљедњи
пут појавити међу јунацима, Црногорцима, за вријеме заклетве у
цркви да ће „да се кољу с домаћим Турцима“, што сазнајемо из
112
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једне дидаскалије у којој се врло илустративно види сам тај чин који
посједује драмске сценске карактеристике. Ево те дидаскалије у којој
игра главну улогу Мићуновић:
„ПОСЛЕ ТРИДЕСЕТ ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГА ПРИЧАЈУ СВОЈЕ
СНОВЕ; СВАКИ КАЗА САН ЈЕДНАК, ДА ЈЕ ОБИЛИЋА ВИДИО
КАО И ВОЈВОДА БАТРИЋ. ВЕСЕЛИ ИДУ У ЦРКВУ ДА СЕ ЗАКУНУ СВИ НАЈЕДНО ДА СЕ КОЉУ С ДОМАЋИМ ТУРЦИМА
УЛАЗЕ У ЦРКВУ. ВУК МИЋУНОВИЋ РАЗМОТА ШАЛ СА ГЛАВЕ,
ПА ГА ПРУЖИ ТЕ СВИ ЗА ЊЕМ РУКАМА УХВАТИШЕ И У КОЛО
СТАДОШЕ.“
Посљедње Мићуновићеве ријечи у вијенцу гора, извиискри,
неће бити стихови, за које он, по свој прилици, нема више времена,
него само за исказ:
„Куни, сердаре Вукота, ти, е најбоље умијеш, а ми ћемо сви
викати: Амин!“
И рјечити, сердар од ријечи и за ријеч: куне, и у тој клетви, заклињању и преклињању има примјеса клетве из Посланица светог
Петра Цетињског, многих генерација прије и послије владике Рада.
Оштру и опору сердарову клетву издајника прихватају окупљени
Мићуновићевим шалом у колу:
„Сви из гласа вичу:
Амин!“117
У сваком случају, можемо претпоставити да је међу првим узвикнуо амин Мићуновић, и, отада, он се више не појављује у спјеву.
Могуће, и логично је претпоставити да је, с осталим јунацима, погинуо негдје у сукобу с потурицама или Турцима изјелицама. Нема
више ни сердара Вукоте, ни многих других сердара, јунака и витезова, што су красили сцену крвавог историческог собитија написаног од стране дичног владике Рада Томова с Његуша. Умјесто
свих њих, читају се језиве метафоре, фантастична стварност из писма кнеза Николе из Црмнице:
„нестало је гробља око цркве,
по шестину у један копамо!“118
Погибију ових јунака осмислио је и оправдао религијски,
национално, филозофски, универзално, игуман Стефан; по многим
исказима о себи, по свој прилици, он је извањац. Уз гусле, уз свјетлост цетињских бадњака, причести крвавих јунака послије боја, он
је – зажегао, како сам каже:
„и ваш огањ свети на олтару.“119
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Послије боја с Турцима, потурицама (потурчењацима,
турћијом и турћијатом) по Катунској нахији, у Прогоновиће, на
Радунову кулу појављује се на сцени, послије свега, јунак с „пребијеним“ џефердаром, који својим изгледом подсјећа на косовског
јунака Срђу Злопоглеђу; он мрко прича, тоном, правим ритмом епског
човјека, без наглости, великог узбуђења. Прича мирно о борби, погибијама, а плаче за престриженим џефердаром.
И сада, послије појаве Мандушића, настаје каденца, затишје;
тада владика своју ријеч подиже на ниво похвале, епопеје, хвале
упућене јунаштву:
„Мрки Вуче, подигни бркове
да ти виђу токе на прсима,
да пребројим зрна од пушаках
колика ти токе изломише!“120
Горски вијенац, вијенац јунаштва, завршава се дидаскалијом која
преузима функцију епилога, односно поруке будућим временима
да се једино може опстати на овом притиснутом и раздијељеном
српском простору само поштујући своју традицију, културу, духовност. Раздијељено (Српство, дезинтегрисана његова свијест!) није
слиједило нити прихватило Његошеве визије, историјске и националне поруке. Све је то некако вербално и половично прихватано: и
некима, чак, у Његошевом спјеву смета српско име, а њему, мртвоме, ставили су сецесионистичка бечка и друга обиљежја: на силу и
срамоту читавог Српства.
ЊЕГОШЕВО РАНГИРАЊЕ ХЕРОЈА
У пролошким текстовима својих најбољих поетски остварења (Горски вијенац и Луча микрокозма) Његош својом надахнутом
ријечју карактерише и ређа (и то по некаквом поретку следује) српске историјске јунаке. Он, од Симе Милутиновића, у прологу Луче,
тражи да неке од њих постави у пламтеће врсте (и то, „пред очима
Српства...“):
„Обилића, Ђорђа и Душана,
и још кога српскога хероја...“121
Да ли је овај поредак пресудан за Његоша? Њима тројици посветио је своје пламтеће, узнесене, са највећег трона у заносу казане стихове. Вјероватно, као поети, Обилић је Његошу био близак, он је од
120
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њега сочинио мит, националног јунака, овјенчао га славом Косова,
цјелокупне српске историје, српских страдања и распећа, крвавих
и погубних сеоба: од немила до недрага!
Обилић (стално имамо у виду онога из вијенца гора – којег
је славом окитио) јесте свјетлост српског духа и свијести – он је прва
личност српског Пантеона. Лик његов, његово јунаштво и величину, градио је аутор кроз уста, пјесму народа, и то већ у првом колу.
Пјесмом кола у вијенцу гора и висова, у извиискри народне, мудре,
вјековне мисли, Обилић је претворен, уобличен, преточен у легенду,
јунаштво, које:
„надмашује бесмртне подвиге
дивне Спарте и великог Рима...“122
Народ га присвојио, као свијест и савјест о себи самом, свом
смјеру и путоказу кроз вријеме, историју. У његов величанствени
лик, слободни народ, још слободнијом својом пјесмом, уградио је
своју филозофију, своје схватање слободе, егзистенције. Метафоре
којима је грађен овај монументални лик такође су фрапантне, свеобухватне, у историјском и поетском изразу, њихова просторна
димензија импресивна је, потиче из поетског, прелазећи у метафорично, филозофско:
„На развале царства јуначкога
засја света Милошева правда,
окруни се слава вјековјечно...“123
Обилићев лик грађен је у земаљским и космичким свјетлосним
размјерама, он је свијетла традиција на коју се ослања наша етика,
свијест, он је будућа стварност, звијезда водиља, путоказ кроз вријеме, историју. Он и остали српски јунаци, ловћенски витезови, једина
су гаранција – да се опстане под овим нашим – крвавим звијездама.
Оне (звијезде) су вјерна слика наших страдања – једини путоказ наших неминовних вјечитих сеоба. Досад смо се селили и нестајали пут
Сјевера, губећи свој национални, вјерски и културни идентитет.
Други по реду (у једном стиху из Посвете Сими Милутиновићу) јесте нововјеки тополски јунак и витез Карађорђе, који
је засјао у почетним Његошевим стиховима за Вијенац, пуним
својим сјајем ослободиоца поробљеног српског народа (диже народ, крсти земљу, а варварске ланце сруши...).
Разлика између Карађорђа и Обилића вишестрана је. Обилић
је митска, легендарна, књижевна личност из Вијенца, он је један од
ликова из Косовског српског мита. Насупрот њему, Карађорђе је историјска личност, вођ буне, Првог српског устанка, њему је Његош пос122
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ветио своје најблиставије, најузвишеније стихове који својим ураганским ритмом, торжественим тоном, надахњују Горски вијенац,
остварују његову историјску, пјесничку и филозофску перспективу. Стихови Посвете праху оца Србије дају душу цјелокупном спјеву,
збивањима у њему, ликовима чија ријеч, њена интонација, мисао,
вуче коријене из уводног поетског надахнућа. Пролошко величање
Карађорђа и његовог историјског дјела некако је омогућило појаву
владике Данила, његовог непоновљивог историјског монолога,
прогласа; снага стихова изречених у Посвети присутна је у многим
дијалозима, репликама ликова Вијенца.
И Карађорђе, иако је историјска личност, на исти начин је конципиран као књижевни лик, лик ураганске снаге и духовне и историјске
моћи:
„из мртвијех Срба дозва, дуну живот српској души.“124
Стихови о њему имају узлазну интонацијску љествицу, карактеристичну за цјелокупни еп.
Трећи no реду (можда у случајном поетском поретку) јесте цар
Душан. Он се у Посвети Карађорђу помиње у стиху скупа с Милошем
Обилићем:
„Зна Душана родит Српка, зна дојити Обилиће“125
али, и у овој узгредној назнаци, присутна је величина ове
највеће личности српске историје...
Као контраст овим славним ликовима српске историје, Његош
наводи и издајнике који нијесу предмет спора у савременој књижевној, културној, а посебно у политичкој јавности. Њих је, богме, све
више, а српскога народа све мање. Лако их је регрутовати, од Косова
до Горског вијенца, и опет до Косова:
„па им поче демонски месија
лажне вјере пружат посластице.“126
Они су у директној служби против српског народа, разарају
његов идентитет, унутрашње биће: негирају његову културу, стваралачку супстанцу. Омаловажавају епски дух, гусле, ниподаштавају и
иронишу Косовски циклус, Његоша проглашавају (тешко је замислити, а камоли повјеровати) ништа мање него геноцидним писцем. Благо нишчима духом, њихово је царство небеско. Тражи се јавно, преко
средстава информисања, другачије освјетљавање Његоша, посебно
његовог Горског вијенца, његових ликова, носилаца идеје борбе
за слободу свога народа. Уводни филозофски монолог владике Данила Мирослав Крлежа — заслијепљен мржњом – проглашава геноцид124
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ним (алал му Његошева награда!). Његошеве апеле, позиве на борбу
и одбрану своје земље, народа, човјека уопште, позиве на људско
достојанство, такође проглашавају за мржњу према другом, за њих
недужном народу. Према овим наопаким и издајничким схватањима, комотно се може прогласити и Иво Андрић за геноцидног писца.
Он је у роману На Дрини ћуприја описао како Турци набијају на колац роба, Србина. А у Травничкој хроници Турци раји у Зворнику, на
божјој недјељној служби, која се држи у цркви, одсијецају носеве,
уши, усне, и све то, усољено, истресају пред западним конзулима које
су ови, као ратне трофеје, примили у част побједе турске војске, у
част њеног оружја.
ДИДАСКАЛИЈЕ У ВИЈЕНЦУ
Горски вијенац, по догађајима у њему, сукобима и рјешењу, епилогу, јесте драма постојања и опстанка на овим каменитим и у саме
звијезде упртим просторима.
Иако су дидаскалије нека врста упутства, директно објашњење
за ситуације, развој радње, оне су и саставни дио текста, његове симболичке и значењске равни.
Најава Скупштине на Ловћену, поред своје експлицитне референтности, крије у себи и нека друга саопштења која Мићуновић отворено казује:
„да чистимо земљу од некрсти?“127
Но текст о овој Скупштини, оној на Цетињу, као и Бадње вече
и Ново љетпо, графички су одвојени од осталих дидаскалија и преузимају функцију наслова, поднасловљености. И текст дидаскалија
одвојен је графички од упутстава, саопштења везаних за појединце,
што је назначено ситним словима.
Текст Горског вијенца уоквирен је двјема дидаскалијама које, уз
слику ситуација, атмосфере у којој се одвија радња, садрже и друга, метафоричка значења. У првој, дубља и сложена значења исказана
су, садржана, у ловћенској ноћи у којој (Свак спава), спава мртвијем
сном, без покрета, акција – док се потурице намножавају, захватају
простор, угрожавају опстанак. А у другој, завршној (Владика устаде и даде Мандушићу из одаје cвoje један добар џефердар.) Симболички је наглашено да је борба тек почела и да ће се наставити
кроз сва будућа времена. Џефердар је један од главних симбола у епу:
чује се у свим његовим дјеловима, нарочито у расплету боја крвавога,
истраге турћијата. Џефердаром Томановић Вука почиње, а Мандушићевим се завршава српска Библија – Горски вијенац. Обје пушке
127
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гласовите су, и убојите.
Након поднаслова у којима има примјесе референтности,
јављају се само владика Данило и игуман Стефан: једино послије
најава Скупштине на Цетињу поје коло којим се обзнањују нови догађаји, дају националне смјернице, велича косовска прошлост, слава
њених јунака који су сви: остали у Пољу Косову. Иначе, сва кола
у епу поју послије текстова који их најављују, чиме се истиче њихов
значај, указује на њихову вриједност, садржину, поједине истакнуте
личности у дјелу казују своје мисли послије дидаскалија, чиме се таква личност издваја над осталим у одређеној сцени, драмском призору.
Већина текстова овакве провенијенције, као што смо нагласили, има референтну функцију – они обавјештавају о појединим ситуацијама, догађајима на позорници и ван ње; поред тога, утичу на
интензивирање, развој цјелокупне радње дјела, епа:
„ГЛАВАРИ СУ СЕ МАКЛИ НА СТРАНУ;
А НАРОД КОЛО ВОДИ“128
Главари, иначе, и до данашњег дана стоје по страни у много чему,
а издвајају се од народа на који гледају одозго окривљујући га за многе
своје промашаје у политичком и сваком другом смислу.
Дио ових техничких упута, текстова, садржи у себи и психолошке карактеристике:
„МУЧИ ОПЕТ СВАК И ГЛЕДА ПРЕДА СЕ.“129
Пред четврто коло, најава његова посљедњим двјема реченицама текста такође обиљежава колективну атмосферу, психолошке
ситуације:
„СВЕ УМУЧА. НИКО НИШТА“130
или још бољи примјер:
„ТУРЦИ ЈЕДАН ЗА ДРУГИЈЕМ СВИ ОДОШЕ,
ЉУТИТО СЈЕТНИ.“131
У неким ријетким дидаскалијама има драме, туге; као, рецимо,
у изузетно драмској сцени у којој се убија сестра Батрићева – ножем
иза појаса свога дједа Бајка. У овој истој дидаскалији – сви главари
плачу за Батрићем. Плачу за јунаком, осветником. То и дидаскалија
казује – „СВАК ЋУТИ И ПЛАЧЕ.“132
Појава огња у овим текстовима, те појава крвавог мјесеца, потреса (кад се на сцени, послије тога, први пут појављује игуман Сте128
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фан: да својом мудром ријечју све осмисли) имају чисто симболичке
назнаке, карактеристике. Дидаскалични огањ (око којег су главари
на челу с владиком и игуманом) јесте метафора за скорашњу борбу
противу потурица.
Историјска и људска драма, драма једног живљења, присутна је
и у дидаскаличним сценама пуним драмског набоја, психолошке
тензије која захвата све ратнике за слободу, што су на окупу од прве
владичине ријечи на Ловћену, до посљедње изговорене у манастиру
на Цетињу – гдје су столовали умни и дични Петровићи. Велика драма, хитња и брзина, наслућује се у тексту, заклетви у цркви (...да се
закуну сви наједно да се кољу с домаћим Турцима), гдје су сви повезани у коло Мићуновићевим шалом, након чега он, у заносу, узвикује:
„КУНИ, СЕРДАРЕ ВУКОТА, ТИ, Е НАЈБОЉЕ УМИЈЕШ, А
МИ ЋЕМО СВИВИКАТИ: АМИН!“133
Завјеса с позорја крвавога, истраге потурица, одшкринута је
и у дидаскалијама: с бојишта се враћају крвави јунаци (пет Мартиновића, Бориловић Вук...); многи су „грдно изгинули“, и за њима:
„ВЛАДИКА ДАНИЛО ПЛАЧЕ,
А ИГУМАН СЕ СТЕФАН СМИЈЕ“.134
Он им чини помен, њима и свијема од Косова јунацима, причешћује их:
„без приправе и без испов’јести...“135
Сваки текст, напомена овакве врсте садржи у себи клицу неког
већег и заокруженог драмског текста, дјела, у њима је видна драма
једног народа, драма једне историје, филозофије...
У дидаскалији која се односи на појаву Вука Мандушића
дате су психолошке и физичке карактеристике црногорског ратника
послије крвавог боја. Дидаскалични текст је сценичан — стилски и
језички врло сажет, рјечит. Цитирамо га у цјелости:
ОТВАРАЈУ ЂАЦИ ВРАТА: КАД ЕВО ВУК МАНДУШИЋ.
НАМРАЧИО СЕ И ЦРНИ МУ БРЦИ ПАЛИ НА ИЗЛОМЉЕНЕ
ТОКЕ. ЏЕФЕРДАР ПРЕБЈЕН НОСИ У РУКЕ, И СЈЕДА КОД ОГЊА,
CAВ КРВАВ; НИКОМЕ НИ „ПОМОЗ БОГ“. ЗАЧУДЕ СЕ КАД ГА
ОНАКВОГА ВИДЕ.136
Дакле, и функције које имају дидаскалије у Вијенцу могу се
реципирати као литература, поетски текст, што је једна од њихових
вриједности. Све што запише велики писац – све је литература, па
макар то биле и техничке назнаке текста.
133
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ПРВО КОЛО
Прво коло истакнуто је двјема дидаскалијама. Прва, графички истакнутија и садржајно уопштенија, обавјештава: СКУПШТИНА
О МАЛОМЕ ГОСПОЂИНУ ДНЕ НА ЦЕТИЊУ, ПОД ВИДОМ ДА
МИРЕ ГЛАВЕ.“ Друга је графички мање уочљива, она казује позицију кола – Главари се макли на страну. А народ коло води.137 Аутор
спјева констатује да народ коло води, а кад то ради, онда он и поје. Коло
се због пјесме и креће, или, како народ и владика веле, води.
Ово коло и композиционо је привилеговано, јер се њиме отвара
драма, главна збивања, ток радње у самом епу. „Посвету праху оца
Србије“ јесте сочинитељево пролошко казивање, најава, а први дио
спјева је кратак, у њему, послије ријечи владичине и одговора на њу
Мићуновића (све је изречено још у ловћенској тами, уочи празника),
на освит благдана, крсне им славе Црногорци носе крст уз Ловћен,
пут неба и неограничене космичке свјетлости. У првом дијелу епа
не догађа се много – приче о џефердару Томановић Вука, те
о ловћенским муњама и громовима, крсту од жива огња који муње
праве над Гором Црном и хватању јаребица – чиста симболика, историјске алузије и вертикале.
Главна радња спјева догађа се у средишњем дијелу, она почиње
народом, његовим колом, појањем у њему, у којим су исказане историјске, филозофске, симболичке, значењске смјернице дјела. Коло
(прво) учинило је јаснијим однос према традицији, историји, његове поруке су експлицитно исказане: кривци за српске поразе су завађени главари („великаши, траг им се утро“138) које народ у пјесми
проклиње због њихове међусобне заваде, непоштовања закона. Сва
народна срџба сручила се на њих – то је, по свом исказу, права
клетва, проклињање које подстиче борбени дух код Црногораца,
будућих ратника противу потурица. Преко народа владика је ухватио
ирационалну и стваралачку везу с Косовом, његовим ненадмашним
јунацима, посебно истичући јунаштво Милоша Обилића, чији лик
пјесник уздиже до неслућених митских висина. Та историјска, метафизичка опсједнутост Косовом и његовим митом присутна је као
интелектуална и стваралачка визија код многих стваралаца, поготову пјесника, прије и послије владике Рада, код кога је најсадржајније и најдоследније исказана.
У појању кола, поред поразног укора упућеног главарима,
васкрса Косова и косовских јунака („ките Југовића“) истиче се
ново ловћенско јунаштво („Момци дивни исто ка звијезде“), ново
косовско стратиште, створило се ново гнијездо слободе на Ловћену
и Цетињу испод њега (ето толико слободног простора створило се:
137
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онолико колико муња може небом и земљом крст „од жива огња“ да
направи), џефердари су слободом проговорили и деветороструко се
чули – од Томановића Вука до имењака му Мандушића. Тако је то у
српској историји – континуирани ланац мука и погибија, борби, отпора туђину, исто као у владичином спјеву. Његош је написао Горски
вијенац да би оснажио, очеличио, продужио борбени дух, жељу за
слободом код српског народа.
Завршни дио појања у колу причуја се као отворени и непрекидни лелек и то на отвореној историјској сцени, што је постигнуто
понављанем слова о, асонанцом („Што је ово ево неко доба“139). Стихови који слиједе послије овог уводног спадају међу најоштрије,
најубојитије стихове епа, у њима се градативним путем одсликава
оријентално ропство, стање духа у Црној Гори уочи саме истраге
потурица, чији неподношљиви задах некрсти се шири земљом; и
то је звуковно представљено групацијом консонаната к, р, ш, ћ, т,
алитерацијом („некршћу се горе усмрђеше“140).
Овакво стање духа неприхватљиво је за народ, његов морал
и етику, свијест, цјелокупни његов однос према егзистенцији, зато
поруке ових стихова, њихову семантику, треба схватити као директни
позив за борбу против некрсти, јер, „смрад ухвати лафа у кљусама“141.
Ту поруку, изведену из главе народа, први је схватио и на њу реаговао војвода Милија, зато ће он пред свима окупљеним Црногорцима
позвати на беспоштедну борбу с ђаволом, што је изречено императивном интонацијом сљедећих стихова:
„Удри врага, не остав му трага,
али губи обадва свијета!“142
За војводом Милијом, јавио се и војвода Станко (Љуботињанин) који такође подиже дух код ратника и позива их на борбу против
оних који „јавно на крст часни пљују!“143
ПОКЛИЦИ У ВИЈЕНЦУ ГОРА
Кроз Горски вијенац чују се продужени удари грома, звуковно опредмећење групацијом консонаната (гр, пр, др...), чују се пушке,
лелеци, гусле, гавранови, нарицања, понекад и пјесма (осим народне
у колима која је чиста порука, филозофија, упути и покличи за борбу);
чују се још гласовите и мудре ријечи – с обје супротстављене стране.
139
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Поклици су обиљежја већине, глас мнозине, колектива што громогласно одјекује на страницама спјева као позив, апел, као подршка и одобравање за паметно изговорене мисли неког од јунака или
главара у чијим се ријечима, преговорима с Турцима, на скупу експлицитно огледа отвореност, директни позив на јунаштво, на борбу.
Прву колективну подршку на јавној сцени добио је војвода Батрић
који се жестоко, јуначки – подигнутим тоном, чак покличем обраћа
потурицама:
„Не шћесте ли послушат Батрића,
кунем ви се вјером Обилића
и оружјем, мојијем уздањем,
у крв ће нам вјере запливати, биће боља која не потоне!
Не сложи се Бајрам са Божићем!
Је л’ овако, браћо Црногорци?“144
На ове војводине ријечи, које су их подигле на ноге, повичу:
Сви из гласа:
„Тако, већ никако!“145
Владика се послије дугих договора, размишљања, растрзања, најзад одлучио за борбу на коју позива стиховима који се
примају као вјековни покличи, удари грома, сијевање муње, послије
чега нема више колебања:
„Удри за крст, за образ јуначки,
ко гођ паше свијетло оружје,
ко гођ чује срце у прсима:
хулитеље имена Христова
да крстимо водом али крвљу!
Тријебимо губу из торине!
Нек пропоје пјесна од ужаса,
олтар прâви на камен крвави!“146
Владичин борбени пледоаје, прекидан ускличницима, послије
којег нема више узмицања, заталасао је и узбудио, дигао на ноге главаре који „с великом грајом“ узвраћају на владичине мисли с јединственим громогласним повиком:
„Тако, већ никако!“147
Тај глас, његова модулација, тон, повик, иманентан је унутра144
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шњим хтјењима, жељама свих Црногораца; није иманентан супротној страни која би тај гњев, отворену побуну да стиша, разбије,
„уразуми“, „посластицама“, митом, вјером у „дина“, слаткорјечивом
и медено-превртљивом оријенталном ријечју, позивом на братство,
поријекло, мир. Али, све је узалуд – свака изговорена ријеч појединца наоко случајна дигресија, парабола, тумачење снова, народна
кола, њихова пјесма – све, ама све, слива се и јача идеју колективне
одбране, опстанка на овим просторима. Ето, то је она идеја водиља
која чини овај спјев монолитнијим, уздиже га над осталим књижевним творевинама – у филозофском, етичком, националном, егзистенцијалном смислу.
Повик цјелине чуће се у Вијенцу и од оних окупљених у колу
шалом Вука Мићуновића, који, послије заклетве сердара Вукоте, да
ће се клати с домаћим Турцима, узвикују:
„Амин!“
Послије ове сцене, већина јунака више се не појављује у спјеву.
КОЛА У ВИЈЕНЦУ ВИЈЕНАЦА
„Паде Милош, чудо витезовах
жертвом на трон бича свијетскога.“148
Кола у Вијенцу су специфични и засебни поетски токови који
много не утичу на радњу, али је подстичу; она су, прије, народни суд,
критичко мишљење о својој властитој историји, њеним јунацима,
чувеним биткама с Турцима, као и о главарским гложењима, (проклете им душе!), издајама Вука Бранковића и Станише Црнојевића.
Главна функција ових засебних поетских цјелина јесте и у њиховој
композиционој распоређености, као и подстицање главара и осталих
јунака на борбу, отпор против вјековног непријатељства који („Богу
шућур“) показује своје геноцидно дјеловање од оног првог Косова па
до овог данашњег – затрвеног и у гробље претвореног – на коме нестаје
наша култура, затире се наш идентитет, уз помоћ западних дјелилаца
правде: помоћу тона и тона бомби са „осиромашеним уранијумом“.
Пред лицем савременог свијета руши се једна од највећих свјетских
цивилизација, претварају се у прах и пепео величанствена достигнућа
духовне и материјалне културе спрскога народа. Ко зна докле ће још
издржати Дечани, Пећка Патријаршија, Грачаница, докле ће светом и
плодном земљом ницати у крви косовски божури – симболи српске
историје и љепоте.
У Вијенцу шест кола поју, иако у њиховој пјесми нема никаквих
елемената хармоније, поја на народну или нечег томе сличног, она
се по прозодији, порукама, филозофији, вишесмислености не из148
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двајају од осталих стихова спјева.
Прво коло има централно мјесто, њиме се отвара Цетињска
скупштина која је сазвана „ПОД ВИДОМ ДА МИРЕ НЕКЕ ГЛАВЕ“.
На овој скупштини чује се глас народа што успоставља везу с традицијом, одређује, једном за свагда, њене размјере у историји и
култури српског народа. Владика Данило у почетном монологу,
и народ у првом колу творе мит Косова и његовог хероја Милоша
Обилића који је у Његошевој ријечи засијао невиђеним, историјским
и јуначким; и мученичким сјајем. Свјесни смо да, у свему овоме, има романтичарске поетике, величања прошлости, али данашње
вријеме доказало је, и доказује сваким даном, да је Његошев однос
према свему, према цјелокупној нашој историји и нацији, једини
прави егзистенцијални, филозофски и историјски приступ – све
остало је било половично, компромисно и неартифицијелно.
Ово коло је и најопширније, у њему је успостављена комплексна веза с Косовом, традицијом, Обилићем који је, у овом појању, заблистао неслућеном величином – постао симбол српске храбрости,
витештва. Ово је средишњи дио пљесме и највиши, док њен уводни
дио садржи критичку мисао о нашим главарима, њиховим свађама,
вјечитим гложењима због којих је пропало српско царство. Народ их у
пјесми куне и проклиње, у кам затуца:
„великаши траг им се утро...“149
Завршни дио појања у колу је ударни, он подстиче на борбу,
гнијезда одбране, на промјену ствари, односа с Турцима, јер:
„оџа риче на равном Цетињу!“150
пјесма у колу, народ, не да да рђа почине на оружју јунака.
Функција кола састоји се и у томе да подстрекне борбу, да полет,
подигне морал, дух и дах, због чега се, сматрамо, углавном и налазе у
првом дијелу епа, док се борба још распламсава; јавља се свијест о
себи, о свом националном бићу, идентитету.
Друго коло својим филозофским метафорама, ако се тако
могу окарактерисати, алузивно је, дискретно подражава владику Данила, да крене, истраје у својој намјени; да чисти земљу од вражјега
кота. Стихови о Бег Иван бегу су непревазиђена поетска илустрација, потврда таквог мишљења. Филозофија народних кола и мудрост игумана Стефана имају једну заједничку црту, а то је – да, колике
год биле жртве у борби за слободу Црне Горе, оне су благословене, и
никад не смију да поколебају отпор, снагу народа, у његовом вјековном супротстављању злу, и тиранији, која се увијек граничила с
геноцидом.
149
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Треће коло истакнуто је уочи позива турских поглавица на скуп с
намјером да се врате вјери прађедовској, оно жигоше издају оличену
у лику Станише Црнојевића и указује на јуначка гнијезда одбране. „Љута клетва“ и „проклетство“, основни су синоними овог
гласовитог народног појања у којем мајка проклиње сина издајника:
„прокле Мара свог сина Станишу
..........................................................
Стиже ђецу родитељска клетва!“151
Четврто коло истакнуто је у сам чин велике свађе између Црногораца и Турака која пријети да се претвори у покољ. Коло се у
пљесми ослања на свијетле примјере прошлости – Баја Пивљанина,
борбу на Вртијељци, опет, као и увијек, оправдавајући и величајући
погибију лучама свјетлости које ће освјетљавати њихове гробнице.
И пето коло припада првом дијелу епа, композиционо је истакнуто послије неуспјелог договора с Турцима и потурицама. Пјесма је створена у похвалу Херцег Новог, борби против Топал-паше на
Каменом, гдје:
„Турској капи ту име погину...“152
Шесто коло има најпривилегованију композициону одредницу,
при крају спјева; послије кога се јављају још владика Данило и игуман Стефан. Истина, јавља се и Вук Мандушић, али те сцене везане
су за самог владику и поруку дјела. Својом љепотом, величанственим поетским изразом слике овога кола и истинског појања на крају,
осмишљава минулу борбу и бијелом бојом прелази у симбол, везу с
традицијом, што је један од главних мотивских и значењских слојева
Његошевог непревазиђеног поетског дјела – српског и Старог и Новог завјета.
СЕРДАРИ ИЗ ВИЈЕНЦА
Има их још само у Вијенцу. У списку Лица аутор их је набројао
послије владике и игумана, и то овим редом:
Јанко Ђурашковић, сердар
Радоња, сердар
Вукота, сердар
Иван Петровић, сердар
Сердарска ријеч заступљена је кроз читаву структуру епа; истина, нема их у завршном дијелу (Бадње вече и Hoвo љето), као ни
многих јунака, ликова – тамо се, поред владике и игуман, појављују
151
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први вјесници истраге, у првом реду, војвода Батрић, затим, Мандушић. Ту је и писмо кнеза Николе из Црмнице. На фону ових
казивања, види се ко је први удрио на Турке. Није их било много, пет
Мартиновића, три слуге владичине и соко Бориловић Вук. Касније
„сакупи се војске као воде“. У дидаскалији послије боја крвавога
саопштен је и број (Чује се грмљавина пушаках низ поље. Појаха
владика Данило хата и изиђе у поље. Kaд ето низ поље nem шест
стотина људи...).
На почетку спјева, према Мићуновићевом казивању, искупило се за ловћенску скупштину „пет стотина момчади“, а дома је још
остало шест пута више. Велика је то бројка – под условом да су сви
Бориловићи, Мартиновићи, Мандушићи... Можда је међу ових nem
шест стотина што иду с крваве пољане и неки од сердара остао
жив, и неко од других витезова и јунака.
Сердар је најгосподственија црногорска титула, звање – јасно,
послије владике и игумана. Његош им је дао ријеч у репрезентативном првом дијелу у којем су наглашене тематске, идејне и националне
смјернице епа. Ако изузмемо владичину бесједу у глухо доба ноћи,
и одговор на њу истакнутог јунака, прву јавну ријеч изговорио је,
пред окупљеним Црногорцима, сердар Јанко Ђурашковић. Он збори „НАВРХ ЦРКВИНЕ“, највећег узвишења Ловћена, гдје су изнијели
знамења своје вјере и народа. Троичиндан им је крсно име. Скупштина је, сабрани су Црногорци, пред народом и колективом мора мудро
да се збори, на то обавезује и сердарско звање и углед. И, сердар Ђурашковић, пред свима, изриче похвалу џефердара (Вука Томановића),
првом и носећем симболу који одјекује кроз читаву структуру спјева. Најзад се њим, и похвалом њему, од стране владике, завршава
крваво разбојиште, највеличанственија и најузвишенија ријеч о
слободи међу словенским народима. Има пуно гласовитих џефердара у Вијенцу и историји Црне Горе.
Бесједа другог сердара (Радоње) звучна је и свјетлосна метафора,
апотеоза ловћенском сунцу, симболу слободе, исказана на ловћенским висинама које су ближе небу неголи земним просторима. У његовом сердарском, алегоријском, алузивном, и симболичном казивању
најјаче грувају громови, сијевају муње, што је све генијално уобличено звуковношћу, градацијом, изражајношћу Његошевог језика:
„...гледâ јеком града стравичнога
ђе с’ пода мном јалове облаци...“153
Трећи сердар, који се јавља у овом кратком али репрезентативном првом чину, ловћенској скупштини, јесте сердар Вукота. То је
реплика, али реплика главарска која подстиче радњу и којом се укоравају и опомињу остали, с висине, можда и с дозом ироније:
153
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„Што грајете, који су ви јади?
А ево сте гори него ђеца!“154
Озринићки сердар комплексан је лик, истакнута фигура, личност, он говори испред колектива, казује и објашњава зашто су Озринићи закаснили на скупштину. Његова прича, као и свих осталих главара на скупу, везана је за бој, погибије, непрестану борбу с крвником:
„покољи се на друм са турцима...“155
У овом његовом казивању врло лијепо је исказана надмоћ Црногораца над Турцима, у броју посјечених глава, заробљеног плијена.
Све ове чињенице утапају се у општи ток радње чија је кулминативна тачка сукоб с вјековним непријатељем, истрагом потурица,
једним од највећих непријатеља нашег народа, његове културе, опстанка под овим именом и часним крстом.
Иако се сердар Вукота, по многим својим особеностима, мислима,
ријечју, утапа у колектив, чије чежње, намјере и надања он представља
као главар; он је индивидуализиран лик. У многим ситуацијама у
спјеву његова мисао је истакнута изнад осталих, па и изнад сердара.
За вријеме договора с Турцима (или потурицама?) на којем су ријечи
Црногораца крајње алузивне – да је сваки споразум с непријатељем
узалудан – сердар озринићки изриче из дубине црногорског бића,
најјачу, најсугествинију клетву, проклињање своје земље. Чија се интонација причиња као лелек, одјек лелека:
„О проклета земљо, пропала се!
Име ти је страшно и опако.“156
што је постигнуто употребом самогласника о његовом фреквентношћу у два почетна и два крајња стиха у којима се лелек проширује на национални косовски простор и погибију:
„О Косово, грдно судилиште,
насред тебе Содом запушио.“157
Звуковност је једна од главних одлика Његошеве версификације,
што се осјећа и у овим цитираним стиховима у којима, послије пригушеног ш, долази отворено о које се преобликује у лелек, конотира са
друштвеним и историјским приликама у Црној Гори њеним вјечитим
и вјековним погибијама. Ово казивање сердар Вукоте јесте поема, звуковно и значењски, изражајно блиска лелеку, запомагању за људима
које је ова „проклета земља“ пожњела у „цвијету младости“. Поема
је исказана сва у личном тону, и прима се као лична и општа трагедија
– цјеловита је, сва је саздана у једном тону, звуку који одзвања у нама,
и у генерацијама прије нас; у њој неизбјежни жал и мука Косова,
154
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присутна у српској историји, култури, поезији, филозофији од крвавог и незаборавног Боја који се протеже до данашњег дана.
На станку с Турцима, и послије њега, сердари, између осталих витезова и јунака, подстичу развој радње дјела казујући своје
двосмислене, крајње алузивне метафоре које проистичу из њихових прича пред колективом, људима, у првом реду, о сновима. Сердар
Јанко је „са булом женио Богдана“, коју су „у Цркву“ крстили и онда
привјенчали. А сердар Вукота вели:
„Ја сам Озра ноћас на сан гледâ“158
и остале Озриниће. У том сну стари Озро, родоначелник племена, прекоријева их:
„што у Чеву цркву не градимо
Аранђелу, да ни свуд помага.“159
Алузије су беспрекорне, допадљиве, префињене; адекватне црногорским главарима, мудрацима, оне се савршено уклапају у општи
смисао, тенденцију дјела у којем је одбрана вјере, идентитета, истрага потурица, основна замисао која избија из сваке ријечи, прилике,
дијалога сукоба у вијенцу слободе, вијенцу гора... народа, Црне Горе.
У Горском вијенцу, међу Црногорцима, на њиховим скуповима, скупштинама, станцима, у њиховом животу, свакодневици — прво
је ријеч, а тек за њом, ако има потребе, ако се спор ријечима не може
разријешити, потежу се, сијевају сабље, потржу се џефердари.
С најбољим војводом, Драшком, који се вратио ту скоро из
Млетака, разговарају и сердари, и они су љубопитљиви, шта се
догађа на другим странама, у Млецима. Сердар Вукота се у овом
разговору („с најбољим војводом“) показао као добар познавалац
историје, историјских прилика, бојева ван Црне Горе; чак и пикантних појединости које се реципирају као посластице.
Ријеч сердара Вукоте није само казана испред Озринића, него
и испред свих глвара „КОЈИ СЈЕДЕ ОКО ВЕЉЕГ ГУВНА И РАЗГОВАРАЈУ СЕ“:
Сердар Вукота
„Добро дошли! Што је било, људи?
Кренули сте некуд кâ на војску,
то вам није без неке невоље;
да се није ко поклâ, бога ви?“160
Овај сердар уман је човјек, он размишља о причању, језику;
његова размишљања су филозофска, теже вишим сферама људског
духа и сазнања. Сталне борбе, животна искушења, оскудица живљења
158
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на голом камену, кретање и повезаност с већим бројем људи, колективом, приморавали су црногорског човјека на размишљање, љепоту исказивања својих мисли, посебан однос према ријечи, језику који
скоро увијек има филозофску изражајну моћ, тенденцију. И сердар
озринићки зна добро да бесједи, има бољу и изражајнију ријеч од
осталих, о чему нас обавјештава и Вук Мићуновић (послије одласка
„у цркву да се закуну сви заједно да се кољу с домаћим Турци“) кад
каже у свом посљедњем наступу у Вијенцу, у дидаскаличној форми:
„КУНИ, СЕРДАРЕ ВУКОТА, ТИ, Е НАЈБОЉЕ УМИЈЕШ, А
МИ ЋЕМО СВИ ВИКАТИ: АМИН!“161
И сердар Вукота, сердарски, као умна глава, почиње своју
клетву упозорењем (графички издвојеним од осталог текста, стихова) које су цитирале многе генерације, која је својим значењем и порукама присутна и данас – кад се налазимо у ништа лакшој ситуацији,
приликама што су владале на Косову и у Црној Гори за вријеме потурица:
„У ПАМЕТ СЕ ДОБРО, ЦРНОГОРЦИ!“
Упозорење је интонирано с главарске висине, а клетва, која одмах слиједи за овим стихом јесте немоћ, али и снажан усклик, позив
на борбу; она улива снагу неодлучнима, њом се завршава главни
ток радње спјева, она је кулминативна тачка послије које почиње
борба, истрага потурица. Трећи дио спјева има епилошки карактер,
на фону борбе, свјетлости цетињских бадњака: двије мудре главе –
владика Данило и игуман Стефан – филозофски, духовно, национално осмишљавају борбу против тираније, османлијске најезде на
ловћенске сунчане, неосвојиве просторе.
Учесник заклетве је и сердар Јанко, који, не вријеђајући никога од присутних, мудро, али не без сумњичавости у свом исто дидаскаличном исказу, у драматичном сценском тренутку, вели:
„ИЗДАТИ СЕ НЕЋЕМО, АМА ТРЕБА ДА СЕ УТВРДИМО
КЛЕТВОМ; ЗДРАВИ ЈЕ ПОСАО.“162
Нажалост, ниједна клетва у српском народу, уочи боја, није
испоштована, у првом реду, због кукавичлука, међусобне свађе, неспоразума, а највише због лажних посластица на које нијесмо били
имуни, спремни чак и вјеру да промијенимо – а, ипак, некако, не
знам како, опстајемо, губећи све више и више државни простор.
Ликови осталих сердара упечатљиви су и, концепцијски, логично, уклапају се у опште идеје, атмосферу дјела и друге ликове. Лик
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сердара Јанка веома је интересантан, главарски и мудрачки, филозофски профилиран. И он је добар сабесједник владике Данила; он, у
дијалогу с њим, изговара оне чувене стихове који се односе на потурице, односно на узалудност договора с њима: да се врате прађедовској вјери. Ево тих познатих стихова:
„Што се црним задоји ђаволом,
обешта се њему довијека.“163
Главне мисли, поруке у Његошевом спјеву универзалне су и скоро увијек превазилазе локалне, тематске оквире, у чему се и састоји
вриједност пјевања и мишљења овог поетског колоса с Његуша – и,
вјечно, с Ловћена.
И сердар Јанко, као и његов имењак кнез Јанко, присутан је у
многим ситуацијама, на скуповима, станцима, и он има привилегију
да прича своје доживљаје; прича на скупу о два бјеличка (младићи из
племена Бјелице) који су му у кући ноћили, и, како су се шалили на
рачун својих предака: водјеницу направили а послије се сјетили да ту
воде нема.
Код Његоша је риједак опис спољњег лика, он даје њихову
духовну, мисаону, поетску профилацију. Истина, код женских ликова... снаха Милоњића бана, дилбер Фатима – дати су спољни описи, али су изразито поетски интонирани. Вук Мандушић је мрк,
с брцима, вјероватно, као скоро сви остали Црногорци у Вијенцу и
ван њега, а сердар Јанко је дебео као чабар. Најљепши спољњи опис
лика, изгледа, јесте доживљај владике Данила лица (пуног веселости) игумана Стефана, његове сребрне браде и косе; но, тај сакрални
опис игумана, како каже на крају владика:
„то је управ благослов вишњега.“164
Најмање простора Његош је у свом спјеву дао сердару Ивану
Петровићу, којег у Лицима ставља последњег с овим звањем. Могуће, да је овакав однос према овом лику због истовјетности његовог презимена с владиком, Његошем; мада у Горском вијенцу нема
много споредних ликова – сви су они дио колектива, цјелине која
представља Црну Гору, њене тежње ка слободи.
СИМБОЛИКА СВЈЕТЛОСТИ У ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ
„Црни дане, а црна судбино!„
(Из уводног монолога владике Данила)
Горски вијенац почиње у тами ловћенској (Глухо доба ноћи. Свак
cnaвa) у којој црногорског владику растрзају црне мисли, историјске
163
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и филозофске дилеме; над њим је небо затворено (...светлости нема
на видику целом) од чега је дан без трунке свјетлости. У тој тами
cpncmвa угашеног ријечи младог владике чују се као вапај, лелек,
клетва и проклињање, али, у свему томе, присутан је протест, бунт,
ту су и витезови – који живе, доклен сунце грије. Из те таме вјекова (у
којој Свак cnaвa), из монолога, протеста, прогласа младог и виспреног
владике васкрсавају нови свјетови послије Косова – прво ураганским
ритмом, свечаним тоном, интонацијом обзнањен у Посвети ослободилачки подвиг тополског, Карађорђија бесмртног. Свјетлосни елементи у стиховима Посвете:
„Плам ће вјечно животворни блистат Србу твоје зубље,
све ће сјајнӣ и чудеснӣ у вјекове биват дубље.“165
садрже у себи, својој структури, оптмистичке визије и поруке
српског народа.
Насупрот тами ловћенске ноћи, у свој својој величини и свјетлости, појављује се Ловћен, уз чије литице, пуне сунца и неба, пењу
се слободни Црногорци носећи крста, знамења своје вјере. Ловћен је
небу окренут, његов простор Црногорци мјере пуцњем и одјецима
џефердара; најбоље се чује џефердар Томановић-Вука.. Иначе, џефердарима се не мјери само простор и вријеме (колико пута који одјекне)
него и морал, етика, жеља за слободом, свој опстанак под великим и
изузетно свијетлим звијездама планинским – ловћенским.
Црногорци су од малих ногу загледани у небо, свјетлост
звијезда, укрштање муња које они доживљавају као неко знаменије,
говор чуда, небеса, космоса. У сердар Радоњином мудром и смиреном казивању муње граниче сунцем обасјани Ловћен, а остали простор око њега је „облак притиска“, испод кога:
„свуд се чује јека и грмљава,
свуд испод нас муње сијевају,
а нас једне само сунце грије;
и доста је добро примарило,
кâ је ово брдо вазда хладно.“166
Јека и грмљава симболишу пуцње, свјетлост пушака из таме вјековног отоманског ропства. Оба ова симбола, звук и свјетлост, сублимисана у муњама и грмљавинама у свом значењу неодвојиви су у
поетској и смисловима разгранатој Његошевој слици, динамичној,
живој, попут ширења свјетлости и звука у слободном простору, тишини. Његошева симболика има шири историјски и духовни контекст. Сви Његошеви симболи, земаљски и небески, космички, везани су за српски народ, његову традицију, историју, културу, тежњу
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ка слободи, што се осјећа у сваком његовом стиху, поетској и
филозофској поруци.
Небеска просвјетљења оваплоћују се у епу у чист просторно-свјетлосни симбол, што се јавља исто као „чудо и знамење“ чију
поруку толкују окупљени Црногорци:
„Виђесте ли чудо и знамење,
кâ се двије муње прекрстише?
Једна сину од Кὸма к Ловћену,
друга сину од Скадра к Острогу –
крст од огња жива направише.“167
И, на крају те космичке и земне љепоте, историјска конотација
је неминовна – послије тога чудалествија, манифестације жива
огња што се претвара у буктињу љепоте, закључује се:
„Помоз, боже, јаднијем Србима,
и ово је неко знаменије!“168
Горски вијенац прожима огањ, у њему почешће сијевају муње и
громови, сијевају џефердари у свим поглављима, у њему је пламена
ријеч која сијевне и засвијетли попут хладног оружја – и све се то
слије у јединствену клетву, лелек, у заједнички поклич:
„Удри... Тако је, већ никако!“
Прво коло „О МАЛОМ ГОСПОЂИНУ ДНЕ НА ЦЕТИЊУ“
води се без главара, а још у првом стиху поје се о Србима („Бог се
драги на Србе разљути“), проклињу се и истичу главари као узроци
српске неслоге и пропасти; насупрот њима, свјетлосним метафорама
ствара се мит Косова, гради монументални лик косовског јунака Милоша Обилића:
„На развале царства јуначкога
засја света Милошева правда...“169
Цјелокупни Његошев еп настао је на развалинама српског
царства, он је тематски и мотивски везан за Косово, ослоњен на витештво његових јунака, он је прва успостављена нит са српском
традицијом, историјом, културом, и, својим идејама и порукама, наслања се на њега, проистиче из њега – Косова. У цјелокупном Горском вијенцу боре се за превласт тама и свјетлост; простор ловћенског
сунца шири се и потире тмуше азијатске – и то од првог, па до оног
последњег кола, у којем се над Цетињем забијеле душе прадједовске.
И у другом колу, у којем народ поје, пљесмом профилира лик
167
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историјског јунака („Бег Иван-бег, јуначко кољено“) изузетно префињеним поетским метафорама свјетлост неба стопљена је са звуком
који то јесте и није:
„Јунаку се чешће путах хоће
ведро небо насмијат грохотом.“170
У једном филозофском казивању владике Данила (Међу свима
као да је сам) његово психолошко стање, историјске прилике, исказане су такође суптилном и солојевитом свјетлосном симболиком,
у којој има туге, молбе, протеста највише, алузија, супротности и
прожимања свјетлости мјесеца и сунца:
„Помрчина нада мном царује,
мјесец ми је сунце заступио.
Ух, што мислим, куд сам запливао?“171
Свјетлост мјесеца јесте оријентални, чисто турски симбол –
кажу, постоји легенда: да се неки турски барјактар, послије Косовске
битке, освијестио ноћу од рана, подигао барјак из крви – на небу је
био полумјесец и звијезда. Ето, отуда и симболика турске заставе.
Свјетлост сунца симболизира снагу, живот. Ова два симбола често су
супротстављена у Вијенцу.
И оружје црногорских јунака је метафорички, у апотеози о њему
– свијетло. Наиме, владика Данило (,,...се трза као из сна“ 172) и у
једном заносном императивном повику изриче позив на борбу против Турака, вјечног крвника:
„Удри за крст, за образ јуначки,
ко гођ паше свијетло оружје...“173
Значи, и крст и образ јуначки су свијетли, њега (образ) могу да
потамне, обрљају (овај израз употребљава Мићуновић) само издајници, подрепаши, потрпезне кучке (синтагма Мићуновићева). И кад
је већ ту највећи јунак спјева:
„Српкиња га јошт рађала није
од Косова, а ни пријед њега!“174
који је, свјетлосним елементима, метафорама, попут владике
Данила, изрекао филозофску мисао о јунаштву, које је за њега и за
многе српске јунаке и витезове:
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„Вјечна зубља вјечне помрчине
нит’ догори нити свјетлост губи.“175
А владика Данило, обраћа се Богу, без скрушености у гласу,
како то доликује црногорском главару, и тражи:
„проведри ми више Горе Црне,
уклон’ од ње муње и громове
и смућени облак градоносни!“176
Ово владичино обраћање Богу није молитва, а још мање је молба – она се више, по свом тону, дикцији реципира као императивни захтјев. Ево још неколико поетски суптилних метафора у којима
рјечити и мудри владика у алузивној форми, исказује своје мисли
супротстављајући се филозофији источњачке силе, поробљавању
човјека и народа:
„Али тице те су најслабије
лови свјетлост лисичијех очих,
него орла кријућ гледају.“177
Алузија се односи на Црногорце, људе који имају снаге и куражи да се супротставе насиљу – што је једна од основних побуда и
порука Горског вијенца.
Своје алузивно казивање у форми прогласа с подигнутим тоном,
како то доликује епском јунаку и главару, владика завршава метафорама кроз које се назиру његове жеље проткане дискретним сучељавањем небеске и земне свјетлости и таме у значењском и симболичком виду и изразу. Ево тих стихова којима се поентира владичина историјска визија увијек свјетлошћу везана за Косово и косовске јунаке:
„Ох, да ми је очима виђети
Црна Гора изгуб да намири!
Тад би ми се управо чинило
да ми св’јетли круна Лазарева,
ê слетио Милош међу Србе...“178
Сам крај владичиног, увијек, као за себе издвојеног казивања,
поетски је украшен непревазиђеним паралелама између мирног
прољећног дана и мутних облака који негдје:
„дријемају у морској тавници.“179
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Свјетлост је праисконски елеменат, она је у самој бити ствари
и појава, интегрисана је у цјелину епа, у његове мисаоне и поетске
токове. Код Његоша, у његовом стиху, и свјетлост и тама, лелек,
оштрина ријечи и мисли, тон и дикција – све има исту функцију,
синтетизује се у главне идејне токове дјела – право на борбу у одбрани људске личности и слободе, хуманизма и достојанства.
И рјечити Мустај-кадија, сучељавајући се с мислима, начелима, схватањима вјере и свијета, слободе код Црногораца, на крају
своје учене филозофске бесједе, поетски узвишено и егзалтирано,
пробесједио је о свјетлости у којој се купа Стамбол:
„над којијем огледујеш лице
љепше сунца, зоре и мјесеца.“180
...слаткорјечиви и учени кадија, није видио, каже за Стамбол: да
небу оглашава име свемогуће, и пита се:
„Какав олтар ближе неба стоји?“181
Послије кадијине оде турској вјери и егзалтираности величином и љепотама Стамбола, на сцени се појављује сердар Вукота с
црним мислима и клетвом – о проклетој земљи у којој се не налази
друго ништа „до гомиле кости и мраморах“. Озринићки сердар куне
и проклиње, у камен затуца. То се стапа у јединствен узвик, проклетство српско:
„О Косово, грдно судилиште,
насред тебе Содом запушио!“182
а све то снажи национални дух и позива на борбу. Све је у Горском вијенцу ослоњено на Косово – потиче од њега и из њега, историја,
дух и прадједовска земља. Најистакнутији јунак спјева, најбескомпромиснији борац за слободу, Вук Мићуновић, кори за колебљивост
и црне мисли сердара озринићког, и, насупрот њему, свој дух снажи
Косовом и каже да су сви јунаци, њихово херојство, мишица:
„ускрснули с Косовске гробнице
над облаком, у витешко царство,
ђе Обилић над сјенима влада.“183
Цитирани стихови показују да је веза између свјетлости неба
и земних историјских појава стално присутна у мислима, идејама
овог величанственог спјева. За толико пута помињаног Мићуновића,
момци „прса надутијех“:
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„да прелазе с бојнијех пољанах
у весело царство поезије,
како росне свијетле капљице
уз веселе зраке на небеса.“184
не умиру, не нестају већ се прикрадају „царству поезије“, небу
(„ђе Обилић над сјенима влада“).
Овдје, у овим стиховима свјетлост и поезија контрапунктирају, надопуњују се значењски и сликовно, што је иманентно за
Његошеву поетику, поезију уопште.
У четвртом колу народ поје и потврђује Мићуновићево мишљење о погинулим јунацима који се карактеришу, сјенче, повезују с вјечном свјетлошћу:
„Витезови Срби вртијељски,
луча ће се вазда призирати
на гробницу вашу освештену!“185
У везировом писму које чита владика пред скупом Црногораца
има једна свјетлосна метафора казана тоном и ритмом стихова Посвете, истакнута, украшена алитерацијама и асонанцама:
„Селим везир, роб роба свечева,
слуга брата сунца свијетскога...“186
која, у планетарним размјерама, истиче силу и господство, главарство везирско, султанско. И код Турака, у исламу, симболише се и
уздиже свјетлост сунца.
Такође, у истом писму, показује се моћ, снага сунца, али, овога пута, то је његова негативна енергија, његова рушилачка моћ.
О томе нам, у писму, пријетећи, казује тоном с висине Селим везир;
иначе, с висине у Вијенцу говоре владика и сердари, па и остали главари. По свој прилици, ту привилегију у овом спјеву добио је и Селим,
јер је везир:
„Ко изиде испод дивне сјенке
пророкова страшнога барјака,
сунце ће га спржит како муња.“187
Сцене и ситуације озарене свјетлошћу сна врло су импресивне, лелујаве, метафоричке; оне продиру у саму дубину људске
184

ГВ, 994-997. У изворној верзији рукописа аутор је, као напомену, на овом мјесту
написао сљедеће: „Високоучени културњаци и остали србомрсци и дичног владику
Рада Томова, због ових стихова, прогласиће за небеског писца (што, у ствари, он и
јесте) — као и његов народ.“ – нап. прир.
185
ГВ, 1071-1073. Такође, у изворнику рукописа: „Опет Срби – и то вртијељски. Вртијељка је, ваљда, у Црној Гори! Како то, побогу, Његош почешће погријеши у Горском вијенцу?!“ – нап. прир.
186
ГВ, 1077-1078.
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ГВ, 1111-1113.
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унутрашњости. И описи природе који уоквирују сцене сна натопљене су неким дубоким унутрашњим сјајем који зрачи и освјетљава неухватљивом ирационалном свјетлошћу. Пропламсајима ватре, свјетлошћу мјесечине, дочаран је заносни лик снахе Милоњића бана –
најзаносније жене у српској књижевности, умјетности уопште:
„очи гὸрê живје од пламена,
чело јој је љепше од мјесеца...“188
Пред њеном љепотом, гласом којим нариче, плаче чувени
џефердарлија Вук Мандушић.
Обрадово казивање, које слиједи за Мандушићевим, сцене (из
Обрадовог сна) кад пет Мартиновића пењу на олтар цркве златни
крст, божански су освијетљене, прозрачне и величанствене, монументалне:
„Крст засија кâ на гори сунце...“189
и из самог свог језгра зраче пречишћену хришћанску симболику, тријумф вјере над тмушама азијатским.
Чистим метафорама свјетлости и контрастима боја профилиран је оријентални лик исто тако невиђене женске љепоте, Фатиме:
„усне су јој ружом уждене,
..............................................
б’јеле руке – крила лабуда.“190
Обилић (ко те гледа блијеште му очи), при крају епа, свјетлошћу из сна обасјан је и његов митски легендарни лик довршен је; то
је лик црногорског поимања јунаштва.
Војвода Батрић, бритка сабља и украс црногорског јунаштва,
прича осталима свој сан о Обилићу:
„ноћас на сан Обилић пролеће
преко равна Поља Цетинскога
на бијела хата кâ на вилу;
ох, диван ли, боже драги бјеше!“191
Бијела боја овдје наговјештава и симболише скору побједу црногорских јунака над Турцима. Симболичне су и дидаскаличне ватре
бадњака, уз које сједе владика Данило и игуман Стефан, које су композиционо и значењски супротстављене почетној тами ловћенској,
вјековној тами азијатског ропства. Уз свјетлост цетињских бадњака,
којима наздравља и уз које поје уз гусле мудри игуман, што је многа зажегао кандила, свиће нова зора, појављује се нова свјетлост
дана, којој игуман исто наздравља, проглашава, чини помен:
188

ГВ, 1302-1303.
ГВ, 1327.
190
ГВ, 1866, 1870.
191
ГВ, 2383-2386.
189

74

ТОКОВИ 1/2019

„витезовах нашег народа;
данас ће им најмилије бити,
од Косова нигда као данас.“192
Симболика свјетлости јавља се и у причању великог јунака
Вука Мандушића, у којем запаљена кућа Радунова:
„Плам се дигâ бјеше у небеса...“193
освјетљава простор истраге потурица.
Послије причешћа, а прије Мандушићевог казивања о борби,
самом чину истраге потурица, јунаци и осветници поведоше коло у
којем запојаше да означе тријумф свјетлости над тамом, Црногораца
над Турцима, потурчењацима:
„Бјеше облак сунце ухватио,
бјеше гору тама притиснула,
..................................................
бјеху мушка прса охладњела,
а у њима умрла свобода,
кâ кад зраке умру на планину
кад утоне сунце у пучину.“194
Народна кола у Горском вијенцу подстицала су јунаке на отпор
туђину, величала прегнућа, ослањала се на Косово, његов мит, јунаке, историју; Милоша Обилића претворила у националног јунака,
витеза отпора Турцима – овог и оног свијета. Шесто по реду, народно
коло води се на Цетињу, оно је тријумф, празник бијеле боје, празник
побједе над потурчењачком тамом. Над Цетињем цјелокупни земни
и небески простор постао је свечан, прозрачан; у њему су лебдјеле,
играле се душе прадједовске:
„Како су се душе прађедовске
над Цетињем данас увијале,
играју се на бијела јата,
како јата дивних лабудовах
кад се небом ведријем играју
над образом свијетла језера.“195
Бијела боја, свјетлост је у самом језгру Његошеве поетске ријечи;
њоме су исказане многе историјске вертикале, филозофске визије,
мисли о човјеку, слободи, борби, људском достојанству и величини.
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УДК 908(497.16)
Дејан ГОЛУБОВИЋ
Драган БУБАЊА
ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ГОРЊЕГ ПОЛИМЉА1
УВОД
Природно добро, ограничен простор Горњег Полимља, смјештен
је између планина: Проклетија на југу, Мокре планине, Смиљевице и Турјака на истоку, Комова и Бјеласице на западу и Тиврана на
сјеверу. Према сјевероистоку граница није тако природно изражена,
па је обухваћен простор све до границе са бјелопољском општином.
Површина разматраног простора у овим границама износи 1.486 км2.
Природне вриједности Горњег Полимља завређују изузетну
пажњу, али услед слабе валоризације посјећеност није на нивоу каквом заслужује простор изузетних природних љепота и завидног културног насљеђа. Планине у оквиру Горњег Полимља (Проклетијска,
Виситорска, Комска и Бјеласичка група планина) спадају међу најизразитије планине, не само у Црној Гори, већ и у цијелом динарском
склопу. Ове планине са потпланинским дијелом представљају простор на којем се може комплексно сагледати стваралачка и рушилачка
снага природе, њихово смјењивање и надовезивање кроз различите
геолошке ере и периоде.
У геолошком и геоморфолошком погледу ове планине су веома
сложене. Састоје се из стијена различите старости и поријекла. Пошто су углавном изграђене од вододржљивих стијена, на овом простору се развила разграната хидрографска мрежа. У саставу стијена доминирају кречњаци, шкриљци и флиш. Најизразитије црте у рељефу
дале су глацијална и речна ерозија, тако да су данас видљиви многи
циркови, валови и морене. Специфичности ових планина нијесу само
рељефне. Интересантни облици планинских врхова, увала, циркова,
сипара употпуњене су јединственом флором и бројним хидрографским објектима. Флора је богата и представљена је разним планинским
цвијећем. Овдје се посебно истичу дрвнате врсте (букове и четинарске шуме), од којих се морају поменути стабла мунике и молике на
1

Ова студија сепарат је из већег рада, који ће бити објављен под насловом „Географске одлике и културно-историјско насљеђе Горњег Полимља“, као коауторска монографија Дејана Голубовића и Драгана Бубање. Уредништво је захвално ауторима на
дјеловима рукописа уступљеним за публиковање. – Д. Ћ.
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Виситору. Хидрографска мрежа је добро развијена. Велика је бројност извора који представљају изворишне челенке ријека Таре, Лима
и њихових притока. Највећи лимнолошки објекат простора Горњег
Полимља је Плавско језеро, које спада у групу глацијално-акумулативних језера.
Предмет истраживања и проучавања овог рада је простор
Горњег Полимља, односно упознавање са физичко–географским и
културно–историјским знаменитостима са којима он располаже. Наиме, културна баштина је изузетно јак агенс туристичких кретања. Она
подразумијева насљеђа претходних генерација која имају специфичну вриједност за људе и треба да буду сачуване за будуће генерације.
Интересовање за прошлост и њене остатке је пратиља људског духа.
Простор Горњег Полимља је био предмет проучавања бројних
истраживача из различитих научних дисциплина. Овај простор истраживали су географи, геолози, биолози, археолози и други. Јован
Цвијић се бавио постанком и геоморфолошким карактеристикама
планина Горњег Полимља. Највећи број радова односио се на утицај
леденог доба на планине Горњег Полимља. Главне карактеристике
рељефа, хидрографске и хидроенергетске одлике проучавао је Јован
Петровић, настављајући тако Цвијићева истраживања. Велики допринос проучавању овог простора, стварању ледничких облика рељефа и
површинских токова, дао је Боривоје Ж. Милојевић. У новије вријеме
глацијалном морфологијом бавио се Срђан Белиј.
Лимнолошке објекте најдетаљније је обрадио Стеван М. Станковић. У монографији „Планинска језера Црне Горе“ детаљно је обрадио начин постанка њихових басена и морфометријске карактеристике, дао је анализу и резултате који се користе у развоју туризма. Са
аспекта туристичке валоризације највећи допринос дао је Марко Кнежевић, који је 1995. године објавио студију „Туристички потенцијали
и ресурси Проклетија“. Стручњаци Института економских наука из
Београда сачинили су три обимне студије, односно програме интегралног развоја, које треба да поспијеше туристички развој Горњег
Полимља. На челу овог тима се налазио Миљан Радовић.
Научна интересовања за остатке културно–историјске баштине
и археолошка истраживања дала су драгоцјене резултате за простор
Горњег Полимља. Иако је у ранијем периоду било покушаја да се
неки од локалитета археолошки испитају, све је било на нивоу аматеризма и наносило више штете него користи. Истраживање дубље
прошлости на подручју Горњег Полимља започет је у другој половини 20. вијека.
Археолошка истраживања на овом подручју између осталих
детаљније су вршили: Анте Мишура, Драгослав Срејовић, Чедомир
Марковић, Предраг Лутовац и други.
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ГОРЊЕГ ПОЛИМЉА
Име, границе и област простирања
Горње Полимље је регија на сјевероистоку Црне Горе. Име је
добило по томе што захвата слив горњег тока Лима. Пружа се смјером
југ–сјевер. Чине га композитна долина Лима и планине са подпланинским жупама, источно и западно од ње.2
Источну границу има са Метохијском регијом и Горњим Поибарјем. Од југа према сјеверу граница води са тромеђе на Богићевици,
потом развођем Завоја, Старца, Ђевојачког крша, Чакора, Планинице,
Мокре планине, Смиљевице и Турјака. Према Горњем Поибарју граница је на површинском развођу сливова Лима и Ибра.
На сјеверу Горње Полимље се пружа до долине Љешнице, Тивранске клисуре и огранака Бјеласице, које га одвајају од Средњег Полимља. Од истока према западу ова граница иде са Турјака у долину Љешнице, а затим Градином и Тивраном, спушта се у Тивранску
клисуру, а онда излази на Оштро и иде развођем између Бистрице и
Брзаве, које чине огранци Бјеласице: Буче, Дебело брдо и Стрменица.
Западну границу Горње Полимље има са Доњим и Горњим Колашином, Кучима и Албанијом. Од сјевера према југу она иде развођем између Лима и Таре на Бјеласичкој групи планина, Трешњевику
и Комовима и развођу Лима и Мораче на Проклетијској групи планина. Почиње на врху Стрменица, а затим наставља развођем на Црној
глави, Зековој глави, Врањаку, Кључу, Лиси, Трешњевику, Штавној,
Васојевићким и Кучким Комом, Царинама, Мојаном, Жијевом главом,
Биоградом, силази у корито Кутске ријеке, а затим иде западним падинама Липовице и Вјетерника, спушта се у долину Грнчара, потом води
развођем на Алибеговој шкали, Тројану, Попадији и Валушници.
Јужна граница Горњег Полимља је државна граница са Албанијом и води гребенима Проклетијских планина, који су развође између Лима и Дрима. Од запада према истоку граница води са Волушнице у ледничку удолину Ропојану, а онда иде врховима Бјелича до
тромеђе на Богићевици.
У овим границама, идући од југа према сјеверу, Горње Полимље
чине: Плавско–гусињски басен, Полимље, Андријевички и Берански крај. Природна граница између Плавско–гусињског басена и Полимља, од истока према западу иде са Ђевојачког крша према кориту
Лима, одакле иде огранцима Виситора. Природна граница између Полимља и Андријевичког краја је на развођу Зелетина, Превије и Јеринине главе, силази у клисуру Сућеску и иде јужним падинама Баља.
Природна граница између Андријевачког и Беранског краја, од
запада према истоку, је на развођима између Требачке и Виницке ријеке на лијевој обали Лима и на Навотинској коси на десној обали Лима.
2
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Горње Полимље
Према овој области простирања можемо рећи да се Горње Полимље пружа између 42º 25′ и 42º 55′ 5″ сјеверне географске ширине
и 17º 15′ 25″ и 17º 40′ источне географске дужине. Најјужнија тачка
је на Бјеличу, најсјевернија на Градини, најисточнија на Богићевици,
а најзападнија на Кључу. Најнижа тачка је у Тивранској клисури (650
м), а највиша на Бјеличу (Зла Колата 2.534м), који је и највиши врх
Црне Горе, па је релативна разлика између најниже и највише тачке
1.884 метара.
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Функционални положај
С обзиром на географски положај Горњег Полимља, можемо
истаћи да представља природну везу са сусједним областима као
што су: Метохија, Косово, Средње Полимље, Горње Потарје и област
Куча, а преко њих Црногорско приморје са Панонским басеном и централним дјеловима Балкана. Но, и поред тога, та природна предиспонираност у досадашњем укупном развоју није била адекватно валоризована, прије свега, што није било квалитетних саобраћајница које
би допринијеле већем функционалном значају овог простора. У том
погледу известан напредак подстакао је континентални крак Јадранске магистрале, али је он само периферно тангирао простор Горњег
Полимља.
У прошлости је Горње Полимље био транзитан простор и кроз
читав стари и средњи вијек ова функција остваривана је караванским
путевима.
Тек почетком прошлог вијека та се функција модернизује изградњом друмског пута макадам подлоге Подгорица–Лијева Ријека–Матешево–Андријевица–Пећ, а виши ниво транзитности добија
са Јадранском магистралом (1973. године). Овим саобраћајницама
последњих деценија одвијали су се релативно обимни токови транзитног карактера на релацији Црногорско приморје–Солунски залив,
а дијелом и према црноморској обали. У том периоду грађени су и изграђени најважнији објекти у Горњем Полимљу, па је функционални
положај почео да добија све већи значај.
Црна Гора је једина земља на Балкану која до сада није имала
ауто-пут. Међутим, Скупштина Црне Горе је 8. 12. 2014. године усвојила Закон о изградњи ауто-пута од Бара до Бољара. Изградњом
ауто пута који ће се једним дијелом периферно ослањати, а другим
дијелом пролазити кроз простор Горњег Полимља, умногоме ће се
ријешити питање туристичке валоризације природних и антропогених вриједности које се налазе на овом простору.
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Извор: Детаљни просторни план ауто пута Бар Бољаре
Средином 2018. године пуштен је у функцију новоизграђени
путни правац Гусиње –Подгорица, који се простире преко територије
Албаније, а удаљеност између ова два града износи око 90 км. Иначе, овај потпуно необични пут спаја два краја Црне Горе, чијом изградњом је омогућено бројним туристима и путницима да упознају
природне љепоте Горњег Полимља.
ПРИРОДА ГОРЊЕГ ПОЛИМЉА
Природа Горњег Полимља богата је и разноврсна. За развој овог
простора полазну основу представљају природни услови, које ћемо
најбоље сагледати кроз геоморфолошке, климатске, биогеографске и
хидрографске одлике.
Геоморфолошке одлике Горњег Полимља
Основна геоморфолошка структура Горњег Полимља настала је
тектонским покретима, када је дошло до формирања Скадарско–беранског расједа меридијанског смјера и издизања млађих вјеначних
планина источно и западно од њега. Дјеловање тектонских сила траја82
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ло је веома дуго, а најизразитије је било током Алпске орогене фазе.
У току тих дугих процеса настале су све магматске и метаморфне
стијене, док се формирање седиментних стијенских маса дешавало
прије њих и касније. Старије седиментне масе настале су у слојевима
Тетиса, а млађе послије Алпске орогенезе. Отуда се на овом простору
развила врло различита геолошка грађа у којој доминирају стијене
различите старости, са изразито доминантним учешћем карбонатних
стијена, међу којима преовлађују кенозојски кречњаци и доломити.
По времену настанка Горње Полимље спада у најстарија копна Црне Горе. Његово макро формирање одиграло се током Алпске
орогене фазе, а обликовање у садашњим контурама, кроз све геолошке фазе које су настајале касније, углавном дејством егзогених сила:
ријечне, крашке, језерске, глацијалне и флувио–денудационе ерозије
и акумулације. Њиховим дјеловањем које и даље траје, обликоване су
микро рељефне форме, које овај крај чине препознатљивим по бројним вриједностима, међу којима се посебно одликују планине и долине.3
Планине
Својом висином, пространством и пејзажном разноликошћу,
планине сјевероисточног дијела Црне Горе представљају комплексну
вриједност. Проклетије на југу, Комови и Бјеласица на западу и
Смиљевица и Турјак на истоку чине оквир долине Лима.
Високе планине на југу и истоку
Ову групу планина чине Проклетије, које се дијеле у три групе:
јужну, средишњу и сјеверну групу.
А) Јужна група пружа се између Грнчара на југу, до долине
Комараче и Бабинопољске ријеке на сјеверу, границе са Албанијом
на истоку и Плавско–гусињске котлине на западу. То су типичне Проклетије – кршевите, сурове, дивље, тешко приступачне, а често и неприступачне, дугачких и голих гребена, са бројним врховима изнад
2000м, са цирковима, доловима и удолинама. Највише су планине
Црне Горе. Чине је четири подгрупе: Тројанска, Бјеличка, Кофиљачка
и Богићевичка подгрупа планина.
а) Тројанска подгрупа се пружа између долине Грнчара и Ропојанске удолине и од Плавско–гусињске котлине до границе са Албанијом. Припадају јој планине: Тројан, Попадија, Волушница, Равни
кључ, Везирова брада, Каранфили, Комљен и Љубокућ. Представљају
изворишну челенку Лима, односно Ључе и њених саставница Врује
3
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и Грнчара. Осим Равног Кључа (1.915м) све су високе планине, јер
имају врхове изнад 2.000м.
б) Бјеличка подгрупа планина пружа се источно од Ропојанске
удолине све до долина Трокуске и Ђуричке реке, на југу до границе
са Албанијом, а на сјеверу до Плавско–гусињске котлине. Најважније
планине ове подгрупе су Бјелич, Бор, Велика и Мала Шчапица, Осоја
и Трокус.
ц) Кофиљачка подгрупа простире се источно од долина Ђуричке и Трокуске ријеке све до долине Комараче и Трескавичке ријеке, на југу до границе са Албанијом, а на сјеверу до Плавско–гусињског басена.
Најважније планине ове подгрупе су: Кошутница, Велики и
Мали Белај, Ујков крш, Трескавац, Коњски обор и Кофиљача.
д) Богићевичка подгрупа планина пружа се између Трескавичке ријеке на западу, Бабинопољске ријеке на сјеверу и истоку и границе са Албанијом на југу. Најважније планине ове подгрупе су: Богићевица, Ридска гора, Трескавица, Бивољак и висораван Бабино поље.
Б) Средишња група проклетијских планина пружа се између
Комараче и Бабинопољске ријеке на југу, границе са Србијом на истоку, превоја Чакор и Величке ријеке на сјеверу и долине Лима на
западу. Најважније планине ове групе су: Старац, Завој, Ђевојачки
крш, Чакор и Јечмишта.
Ц) Сјеверна група проклетијских планина пружа се сјеверно
од Величке ријеке и превоја Чакор све до превоја Локве и ријека Врбице и Љешнице на сјеверу, границе са Србијом на истоку и Лима на
западу. Важније планине ове групе су: Ваганица, Планиница, Мокра
Планина, Штит, Сјекирица, Мургаш, Дивљак и Смиљевица.
Смиљевица ( 1.963 м.н.м.) је развође између сливова Лима,
Ибра и Бијелог Дрима. Карактерише се геоморфолошком индивидуалношћу, дисецираним долинама и добром приступачношћу. Обилује бујним цвијетним ливадама и разним љековитим и ароматичним
биљем, по којем је у народу добила име. Иначе, многи је називају
Цмиљевица, јер „цмили“ (привлачи) својим бројним атрактивностима да се до ње дође и дуже остане. Источно од ње пружа се Хајла, а
на сјеверу је Турјак. У јужном дијелу је Калударска капа у чијем се
цирку налази глацијално Капско језеро.
У сјеверном дијелу је локалитет Скривена са изванредним
скијашким теренима, до којих је од мотела „Локве“ изграђен ски–
лифт. Поред ливадских, располаже шумским и пашњачким комплексима, па је одувијек била позната по катунском сточарству.
Високе планине на западу
Ову планинску цјелину чине три групе планина: Виситорска,
Комска и Бјеласичка група.
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А) Виситорска група – простире се између Плавско–гусињског
басена на југу, долине Лима на истоку и сјеверу и долина Злоречице и Кутске ријеке на западу. Добила је име по највисочијој планини
Виситору (2.211м.н.м.). У основи је јединствен вијенац планина, ужи
на југозападу и на сјеверу, а најшири у централном дијелу, у коме достиже највеће висине. У том дијелу стране су им стрмије и на њима
се јављају точила и сипари. Централни дио је најшири и на њему се
јављају висоравни са ледничким валовима и језерима. Планине ове
групе имају квалитетне ливадске, шумске и пашњачке комплексе, те
и развијену мрежу извора и водених токова, због чега је на њима одувијек било развијено катунско сточарење и домаћа радиност.
Виситор се простире између Плавско–гусињске котлине на југу,
долине Лима на истоку, долине Муринске ријеке на сјеверу и долине
Мартинићког потока и превоја Ваље на западу. Има основни смјер
пружања југозапад–сјевероисток. Највећу висину достиже у централном дијелу, у коме има више врхова изнад 2.000 м.
Б) Комска група планина – јужну границу Комова и његових
огранака чине границе са Албанијом и долина Кутске ријеке, источну
долина Злоречице, сјеверну долина Лима и Краштице, а западну превој Трешњевик.
Комови заузимају простор између ријека Дрцке и Краштице на
сјеверу, Таре и Веруше на западу, Кутске ријеке и Злоречице на истоку, и планинских вијенаца Проклетија на југу.
Простиру се на површини од 68км². Јован Цвијић их по геоморфолошким карактеристикама издваја као посебну планинску групу,
која се битно разликује од сусједних планина, нарочито оних које
припадју проклетијској групи.
Ц) Бјеласичка група планина – чине је три планинска вијенца: јужни, средишњи и сјеверни.
1. Јужни се пружа између долине Краштице и превоја Трешњевик на југу до долине Требачке ријеке;
2. Средишњи, између долина Требачке ријеке на југу до долине
Бистрице, која се у средњем току назива Лубничка ријека, а у
горњем току Јеловица; и
3. Сјеверни, од долине Лубничке ријеке, односно Јеловице на
југу, до долине Лепенца и Љубовиђе на сјеверу, а у Горњем
Полимљу до његових сјеверних граница у масиву Бјеласице.
Бјеласица у ужем смислу је централна планина масива. Горњем
Полимљу припада све до развођа на Зековој глави (2.117м) и Црној
Глави (2.139м) њеним највећим врховима. На планини се истиче богатство вегетације и хидрографских објеката.
Композитна долина Лима
Лим и његове притоке, усјекле су у Горњем Полимљу клисуре
својствене композитној геоморфолошкој структури.
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Плавско–гусињска котлина се налази на југу композитне долине Лима. Лежи у долини ријеке Ључе, њених притока и Плавског
језера. Полигенетског је постанка, а њено грубо формирање плод је
деловања тектонских сила дуж скадарско беранског расједа. Њен садашњи облик доградиле су глацијална ерозија и акумулација, затим
речна ерозија и акумулација и језерска ерозија и денудација. Њеним
централним дијелом протичу Ључа и Лим, а у најнижем дијелу ужег
подручја котлине је Плавско језеро на 906 м.н.м. Остали дјелови дна
котлине чине алувијалне равни Ључе и њених саставница Врује и Грнчара. У источном дијелу котлине има неколико плавина које чине
шљунак, пијесак, па и крупније стијене, које су нанијели потоци. Иначе, значајни дјелови дна котлине су мочварни и више се користе као
ливаде, а мање као оранице. На сјевероистоку ужи дио котлине затвара чеона морена Метеризи коју је Лим отворио на његовом изворишту
из Плавског језера после које се према сјеверу пружају Брезојевичко
поље коју представља шљунковита плавина са лијеве и Новшића тераса са десне стране корита Лима. Дјелове плавске морене резориле
су још и Ђуричка ријека и Комарача.
Плавско–гусињска котлина је највећи леднички валов у зони
Проклетија, дужине 25км и ширине 5км. Типична је алпска долина,
изнад које се на истоку, југу и западу издижу високе планине, образујући њен природни амфитеатар са прекрасним природним својствима који су изванредан ресурс будућности.
Полимље – сјеверно од моренских низова Плавског ледника
на дужини од 12км, пружа се котлина Полимље. Развила се између
Главице на југу, високих и стрмих источних и западних планинских
страна и врхова. Њено грубо формирање настало је тектонским покретима, а микро обликовање претежним дјеловањем флувијалне и
флувиоглацијалне ерозије и акумулације. У основи је чине:
1. Алувијална раван уз долину Лима надморске висине између
780 и 840 метара;
2. Рјечне терасе са обје стране алувијалне равни од које су одвојене стрмим и често огољелим одсјецима надморске висине око 800 метара, и
3. Благе падине планина на истоку и западу са мањим слабо
очуваним терасама и узвишењима, а које су стално насељене,
на надморским висинама углавном између 800 и 1000 метара.
Сућеска је клисура у долини Лима узводно од Андријевице до
Горњих Луга, дужине око 4км. Изградио ју је Лим у кречњачком масиву Јериње главе и Баља, чије се стране изнад корита Лима релативно стрмо уздижу. Спада у атрактивне вриједности Горњег Полимља.
Андријевичка котлина – на простору између Сућеске клисуре
на југу, до уласка Лима у марсенићко сужење у дужини од 9,5км, раз86
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вила се Андријевичка котлина. Има два нешто већа проширења која
су изградиле Злоречица и Краштица. Њено грубо формирање било је
радом тектонских сила, а микро обликовање дугим деловањем углавном флувиоглацијалне ерозије и акумулације, али и денудације. Чине
је три мање морфолошке цјелине:
1. Алувијална раван Лима,
2. Терасе на обје стране Лима,
3. Благе падине околних планина и њихова подножја надморске висине између 780 и 980 метара, на којима су се развила
већина сеоских насеља ове котлине.
У морфолошком погледу није типична котлина, али није ни
долинско проширење. По укупним географским карактеристикама
представља жупски крај, изузетно повољан за развој воћарства, у
чему има велику предност у односу на Плавско–гусињску котлину,
која је морфолошки типичнија котлина, али је климатски знатно неповољнија.
Требачко-марсенићка котлина је мања котлина у долини
Лима, уз доње токове Требачке и Шекуларске ријеке. Сличног је
постанка као и читава композитна долина Лима. Морфолошки је састављена из два дијела:
1. Алувијалне равни, која је најтипичнији и најважнији дио котлине, и
2. Благе падине околних планина до око 980 м.н.м.
Алувијални дио котлине изложен је ерозивном дјеловању Лима,
Требачке и Марсенићке ријеке.
Беранска котлина је највећа и најважнија котлина Горњег Полимља. Пружа се између Смиљевице на истоку до Бјеласице на западу, Тивранске клисуре на сјеверу и ниских коса Требачког крша и
Навотинско–марсенићке косе на југу. Дуга је 10 км, а широка до 4,5
км., са површином од 24 км2 у ужем и 40 км2 у ширем смислу, обухватајући басен Полице. Средином котлине протиче Лим дијелећи је
готово на два једнака дијела – источни, који чини алувијална раван уз
десну обалу, терасе и заобљена брда, и западни, структуиран од шире
алувијалне равни на лијевој обали, тераса и брда Буковац, Главица
и Градина. На сјеверном ободу котлине уздижу се мања узвишења
Беран-крш и Градац. Котлинско дно је на надморској висини између
650 и 750 м, док је басен Полице валовит са висинама између 780 и
920 м.н.м.4

4

Лутовац В. М., Иванградска (Беранска) котлина
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Беранска котлина
Котлина је настала тектонским покретима, а у каснијим фазама развоја обликована је радом егзогених сила, првенствено речном
и језерском ерозијом и акумулацијом, те денудацијом и флувиоглацијалном акумулацијом. Морфолошке карактеристике котлине чине
терасе на различитим висинама од 670 до 920 м.н.м. Најнижа је на
637 метара и њу је изградио Лим; друга је до 720 метара са најбољом
израженошћу на Бучу и Виницкој, на лијевој, и на Лугама, Доњој Ржаници и Навотини, на десној обали Лима; друге су лоциране по ободу
и на Полици пењући се и до 920 м.н.м. Изнад тераса су благе падине
планина окренуте према котлини и чине њен ободни дио, висине до
1.000 м.н.м. и саставни су дио села на њеној територији.
Тивранска клисура у долини Лима је сјеверно од Беранске котлине. Усјечена је у кречњацима масива Тивран (1.161 м.н.м.) и Оштро
(1.152 м.н.м.) у дужини од 4 км, дубине до 450 м. Импозантног је
изгледа и спада међу најљепше клисуре у Црној Гори. Кроз њу пролази континентални крак Јадранске магистрале између Рибаревина
и Берана. На почетку клисуре, на деснoј обали Лима, налази се манастир Шудиково, који је био значајно вјерско и културно средиште
Будимљанске жупе.
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Климатски елементи
На основу до сада обављених праћења кретања климатских елемената, и извршених анализа у метеоролошким станицама у Плаву и
Беранама, може се констатовати да на подручју Горњег Полимља имамо два основна климатска типа: умјерено-континентални или жупски
и планински (алпски) тип климе, и један климатски варијатет условно
назван – субпланински. Географско распрострањење умјерено-континенталне климе је на теренима између 600 и 1.000 м.н.м., а планинске
преко 1.300 м.н.м. Између њих је варијатет субпланинске климе и заступљен је на теренима углавном између 1.000 и 1.300 м.н.м.
Основне карактеристике умјерено-континенталне климе на подручју Горњег Полимља су:
 средње годишње температуре ваздуха крећу се између 90 и
120С (Беране 10,70 С, Плав 9,70 С );
 најхладнији мјесец је јануар са просјечним температурама
између 3,4 и -5,60 С (Беране -0,40С, Плав -0,70С);
 најтоплији мјесец је јули са просјечним температурама ваздуха између 18 и 230С (Беране 20,70С, Плав 19,40С);
Средње мјесечне и годишње температуре ваздуха (ºC)
БЕРАНЕ
год.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

јан

-0.1
-0.2
1
-1
-2.2
0.9
3.4
0.4
0.5
-5.5

феб мар апр
2.7
0.9
2.7
0.2
-3.7
3.6
7.1
2
6.7
4.2

6.5
4.9
5.7
5.3
5.7
6.4
8
4.6
5.8
7.7

11.2
12.1
10.6
10.3
10
11.8
10.3
8.4
12.9
9.7

мај

15.9
15.7
14.9
13.9
14
14.9
13.8
16.1
13.3
14.7

јун

19.3
18.1
18.5
18
20.6
17.8
18.1
18.1
19
19.7

јул

19.7
20.7
20.7
20.7
23.2
19.9
19.8
22.9
20.9
21.1

авг

21.4
21.1
21.8
20.8
21.6
20.7
20.4
21.9
19.4
21.8

сеп

14.1
16.2
15.8
18.8
17.8
14.8
15.4
17.4
15.6
15.8

окт нов

11.8
9.8
9.9
8.2
12.5
11.2
11.5
11.1
10.7
9.3

6.8
6.4
8.8
2.5
7.9
7
8.3
5
5.1
4.8

дец
2.2
4.3
1.7
1
0
-1.3
2.5
-1.2
-2.1
2

год.
11
10.8
11
9.9
10.6
10.6
11.6
10.6
10.7
10.5

ПЛАВ
год.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

јан

0.2
0.1
-0.3
-0.5
-2.4
0.6
3.1
-0.2
0.5
-5.6

феб мар апр
1.5
-0.1
2.1
-0.3
-4.8
2.3
5.6
0.5
5.6
3

3.8
3.4
3.5
3.7
3.9
4.3
6
3.1
4.8
6.4

9.1
11
8.5
8.8
7.9
9.8
8.2
7.2
11.7
8.4

мај

14.5
14.3
12.8
12.4
12.4
13.5
12.4
14.2
11.9
13.5

јун

18.6
16.3
17.2
17.3
18.9
16.1
16.2
16.4
18.1
18.8

јул

19.3
19
19.2
18.5
21.4
18.3
18.1
20.7
20
20.4

авг

20.4
19.2
19.6
19.2
20.5
19.2
18.8
20.1
18.8
20.6

сеп окт

14.4
15.4
14.1
17.1
16.4
14.2
14.2
16.8
14.7
14.9

12
8.8
8.6
7.9
12
11.2
10.5
10.7
10.4
9.2
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нов
7.1
7.2
7.8
2.7
7.7
6.4
7.8
6.2
5
4.9

дец
1.9
3.8
0.9
1
-0.5
-0.7
2.2
0.6
-1.6
0.9

год.
10.2
9.9
9.5
9
9.4
9.6
10.3
9.7
10
9.6
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 годишње количине падавина су мање у сјеверним него у јужним дјеловима Горњег Полимља (Беране 884 мм, Плав 1233
мм,), односно оне се повећавају према југу;
Средње мjесечне и годишње висине падавина (мм)
год.

јан

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

34.7
73.5
122
24.1
55.1
128.1
86.8
109.6
74.1
46.3

год.

јан

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

80.2
137.3
243.1
33.6
106.6
129
123.4
153
193
72

феб мар

10.6
56.9
84
49.6
85.7
91
21
70.9
117.8
55.2

апр

мај

БЕРАНЕ
јун

125.9
94.5
98
40.2
0
183.8
50.3
88.5
115.7
54.5

5.9
30.4
77.4
43.3
87.2
66.7
138.4
67.3
29.2
67.1

25.4
99.9
67.7
136.2
97.6
135.9
70.1
31.2
94.6
88.3

43.8
67.2
84.5
45.8
18.3
65.2
116.9
84.9
75
57.5

феб мар

апр

мај

јун

48.2
52.5
138.5
45.4
166.1
103.2
159.8
64.2
39.6
63.5

28.4
120.2
139.3
169.8
127.2
158.4
81.4
45.6
146.8
87.2

69.6
80.2
69
83.4
11.6
83.4
40.3
106
92.4
37.2

јул

авг

сеп

окт

нов дец год.

јул

авг

сеп

окт

нов дец год.

44.8
80.2
42.6
24.8
33.6
68.8
61.6
32
93.2
33.8

6.4
37.8 63.6
61.3 29.9 205 183
30.4 87.2 89.4 299.9
27.4 79.6 85.8 17.8
8.6 63.9 218
87
51.1 80.4 88.4 220.1
5.8 231.9 74 108.6
54.6 16.4 116.8 111.4
86.4 141.2 156.7 225
20 54.4 88 112.7

69
4.8 101.4 35.9 95.3 200.9
34.2 10.4 27.7 144 132.5 115
28.7 15.7 65.8 63.9 176.9 158.6
58.2 23 92.1 84.1 9.6 100.9
33.5 18.1 51.5 144.4 36.8 108.7
60.9 103.7 49.3 84.8 110.9 20.2
93.5 16.5 215.2 81.6 102.1 72.7
9.4 21.7 58
108
72
0
72.2 71.1 73.9 99.7 197.4 13.5
38.6 15.8 26.3 97.9 69.6 174.7

753.6
886.2
1043
707.1
736.9
1101
1065
721.5
1034
791.8

ПЛАВ
16.6
79.5
210.4
30
147.6
188.8
43.6
98.2
233
77.5

132.8
136
112.1
80.4
7.6
255.2
54.1
109
145.6
89.9

280.2
178.6
256.5
164.5
179.1
26.9
124.2
0
10
270

1344
1718
842
1157
1454
1109
907
1563
1006

Извор: РХМЗ Црне Горе
 максималне висине снијежног покривача крећу се (Беране 96
цм, Плав 175 цм);
Максимална висина снијежног покривача у цм
БЕРАНЕ
год.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

јан феб мар
9
30
21
23
38
20
2
17
18
38

3
18
8
8
96
20
0
12
2
10

21
50
14
2
31
13
0
37
4
0

апр
0
0
0
20
5
0
12
7
0
4

мај
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

јун
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90

јул
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

авг
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

сеп
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

окт
0
2
0
0
0
0
8
0
0
2

нов дец год.
20
0
0
0
0
12
0
1
0
2

1
20
4
15
30
21
10
0
5
20

21
50
21
23
96
21
12
37
18
38
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ПЛАВ
год.

јан

феб мар апр

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

5
50
15
28
70
32
5
32
22
50

3
25
38
12
175
36
3
20
8
17

25
20
12
3
78
20
0
75
15
3

0
0
0
20
5
0
22
2
2
12

мај

јун

јул

авг

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

сеп

окт

нов

дец

год.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5
0
0
0
0
2
0
0
4

10
0
5
0
0
10
0
5
5
2

1
22
25
10
38
12
40
0
5
24

50
38
28
175
36
40
75
22
50

дец
79
79
79
89
84
81
87
91
76
82

год.
69
72
72
74
71
72
75
76
76
72

Извор: РХМЗ Црне Горе

 релативна влажност ваздуха креће се око 73,0%;
БЕРАНЕ
год.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

јан
77
83
78
82
84
81
77
83
82
79

феб
66
71
77
75
81
80
66
79
79
76

мар
70
74
70
70
69
70
72
77
74
70

апр
61
64
70
66
71
63
78
72
64
69

мај
62
67
65
74
72
69
73
69
76
73

јун
65
68
69
68
56
67
72
74
71
69

јул
65
65
69
67
56
64
70
68
71
64

авг
60
64
62
65
56
65
68
67
74
59

сеп
72
73
72
69
66
73
81
72
80
69

Извор: РХМЗ Црне Горе

окт
73
79
79
79
73
73
80
82
82
76

нов
77
79
78
80
79
80
81
81
80
84

 просјечна годишња облачност је у десетинама и она износи
између 5,2 и 7,3 десетина;
БЕРАНЕ
год.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

јан
6.5
7.2
7.6
6.6
7.2
7
7.6
7.2
7.2
6.7

феб
4.7
7.8
8
6
8.4
7.4
5.7
6.4
6.7
6.3

мар
5.9
7
6.5
5.7
4.4
7
4.9
6.7
6.8
5.1

апр
7
4.9
6.4
5.9
5.8
4.5
7.5
5.6
5.4
5.5

мај
4.8
5.5
6.4
6.6
6.2
6
6.2
5.3
6.2
5.6

јун
4.5
5.6
5.8
5.6
2.1
5.6
5.4
5.3
4.8
4.2

јул
4.4
3.3
5.2
3.7
2.8
4.3
5.1
2.1
4.2
3.4
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авг
2.9
4.6
3.1
2.7
2.1
3.6
3.9
3.8
4.4
2.7

сеп
6.5
5.7
5.8
3.4
3.8
5.3
7.2
4.8
6.2
4.7

окт
5
6.7
7.6
5.4
5.2
4.8
6.6
6.4
6.6
4.4

нов
6.5
6
6.8
4.6
6.8
7.5
6.6
5
6.1
6.5

дец
7.8
8.1
7.4
7.8
7.5
5.5
7.6
7.7
4.1
8.4

год.
5.5
6
6.4
5.3
5.2
5.7
6.2
5.5
5.7
5.3
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год.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

јан
5.3
8.3
8.4
6.4
7.9
7.9
7.5
8.1
7.6
6.7

феб
3.9
9
8.4
5.8
8.7
8.3
6.8
6.3
7.8
6.1

мар
7
8.8
7
6.9
6.1
7.1
6.2
7.8
7.6
5.9

апр
8.6
6.7
7.4
6.9
7.4
5.9
8.4
6.4
6.2
6.4

мај
6.3
7
7.2
7.4
7
6.5
7.5
6.5
7.1
7

ПЛАВ

јун
5.9
6.5
6.8
7.1
3.4
6.2
6.6
6.3
6
5.1

јул
5.4
5.1
6.6
4.9
3.4
5.5
6.7
3.6
5.5
4.4

авг
3.8
5.7
4.5
4.3
3.2
5
4.8
5.1
5.4
3.4

сеп
7.3
7.4
6.5
4.8
5
5.5
8.4
5.8
7.6
6.1

Извор: РХМЗ Црне Горе

окт
6.5
7.6
7.3
5.7
5.6
5.2
7.1
6.8
7.4
5.3

нов
6.5
5.9
7
4.7
7
7.5
7.5
5.1
6.1
7.3

дец
8.7
9.1
8.6
8
8.1
4.7
7
3.6
5.2
8.3

год.
6.3
7.3
7.1
6.1
6.1
6.3
7
5.9
6.6
6

 просjечна инсолација током године је између 1700 и 2000 часова;
БЕРАНЕ
год.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

јан
83.6
54.2
62.3
66
45
66.7
61.6
57.4
64.8
58.9

феб
152.6
62.4
45.8
92.2
39.7
63.9
110.8
96.1
98
100.8

мар
149.8
85
128.8
152.9
188.3
125.3
173.7
113.9
119
171.5

апр
150.6
165.2
143.5
160
156.4
242.1
109.9
187.5
183.7
171.8

мај
239.8
204.6
187.5
143.1
156.7
186.8
153.5
212.2
176.1
190.6

јун
246.2
192.3
194.6
197.3
299
193.4

јул
246.6
286
225.2
251.3

авг
286.5
224.6
303.9
290.7

273.5
231.8
230.1 317
236.1 250
249.4 284.4

264.1
256.3
263.5
233.6
273.6

сеп
135.7
148.3
183.3
237.2

окт
154.2
99
92.5
147.3

нов
71.5
88.9
115.5
124.9
75.7
193 178.4 65.5
104.5
188.5 120.2 128.2
152.7 113.9 100.6
200.8 190 91.8

дец
46.2
39.3
71.3
43.3
47.6
87.3
52.9
41.3
107.6
41.7

год.
1963
1650
1754
1906
1940
1956
1836
2025

 током године најчешће се јављају сјеверни и јужни вјетрови (Беране N=14,0%; S=9,0%, Плав N=13,0%; S=14,0%), с
тим што се у сјеверном дијелу чешће јављају сјевероисточни
(12,0%) и југозападни (10,0%) од јужних вјетрова (9,0%);
Сви ови климатски параметри показују да се ова зона карактерише правилном смјеном годишњих доба, те да свако од њих траје
приближно једнако (по три мјесеца). Уз то, ово је најповољнија зона
за становнике, одвијање свих дјелатности, уопште за организацију
живљења људи и њихово здравствено стање.
За планинску климу Горњег Полимља нема поузданих података,
тако да су за оцјену њених карактеристика коришћени аналогни подаци, подаци који се прате, као и искуствена сазнања. Полазећи од тога,
њене основне климатске особености су сљедеће:
 јавља се на висинама углавном већим од 1300 м.н.м. до
највећих врхова, те је све оштрија како се висине повећавају;
 у основи годишње температуре ваздуха су ниске, а снијежни
покривач се дуго задржава;
 средње годишње температуре ваздуха се крећу између 4 и 60C
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у нижим и 0 до 2 C на највисочијим дјеловима високих планина;
 најхладнији мјесец је јануар са средњим температурама од 4
до -20C у нижим и -6 до -80C у највисочијим дјеловима;
 најтоплији мјесец је јул са средњом мјесечном температуром
од 12 до 140C у нижим и 8 до 100C у највисочијим планинским зонама;
 просјечна годишња количина падавина креће се између 1200
и 1750 мм у нижим и преко 3000 мм у највишим областима;
 просјечна висина снијежног покривача износи између 150 и
200 цм;
 изражено је често дување вјетрова промјенљивих смјерова;
 мали број дана са тишинама;
Код овог климатског типа прољеће и јесен као годишња доба су
слабо изражени, љето је кратко, свјеже и кишовито, а зиме дуге, са
ниским и најчешће негативним температурама, са високим снијежним покривачем који се дуго задржава и чије максималне висине прелазе и 200цм. То је климатски тип катунског сточарења и одвијања
зимског и љетњег туризма.
Субпланински или субалпски климатски варијетет је прелазни
климатски облик од умјерено континенталне ка планинској или алпској клими. Његове одлике су сљедеће:
 преовладава углавном на висинама између 1000 и 1300 м.н.м.;
 сва четири годишња доба су добро препознатљива, с тим
што је љето нешто свјежије него код умјерено континенталне
климе, а зиме су значајно оштрије;
 средње годишње температуре ваздуха крећу се између 6 и
70C;
 средње јануарске температуре се крећу између -1 и -30C;
 средње јулске температуре су у распону између 14 и 160C;
 јесен траје дуже од прољећа и топлија је;
 инсолација се креће између 1700 и 1900 сати годишње;
 просјечне годишње количине падавина су између 800 и 1000
мм, с тим што су оне у јужном дијелу подручја знатно веће;
 током године чести су вјетрови променљивих смјерова , и
 тишине су мање заступљене него код умјерено континенталне климе.
Ова зона није у цјелини стално насељена, а тамо где јесте, становништво се претежно бави сточарством и шумарством. Климатски
гледано, ово је зона здравог, свјежег и чистог ваздуха, зона незагађене
воде и земљишта и може у будућем развоју одиграти значајну улогу у
ширењу сталне насељености и еколошки здравог привређивања.
Дакле, оштре границе код ових климатских типова уопште нису
могуће, ни реалне, већ су више прелазне граничне вриједности, које
0
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ни у чему не доводе у питање издвајање два основна и једног прелазног климатског типа. Отуда су и ове приказане вриједности појединих
климатских елемената само приближно тачне и апсолутно законито
се уклапају у битна обељежја климатских услова овог подручја.
Имајући све то у виду, ближе географско распрострањење ових
климатских типова на подручју Горњег Полимља је сљедеће:

Умјерено континентална клима влада у Плавско-гусињској
котлини, котлинско долинском дијелу Полимља, Андријевичкој котлини, Требачко-марсенићкој котлини, Беранској котлини и Полици. Ова зона је главни екуменски простор подручја
у коме су сва градска и велики број сеоских насеља, који је
саобраћајно најбоље повезан и у којем су лоциране најважније привредне активности Горњег Полимља;

Субпланински климатски услови преовладавају у Вусањском
валову, већем дијелу долина Ђуричке ријеке и Комараче, височијим зонама Величке жупе, Кути, вишим зонама Коњуха,
горњег слива Краштице и у жупама горњих села. И ово су
насељени простори са сеоским насељима у којима су сточарство и земљорадња главне дјелатности привређивања, и

Планинска клима карактеристична је за планинску зону Проклетијске, Виситорске, Комске и Бјеласичке групе планина.
То су простори катунског сточарења и обављања дијела шумске дјелатности, који обилују бројним природним ресурсима
( туристичким вриједностима, рудним и минералним сировинама, водним потенцијалом, шумским, ливадским и пашњачким комплексима ), који су недовољно отворени, који се мало
користе, који су еколошко потпуно очувани и који, према
свим битним својствима представљају развојне потенцијале
за будућност.
Биогеографске одлике Горњег Полимља
Горње Полимље представља релативно малу површину у односу на Црну Гору, али са богатим садржајем биогеографских елемената. Разноврсност и богаство биљног и животињског света представља
овај простор као један од значајнијих центара биопотенцијала.
Биљни покривач
Биљни покривач Горњег Полимља је бујан, разноврстан и релативно специфичан. Главни фактори који су довели до тога су: рељефне одлике, климатски услови, хидролошке прилике, врсте земљишта
и човјек. Утицај рељефа је од посебног значаја и то нагибима и експозицијом терена у односу на осунчавање током године. Климатски
услови су различити и мијењају се од умјерено континенталних до
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алпских, с тим што је веома важно указати и на климатске промјене у
дугим геолошким раздобљима, која су значајне појаве у флористичком саставу Горњег Полимља оставила до ововремености, посебно на
његовим високим планинама преко присуства реликтних и ендемичних врста. Разноврсности и бујности флоре дале су нарочити печат
и хидролошке прилике, посебно уз језерске обале и ријечна корита.
Различити састав земљишта од котлина преко страна до стјеновитих
гребена и врхова, њихова различита дубина и продуктивна својства
омогућили су разноврсност антропогеног природног биљног покривача. Допринос људског фактора био је значајан, а огледао се у сљедећем:

крчењу шума и формирању њива, башти, воћњака и ливада;

примјену наводњавања и одводњавања земљишта;

ђубрењу земљишта и подизању његових продуктивних својстава;

прекомерној сјечи и стварању голети изложених ерозији,
спирању и деградацији биљног покривача.
Полазећи од дјеловања поменутих фактора, битне карактеристике биљног покривача Горњег Полимља су:

припадност зеленом појасу Динарида са бујним биљним покривачем и са ријетким појавама огољелих стјеновитих страна, гребена и врхова;

вертикална смењивост биљних појасева од котлинске равни
до највисочијих планинских врхова;

присуство „културног“ појаса разноврсних житарица, поврћа
и воћа који превладава углавном до 1.200 м.н.м. (понегде се
пењу и до 1.600 м.н.м.);

висока заступљеност ниских шума и шикара листопадног дрвећа;

бујност ливадских комплекса са разноврсним травама;

висока заступљеност економских листопадних и четинарских шума;

присуство бројних пашњачких комплекса измијешаних са
боровњацима и клеком;

значајна заступљеност љековитог, јестивог и ароматичног
биља;

присуство реликтних и ендемичниих врста и заједница;

још увијек повољна очуваност и незагађеност биљних заједница;

нестручан и неодговоран однос према пошумљавању, формирању и обнављању биљног покривача, итд.
Горње Полимље има биљни свијет умјерено континенталне,
субпланинске и планинске климе и он се смјењује према висинама,
како се смјењују и ови климатски типови. У умјерено континенталној
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клими типични представници су „културне“ биљке, у субпланинској
клими мјешавина „културне“ и „дивље“ (природне) флоре, а у зони
планинске климе типична је „дивља“ флора. Унутар сваког од ових
појасева јављају се и специфичне флористичке заједнице, најчешће
реликтних и ендемичних врста.
Фауна Горњег Полимља
У Горњем Полимљу је присутна копнена и слатководна фауна. Копнену чине углавном домаће и дивље животиње, те разноврсни гмизавци, водоземци, птице и инсекти. Њихово распростирање
смјењује се у складу са хипсометријом његових терена, климатским,
хидролошким, педолошким и флористичким условима, али и под утицајем антропогеног фактора. Слатководну фауну формирају углавном
разне врсте рибе у језерима и воденим токовима.
Домаће животиње су од највећег економског значаја. Доминантно се гаје овце, краве, (раније козе), коњи, свиње, пси и живина. Њихово гајење сеже од праисторије, па је сточарство, у дугом историјском ходу, било главна или међу главним пољопривредним гранама.
У основи оно је одувијек било полуномадског карактера и тек последњих деценија се сретају зачеци интезивног сточарења. Основу за
његов развој чине бројне ливаде, пашњаци, шуме, богатство извора,
врела, водених токова и језера, а подстицале су га људске потребе
натуралног и робног значаја.
Међу осталом копненом фауном најважнија је ловна дивљач,
чије је распрострањење карактеристично за планинска подручја, посебно мјешовитих шума прошараних травним пропланцима „лазовима“ у којима има бујне зељасте хране и воде. Међу њима су најважније: дивокозе, срне, мрки медвед, дивља свиња, вук, лисица, зец,
јазавац, рис, јеребице камењарке, пољске јеребице, птице мочварице
Плавског језера, те и друга перната дивљач посебно велики тетријеб,
дивљи голубови, креје и орлови.5
Имајући све ово у виду, фауни Горњег Полимља потребно је
поклонити значајну пажњу, посебно због њеног изузетног значаја за:

обезбеђење исхране становништва и развој робне производње;

у циљу атрактивности за развој специфичних видова туристичког привређивања, као што су ловни и риболовни туризам;

унапређење квалитета земљишта кроз његово прихрањивање
природним ђубривом;

производња еколошки здраве хране како натуралног, тако и
робног карактера;

унапређење фонда фауне како домаће, тако и оне која пре5

Бакић Р., Горње Полимље – природа, становништво насеља
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васходно има ловни (шумска дивљач), и риболовни значај;

селекцију домаће фауне како би се обезбиједила већа и квалитетнија производња меса, млијека и месних и млечних
производа, итд.
Хидролошке одлике Горњег Полимља
Састав стијена, дисекција рељефа и обиље падавина условили
су да Горње Полимље представља једно од богатијих дјелова Црне
Горе хидрографским објектима. Они су представљени веома развијеној мрежи водених токова, врела, извора и језера. Хидрографски
потенцијали овог простора су огромни, али недовољно туристички
валоризовани. Њих треба посматрати и валоризовати заједно са осталим природним потенцијалима и развијати их како као основне тако
и као комлементарне вриједности.
Богатство хидролошке мреже узроковано је бројним разлозима.
Одлучујући су сљедећи:

геоморфолошки услови његових терена, нагнутост према сјеверу и посебно присуство планинског рељефа са мноштвом
планина и још већим мноштвом планинских врхова изнад
2.000 м.н.м.;

умјерено континентални, субпланински и планински климатски услови са релативно високим падавинама током године, обимним снијежним падавинама и дугим задржавањем
снијежног покривача, као и релативно равномјерним распоредом падавина у току године;

начин и вријеме формирања његових глобалних контура рељефа дејством тектонских сила и касније дјеловањем егзогених
процеса, посебно ријечне и глацијалне ерозије и акумулације;

геолошки склоп његових терена и наглашено присуство
кречњачких, флишних и доломитских зона, посебно у источним и западним деловима; и

биљни покривач, његова бујност и вертикална распрострањеност у зависности од хипсометријских зона.
Основне карактеристике хидролошких одлика су:

релативна постојаност вода у ријечним коритима и њихови
наглашено високи режими током прољећа и касне јесени;

висок квалитет изданске воде у врелима и изворима због одсуства сталне насељености њихових сливних зона;

релативна чистоћа водених токова, па чак и Лима све до Берана, због одсуства постојања већих загађивача;

потпуна чистоћа и висок квалитет вода глечерских језера, са
мањим изузетком воде Плавског језера;
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богатство и завидан квалитет подземних вода у равни котлина;

одсуство постојања термоминералних извора;

велика енергетска снага Лима и његових притока и одсуство
њиховог коришћења за производњу електричне енергије;

релативно интензивно коришћење мањих ријека и потока за
наводњавање обрадивих пољопривредних површина;

све интензивније каптирање врела и извора изградњом сеоских водовода;

заборављено коришћење водених токова преко млинова ( воденица ) и вуновлачара и све наглашеније коришћење за потребе пилана, итд.
Иако се ради о јединственом сливу, он се условно може подијелити на слив Плавског језера и слив Лима у ужем смислу. Главни
ријечни ток првог је Ључа, а другог Лим.
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Ријечна мрежа Горњег Полимља
Слив Плавског језера
Овај слив обухвата крајњи јужни дио Горњег Полимља, који
чине Плавско-гусињска котлина и значајни простори Проклетија и
Виситора. Њему припада и један дио територије у Албанији, првенствено Врмошка котлина, одакле долази ријека Грнчар, једна од саставница Ључе.6
Ључа са површином слива од 292,9 км2 је главна притока Плавског језера и даје му преко 90% воде у току године. Настаје од Врује и
Грнчара на висини од 918 м.н.м. док Вруја настаје од Грље и Вусањског
потока. До уласка у кречњачку пречагу Суку, Грља се назива Скакавица
(име је добила по мањим падовима). Формирају је више врела на југоисточним падинама Везирове браде и протиче кроз подручје села Вусања, где прима воде из врела Савино око и Бјеличког потока који изви6

Бакић Р., Горње Полимље – природа, становништво насеља
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ре на сјеверним падинама Бјелича, а формирају га бројни поточићи не
само са падина Бјелича већ и јужних падина Бора. При уласку у Суку,
Скакавица се стропоштава, пробијајући се кроз скривене лавиринте и
после подземног тока излази на површину, одакле се назива Вруја.
У овом дијелу тока кроз Суку, Скакавица је била понорница, а
пробијањем и стварањем дубоког корита, чује се хука воде што код
народа изазива страх и дивљење. О ријеци Скакавици су исплетене
бројне легенде, које се препричавају у овом крају од којих је најтужнија о несрећној девојци Суки која се оклизнула и пала у брзе таласе
и водопад Скакавице. Суку Скакавица није потпуно пробила, као што
би се на први поглед могло закључити. Текући кроз њену кречњачку
структуру, изнад подземног корита, кречњачки слојеви су се одламали
и падали у корито, тако да је у дужем периоду дјеловања кречњачке
ерозије, Сука пробијена створивши кроз њу уско и опасно корито. Овај
природни феномен је изузетна вриједност и потенцијал овог краја, који
се недовољно познаје и готово не користи у туристичке сврхе. Отуда он
остаје непроцјењива туристичка вриједност будућих нараштаја.
Врело Вруља (Алипашини извори) издашности у минимуму
преко 1000 л/сек, јављају се на сјевероисточном подножју Везирове
браде на око 1,5 км јужно од Гусиња висине око 930 м.н.м. Врело је
разбијеног типа. Вода избија дуж контакта кречњака и шкриљаца у
дужини од око 200м. Режим издашности врела зависи од падавина и
топљења снијега, тако да у прољеће избацује до 8 м3 воде у секунди,
а у августу око 3 м3 у секунди. Врело се, иначе, одликује константно
ниским температурама воде, које износе 5–60C. По запажању мјештана, вода врела је питка и здрава и никада се не мути. Стари млин на
врелу, који је и даље у функцији, као и оближња сеоска насеља допуњују атрактивност овог интересантног хидрографског објекта. На
ливади поред врела сваке године се 2. августа одржава традиционални народни сабор, који привлачи бројне туристе.
Доља се улива у Врују на висини од 925 м.н.м. Настаје од Црне
Доље и Бистрице. Има слив површине 36,60 км2. Црна Доља има
смјер тока југозапад–сјевероисток и одводњава западне падине Везирове браде, источне и сјеверне падине Волушнице и источне падине Равног кључа (1.915 м). Протиче кроз долине: Пјескови, Грбаја,
Шкала, Горња Доља и Луке, при чему прима више потока од којих
су најважнији Волушнички са лијеве и Мечидолски поток са десне
стране. У предјелу Горње Доље јављају се седам врела која је најобимније хране водом. Бистрица извире на падинама истоимене планине и преко притока које прима, одводњава источне падине Тројана,
сјеверне падине Попадије и западне падине Равног кључа. Доља тече
сјеверним подножјем Везирове браде кроз подручје истоименог села,
а у Врују се улива јужно од Гусиња. У вријеме бујичних токова и врло
високог водостаја наноси шљунак и пијесак, руши мање мостове и
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угрожава куће ближе њеном кориту, чинећи тако велике штете сељанима Доље и дијела Гусиња.7
Грнчар је друга саставница Ључе. Дотиче из Албаније из Врмошке котлине кроз мању клисуру Грљу. До ушћа Липовачког потока
са лијеве стране, гранична је ријека, при чему у равном дијелу мијења
корито и утиче на помјерање граничне линије. Од уласка у Црну Гору,
Грнчар има смјер тока запад–исток и нема важнијих притока. Са
Врујом се састаје источно од Гусиња.
Ључа са сопственим сливом површине 44,35 км2, са Грнчарем
137,80 км2 и Врујом 110,75 км2 протиче кроз централни дио Плавско-гусињске котлине, при чему прави меандре, излива се из корита
и чини значајан дио земљишта мочварним. У Плавско језеро се улива
у његовом југозападном дијелу са тенденцијом поступног продужавања тока, до чега долази услед сталног наноса ситнијег материјала при ушћу. Са десне стране прима више потока, од којих су најважнији: Радончића, Сулејман Сејфов, Кукића, Вишњевачки и Бијели
поток. Сви они извиру на сјеверним падинама Бора, имају чисту воду,
често су бујичног тока, велике ерозивне снаге и чине велике штете
селима кроз које протичу, како у разарању плодних површина, тако
и у наношењу крупних стијена, шљунка и пијеска по њивама и ливадама у равни котлине. Са лијеве стране Ључа прима Мартиновићки и
Шевидолски поток. Оба долазе са јужних падина Виситора, стрмог
су пада, посебно Мартиновићки поток, који у равном дијелу подручја
села Мартиновиће наноси огромне количине крупних стијена, шљунка и пијеска, па самим тим чини велику штету овом селу.
Слив Лима
Просторно много већи од слива Плавског језера, слив Лима
обухвата средишње и сјеверне дјелове Горњег Полимља. Припадају
му ријека Лим и развијена мрежа његових притока, које прима са
десне (источне) и лијеве (западне) стране. Неке од притока спадају
у значајне токове на сјевероистоку Црне Горе, како у погледу дужине тока и водног режима током године, тако и по хидроенергетској
снази. Лим је највећи водни ток сјевероисточне Црне Горе и највећа
притока Дрине, како по дужини тока, тако и по количини воде. Извире
из Плавског језера на 906 м.н.м. Дужина тока је 197 км, а са Ључом
и њеним изворишним краком Врујом 219 км, од чега на територији
Црне Горе 87,3 км. Од извора до изласка са територије Црне Горе има
смјер тока углавном југ–сјевер. После напуштања Плавско-гусињског басена, Лим протиче кроз Полимље, затим клисуру Сућеску, те
Андријевичку, Требачко-марсенићку и Беранску котлину, Тивранску
клисуру, Затонску и Бјелопољску котлину, на чијем сјеверном ободу
код села Добракова напушта Црну Гору.
7

Радојичић Б., Воде Црне Горе
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Горње Полимље ријека Лим напушта на излазу из Тивранске
клисуре. Све до Берана Лим је бистра, чиста и рибом богата ријека и погодна је за купање око 50 дана годишње. Има плувијални и
плувијално нивални режим. Највеће воде су током раног прољећа и
касне јесени углавном због кишних падавина и топљења снијега, када
причињава велике штете дуж свог тока, посебно у Беранској котлини.
Долином ријеке Лим кроз Горње Полимље пролазе магистралне саобраћајнице Беране–Рожаје–Нови Пазар, односно Косовска Митровица и регионална саобраћајница Беране–Андријевица–Мурино–Плав–
Гусиње, које чине кичму друмских саобраћајница овог простора.
Хидроенергетска снага Лима, од стране стручњака процијењена
је на 503 GWh са могућом изградњом три хидроелектране: „Андријевица“ снаге 331 GWh, „Беране“ снаге 78 GWh и „Лукин вир“ снаге 94
GWh. На његовим притокама могућа је изградња 19 малих хидроелектрана. Процијењена хидроенергетска снага Лима и његових притока је
потенцијал и могућност, а о томе да ли ће се градити, гдје и када одлучиваће се када за то буду сазреле укупне околности и посебно након израде детаљније и прецизније инвестиционо–техничке документације.
Ријека Лим је погодна за купање у јулу и августу, када се температуре воде крећу изнад условне границе од 18-190С, док су истовремено температуре ваздуха 25-300С. Бистра вода изразито зелене боје
(„Зелени Лим“) и зеленило обалске вегетације представљају важне
естетске елементе ове ријеке.
Десне притоке Лима су: Ђуричка ријека, Комарача, Новшићки
поток, Величка ријека, Ржанички поток, Зорићки поток, Пишевска
ријека, Шекуларска ријека, Калударска ријека, Дапсићка ријека и
Љешница.
Ђуричка ријека са површином слива од 65,95 км2 има највећу
густину ријечне мреже у сливу Лима, настаје од Трокуске и Јасеничке
ријеке. Трокуска ријека извире на падинама планине Трокус (1.852
м), примајући са десне стране Хотски, а са лијеве стране Вранички и Осојни поток. Јасеничка ријека настаје од Шћапинског и Подкобиљског потока. Ђуричка ријека тече јужно и источно од Плава, а
у Лим се улива на коти од 900 м.н.м. између Малог Скића и Градца.
Има плувијални и нивални режим, па се највећи протицаји јављају у
току прољећа и касне јесени. Њена ријечна мрежа има велики значај
за наводњавање њива, воћњака и ливада у селима: Ђуричка Ријека,
Богајиће, Прњавор и Скић. Њено корито не пресушује, а често она,
њене саставнице и притоке имају бујични карактер, када становницима поменутих села чине велике штете и то како ерозивним дјеловањем, тако и акумулационим наношењем деградираног материјала.
У горњем сливу потоци у њеној мрежи, поред наводњавања ливада,
имају значај за напајање стоке и развој катуна и катунског сточарења.
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Комарача је највећа притока Лима у његовом горњем току, са
површином слива од 87,40 км2 и настаје од Трескавичке и Темњачке
ријеке на коти 1.062 м.н.м. Трескавичка ријека настаје од врела Ружа
на Трескавцу. Темњачка ријека настаје од Ридске и Бабинопољске
ријеке које се састају се на сјеверозападу Бабиног поља на висини од
1.318 м. Комарача има смјер тока југоисток–сјеверозапад и протиче
кроз истоимено село и јужним ободом села Метех. У Лим се улива источно од брда Градац. Са десне стране прима Метешки поток и ријеку
Љевошку. Има плувијални и нивални режим и никада не пресушује.
Њеном долином, затин долином њене саставнице Темњачке ријеке и
Бабиног поља уз долину Бабинопољске ријеке, води природна веза за
долину Дечанске Бистрице, којом су се одувијек одвијали саобраћајни, привредни и миграциони токови између Плавско гусињског басена и Метохије. У новије вријеме овим правцем се крећу сточари,
шумски радници и љубитељи и истраживачи природе.
Новшићки поток протиче кроз истоимено село, а настаје од
више врела и извора, углавном на падинама Новшићке косе. Његове
воде се користе за водоснадбијевање села те и за наводњавање њива,
воћњака и ливада.
Величка ријека се улива у Лим на висини од 860 м.н.м., а име
је добила по истоименом селу које се развило на западним падинама Чакора. Има слив површине 32,10 км2. Настаје од Лијеве и Десне
ријеке. Величка ријека у свом току са десне стране прима више потока од којих је најважнији Њивички, а са лијеве стране Десенски и Вукадинов поток. Уз ријечни ток формирала је мању алувијалну раван
која чини најважнији и најбогатији дио села Велике. Ток јој никад не
пресушује, а има плувијални и нивални режим. Сјеверним обалама
Величке ријеке, а дијелом и њене саставнице Лијеве ријеке, пролази
магистрални друмски пут од Мурине за Пећ преко Чакора.
Ржанички поток настаје од три поточића на јужним падинама
Приједолске главе и западним падинама Крмаљеве главе. У свом току
прима више поточића који се сливају са јужних падина Штита са десне и западних падина Сурдупа са лијеве стране. У доњем току протиче
кроз село Горња Рженица, те му се воде користе за наводњавање њива,
воћњака и ливада. Низводно од ушћа Ржаничког потока, у Лим се улива Кривачки поток, који у доњем току протиче кроз засеок Криваче.
Зорићки поток протиче кроз истоимено село и представља јужну границу подручја села Грачанице. Извире на падинама Долова са
смјером тока исток–запад. Има изразито стрм пад и често је бујичног
тока, због чега изазива велике штете у најважнијем дијелу села наносећи пијесак, шљунак и крупно камење и тако дјелове плодних лугова
уз десну обалу Лима чини деградираним. Иначе, његове воде се користе за наводњавање њива, воћњака и ливада, а раније је на његовом
току било и воденица.
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Пишевска ријека протиче сјеверним подручјем села Грачанице, а у Лим се улива на његовом улазу у клисуру Сућеску. Извире на
западним падинама Пишева, стрмог је пада, а вода се користи за наводњавање обрадивих површина.
Шекуларска ријека протиче кроз истоимену подпланинску
жупу (село Шекулар) на западној страни Мокре планине, а у Лим се
улива код села Марсенића Ријека, због чега се у дијелу тока кроз ово
село, у народу, назива Марсенићка ријека. Настаје од Рмушке ријеке и
Спалевића потока које извиру на падинама Мокре планине. Обје саставнице примају већи број потока и поточића, од којих је најважнији
Зли поток. Шекуларска ријека и њене саставнице имају смјер тока
југоисток–сјеверозапад. Воде Шекуларске ријеке и њених притока су
чисте, бистре, са брзацима, богате пастрмком, а користе се за наводњавање површина шекуларских села. У вријеме бујичних токова чине
значајне штете, посебно у равни подручја села Марсенића Ријека.
Калударска ријека протиче кроз истоимено село по којем је
добила име, а у доњем току кроз село Доњу Рженицу. Настаје од Загорске ријеке, која извире на падинама Смиљевице и Мургашког потока, који извире на падинама Мургаша, који раздваја Мокру планину
и Хајлу, а повезује Горње Полимље са Метохијом. Има плувијално
нивални режим са чистом и бистром водом, брзацима и вировима
чије се воде користе за наводњавање њива, воћњака и ливада у селима Калудра и Доња Рженица. Њеном долином одувијек су ишли
саобраћајни токови између доњих Васојевића и Метохије, односно
између Берана и Пећи.
Дапсићка ријека протиче кроз истоимено село, а у доњем току
кроз село Будимљу. У Лим се улива на улазу у Тивранску клисуру.
Изворишну челенку чине јој падине Скривене, Плане и Ступичевог
брда. Важније притоке са десне стране су: Симовачки поток, Заградска ријека и Клисура, а са лијеве стране Бјелички поток и Витлејем.
У доњем току раније је била изузетно загађена отпадним водама из
индустријске зоне „Рудеш“ и у Лим се уливао као мутни и пјенушави индустријски канал. Послије престанка рада „Фабрике целулозе и
папира – Беране“ загађеност је много мања. Иначе, њене воде, као и
воде њених притока у горњем и средњем току користе се за наводњавање њива, воћњака и ливада.
Лијеве притоке Лима су: Брезојевички поток, Пепићка ријека,
Муринска ријека, Стружнички поток, Шеремет поток, Лушки поток,
Злоречица, Краштица, Забрдско слатински поток, Ситна лука, Требачка ријека, Виницка ријека, Бистрица и Манастирски поток.
Брезојевички поток извире на источним падинама Виситора
на 2.040 метара и тече кроз истоимено село по коме је добио име. У
Лим се улива 300 м. од његовог излаза из Плавског језера. Стрмог је
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пада, па при већим водостајима наноси знатне штете како ерозијом,
тако и акумулацијом крупних стијена, шљунка и пијеска. Иначе, његове воде се у љетњем периоду године користе за наводњавање обрадивих површина у селу. У народу се још и назива Бијели поток.
Пепићка ријека са површином слива од 8 км2 протиче кроз истоимено село. Извире на сјеверним падинама Виситора и има смјер
тока запад–исток. У доњем току пресијеца Пепићку терасу, а у Лим се
улива око 1 км узводно од Мурине. Има плувијални и нивални режим,
брза је и плаховита ријека, а њене чисте воде становници Пепића користе за наводњавање.
Муринска ријека са површином слива од 24,46 км2 настаје од
Ненове и Досове ријеке које теку са сјеверних падина Виситора, примајући више планинских потока. Има велики пад ријечног корита са
брзацима и мањим каскадама. Протиче кроз насеље Мурино, по којем
је добила име. Има плувијални и нивални режим. Уз њену долину води
шумски пут према катунима на Виситору и Зелетину. Са обје стране
њеног кречњачког корита има пећина, које су становници Мурине и
других оближњих села, у критичним ратним временима користили
за склоништа нејачи. Њена вода је чиста, бистра и богата пастрмком.
Стружнички поток извире на сјеверним падинама Равног
крша, а у Лим се улива око 1,5 км низводно од Мурине. Његове брзе,
бистре и чисте воде се користе за наводњавање обрадивих површина
које се налазе на првој узаној тераси изнад Лима, по благим странама
изнад ње, али и у луговима поред Лима. Велике је ерозивне снаге, по
чему је и добио име (стругање или разарање тла).
Шеремет поток извире на сјеверним падинама Плане, а у Лим
се улива на подручју села Крушева. Има брзе, бистре и чисте воде које
становници овог подручја користе за наводњавање. Велике је ерозивне
снаге, па при ушћу, у лугове уз Лим, акумулира значајне количине
крупних стијена, шљунка и пијеска. Уз корито са његове обје стране
има већи број извора чија се вода користи за водоснабдијевање села.
Лушки поток извире на источним падинама Превије и тече кроз
подручје села Горње Луге по којем је добио име. Корито му је у већем
дијелу тока стрмо, па има велику ерозивну снагу помоћу које транспортује еродирани материјал и често акумулира у равнијем дијелу
села уз Лим и деградира обрадиве површине. Иначе, његове воде се
користи за водоснабдијевање истоименог села.
Злоречица са својом богатом мрежом у источном подкомовљу
спада у највеће притоке Лима. Име је добила по злу које често изазива
(Зла ријека) рушећи и односећи сеоске мостове, обрадиве површине,
а у њеним хладним таласима и вировима често страдају и сељаци
околних села, посебно дјеца (ђаци) и старије особе. Њен ток је сла105
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повит и са великом снагом, а вода бистра и чиста. У Лим се улива
сјевероисточно од Андријевице. Настаје од Перућице и Кутске реке.
Изворишна челенка Перућице је у источном подкомовљу. Настаје од Мојанске и Десне ријеке. Мојанска ријека извире на западним падинама Мојана и има смјер тока југозапад–сјевероисток. Десна
ријека има изворишну челенку на источним падинама Штавне и Васојевићког Кома. Од свог настанка у подручју села Јошанице на висини од 916 м.н.м. Перућица тече смјером запад–исток, кроз централни
дио подкомовске жупе Коњухе.
Кутска ријека извире у Албанији (назива се Лумброја), а у Црну
Гору улази на подручју села Кути на висини од 1.073 м.н.м. на јужном подножју планине Шутице. Од центра подручја села Кути тече
смјером југ–сјевер пробијајући се дугом клисуром све до локалитета
Луке, где се састаје са Перућицом, и чине ријеку Злоречицу. Долином
Кутске ријеке пролази локални пут асфалтног застора до села Кути и
граничне карауле, а у прошлости је повезивао Васојевиће са Гусињем
преко Липовице и Врмошом у Албанији, и био је значајан као трговачки пут за набавку дувана и соли, али и других производа за потребе становника Горњег Полимља, посебно Васојевића.
Краштица настаје од Дубокаља и Рајове ријеке. Изворишна челенка Дубокаља су јужне и југозападне падине Рудог брда, чије воде
највише користе становници Сјеножета за наводњавање обрадивих
површина. Рајова ријека настаје од Гњилог потока, чија је изворишна
челенка на јужним падинама Лисе. Од настанка у локалитету Миравчине, кроз село Краље, Краштица има смјер тока запад–исток, протиче кроз село Краље, Мост Бандовића и локалитет Краштицу, и улива
се у Лим, гдје акумулира велику количину наносног материјала, деградирајући обрадиве површине на подручјима Краштице и Прљанија. У свом току прима неколико потока, од којих су најважнији Облобрдски и Пеовачки, са десне, и Краљски, Ђурачки и Присојачки
поток, са лијеве стране. Воде Краштице и њених притока становници
села у том подручју користе за водоснабдијевање и наводњавање обрадивих површина.
Забрдско слатински поток представља у једном дијелу границу подручја села Забрђа и Слатине, чије воде заједнички користе по
обичајно утврђеним правилима. Изворишна челенка налази се у Развршу (комплекс букове шуме) на источним падинама Рудог брда. Ток
му је плаховит, а вода је бистра и чиста. У горњем току се зове Студени, па Површки, затим Забрдски и, у доњем току, Забрдско-слатински. Неколико година послије Другог свјетског рата на овом потоку
била је изграђена и радила је мања хидроелектрана, која је освјетљавала куће у селу Забрђе.
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Трешњевачки поток извире на источним падинама Жељевице и протиче кроз истоимено село, имајући јако наглашен бујични
карактер. У Лим се улива на локалитету Ситна лука, чије су плодне
површине деградиране наносом овог потока. Да би се заштитили
од његовог опасног ерозивног и штетног акумулативног дјеловања,
становници Трешњева су пошумили његову изворишну челенку багремовим и црногоричним садницама, па су сада штете много мање.
Иначе, овај поток нема сталну воду у свом кориту.
Требачка ријека је добила име по селу Трепчи кроз чије подручје протиче у доњем току. Извире на јужним падинама Бача због
чега се у горњем току назива Бачка ријека. У средњем току назива се
Градишница, по истоименој планини. Смјер тока Требачке ријеке је
запад–исток. Њене воде су чисте и незагађене, а богате су пастрмком
поточаром. Њеном долином у којем се она назива Градишница и Бачка ријека води шумски пут до шумских комплекса Градишнице, Бача
и Лисе, као и до катуна на овим и другим планинама у њеном сливу.
Воде ове ријеке користе се за наводњавање у селима Трепча, Трешњево, Забрђе и Слатина.
Виницка ријека је добила име по селу Виницка кроз чије подручје протиче својим читавим током. Настаје из истоименог врела на
источним падинама Турије. У горњем току пробија се клисуром између
Зле греде и Турске карауле, пуна је брзака и вирова, док је у доњем
току, у љетњем периоду, без сталног тока, јер се њене воде разводе за
наводњавање површина лоцираних по терасама и у алувијалној равни
овог села. При високом водостају доноси еродирани материјал и наноси велику штету деградирајући плодне површине села Виницке.
Бистрица у свом току има три имена: Јеловица у горњем, Лубничка ријека у средњем и Бистрица у доњем току. Изворишну челенку чине ланац врхова на Бјеласици: Кључ, Ћупови, Врањак, Мицан
и Зекова глава. Настаје од бројних извора и поточића, који се састају
на локалитету Потрк, одакле тече равним дијелом планине Јеловице,
једне од најљепших планинских долина у зони масива Бјеласице, коју
је народ опјевао и на којој се 2. августа одржава народни сабор Васојевића. У зони Јеловице са десне стране прима ријеку Курмарију.
При напуштању равне Јеловице, ријека се пробија клисуром између
стрмих планинских страна правећи слапове, брзаке и букове богате
поточном пастрмком. У селу Лубнице, Бистрица са лијеве стране прима Суводо и Гуњару, а одатле до изласка у раван Беранске котлине,
тече као брза, слаповита и чиста ријека, велике хидроенергетске снаге
и богата пастрмком. Долином Бистрице изграђен је регионални пут
од Берана преко Лубница, Јеловице и Раскрснице за Колашин, при
чему је са беранске стране до Јеловице асфалтиран и солидног је квалитета. Пројекат да се у кориту Бистрице прије њеног изласка у раван
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беранске котлине изгради брана и хидроцентрала је реализован, што
се може показати као развојни интерес овог краја.8
Језера Горњег Полимља
На подручју Горњег Полимља заступљена су језера искључиво глацијалног поријекла. Осим Плавског, које је смјештено у најнижем дијелу Плавско–гусињске котлине и које је по површини највеће
глацијално акумулативно језеро у Црној Гори, сва се налазе у зони
високих планина. Њихове заједничке карактеристике су: ледничко
поријекло, смјештај у ледничким цирковима и валовима, углавном
незагађене и бистре воде, провидност, залеђивање током зиме, повољне температуре воде у љетњим данима, прихрањивање падавинама, изворима и потоцима, коришћење за напајање стоке, окруженост
четинарским шумама (осим Плавског језера), бујним пашњацима, али
и ливадама, високе вриједности природног пејзажа и амбијента, забаривање обалних дјелова, бујна вегетација у обалним зонама, муљевито дно, понирање воде, засипање наносом, трансформација у локве и
процес последњих фаза њихове еволуције.
По укупним вриједностима она су непоновљиви драгуљи, мала,
округла, водом бистра језера – „горске очи“; карактерише их и добра
очуваност од негативних утицаја антропогеног фактора и минимална
валоризација кроз разне облике туристичког привређивања.
Поменута глацијална језера припадају проклетијској, виситорској и бјеласичкој групи планина. Од Проклетијских најважнија,
најљепша и највећа језера су: Плавско, Ридско, Ропојанско и Капско
језеро; на Виситору је истоимено Виситорско језеро и на Бјеласици:
Пешића, Велико и Мало Шишко, и Велико и Мало Урсуловачко језеро. Сва ова језера су изузетних природних вриједности и будући неограничени потенцијал за развој туризма и комплементарних туристичких дјелатности (сакупљање шумских плодова и љековитог биља,
сточарска производња итд).
Проклетијска језера
Плавско језеро има површину од 2 км2 и највеће је глацијално језеро у Црној Гори. Захвата најниже дјелове Плавско–гусињске
котлине на 906 м.н.м. Овалног је облика и са свих страна је веома повољне приступачности. На ширем плану саобраћајно је отворено регионалним путем Беране–Плав–Гусиње и магистралним правцем Мурино–Чакор–Пећ. Најближа жељезничка станица је у Бијелом Пољу,
а најближи аеродром је у Подгорици. На локалном нивоу повезано
је са свим насељима Плавско–гусињског басена углавном путевима
асфалтног застора.
8
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Језеро је настало акумулацијом воде у валову Гусињско плавског ледника, који је на простору од Плава до Новшића заграђен чеоном мореном, те представља терминални басен.

Плавско језеро
Басен Плавског језера издубљен је глацијалном ерозијом у
чврстој стијени и био је знатно дубљи него данас. Поред ерозије, за
постанак језера од значаја је акумулација моренског материјала. Њега
је донио гусињско–плавски ледник, који се отопио на простору Плава. Моренски бедем диже се над површином Плавског језера 50 до
80м и просјечен је долином Лима.
У првој фази постојања, одмах по отапању ледника, Плавско
језеро је било пространије него данас. Бедем чеоних морена којим је
преграђен валов, био је виши, ниво језера и корито Лима такође. Текући преко растреситог материјала Лим се брзо вертикално усијецао
и односио велику количину моренског материјала. Због брзог усијецања Лима у растреситом моренском материјалу нема очуваних тераса. Главни узрок томе су стрме стјеновите падине Виситора и Проклетија изграђене од чврстих стијена у којима се за релативно кратко
вријеме нису могле створити терасе. Четири језерске терасе које су
уочљиве у Рудом пољу, дијелу од Плава до моста на Лиму, указују на
сукцесивно снижавање нивоа Плавског језера које је актуелно и да109
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нас. Ријека Ључа засипа језерски басен вученим материјалом, а Лим
се усијеца све интензивније. Регресивна ерозија, која уз Лим продире
ка језеру омогућава све веће истицање воде и снижавање нивоа. Због
тога се с правом истиче да је: „Плавско језеро типски примјер како се
овим процесима језера смањују и уништавају“.
Плавско језеро има облик елипсе са дужом осом правца сјевер–
југ. Дужина језера је 2.160 м, максимална ширина 1.490 м, а просјечна
921 м. Дужина обалске линије по средњем годишњем водостају износи
7.520 м. Обала је слабо разуђена и подложна је промјенама које су у
вези са колебањем језерског нивоа. Коефицијент разуђености обалске
линије износи 1,52. Код ушћа Ључе су два мања полуострва и три залива, а у њеној делти се при ниском водостају појављују три мала острвца.
Највећа дубина Плавског језера је 9,15 м, док просјечна износи
3,86 м. Почев од обале ка централном дијелу басена дубине се правилно повећавају у свим његовим дјеловима. Изобате имају изглед
концентричних кривих линија, које су мало поремећене око ушћа
Ључе. Максимални водостаји јављају се током маја када су обилне
падавине и нагло топљење снијега и у децембру због обилних падавина. Минимуми се јављају током фебруара и септембра када су најмање количине падавина и најмања отапања снијега.
На температуру језерске воде због незнатне дубине језера, утичу термичке особине копна, које се љети нагло загријава, а зими нагло мрзне. На промјену температуре воде утичу и надморска висина
језера, релативно ниска температура ваздуха, хладноћа ријеке Ључе
и околних извора, бујна хидрофилна вегетација и брза измјена воде у
језерском басену. Температуре површинског слоја воде језера нису у
исто доба дана подједнаке у свим његовим дјеловима. Више су у заливу поред источне обале и према излазу Лима, а мање у централном
дијелу језера и на ушћу Ључе. Средња годишња температура воде износи 8,40С, али се она у љетњим данима загрије од 200С до 220С и тада
је погодна за купање (просјечне јунске температуре воде су 15,30С,
јулске 18,50С, августовске 20,00С, септембарске 18,30С). Отуда је купалишна сезона сведена углавном на јули и август. Током зимских
дана површина језера је залеђена, при чему је ледена кора при обали
дебљине 20–30 цм, док се ка средини језера смањује. Запажено је да
се код ушћа Ључе и на извору Лима језеро никада не замрзава. Такође, уочено је да се на залеђеној површини често јављају незамрзнути кружни отвори, које мјештани називају топлусима. Они се јављају
изнад вруља по језерском дну, чија је вода топлија од језерске, а када
се они заледе кора леда је веома танка, због чега је било случајева да
су људи, због пуцања ледене коре, несрећно страдали.
Вода Плавског језера је зеленкасте боје због храњења језера водом са простране површине слива, који је највећим дијелом изграђен
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од кречњака. Ључа уноси у језеро бистру, зеленкасту воду и не мути се
ни после јаких киша и отапања снијега. Нијансе зелене боје мијењају
се са промјеном облачности, висине сунца над хоризонтом и оштрине
сјенке коју на језеро баца планински и приобални појас.
Провидност воде Плавског језера, при лијепом и сунчаном времену, у току љетњих мјесеци, износи 3,2 м. У приобалном појасу, до
дубине од 2,5 м језерска вода је провидна до дна. Већу провидност
има источни, а мању западни дио језера. Најмања провидност је на
ушћу Ључе, а највећа у централном дијелу језера. Провидност воде
је мања и у вријеме таласања, када долази до покретања муља који је
наталожен по језерском дну.9
Живи свијет Плавског језера врло је разноврстан, посебно приобални појас који је обрастао хидрофилном вегетацијом. Језеро је
богато рибом: младицом, пастрмком, штуком, кленом, мреном и скобаљем. Од пернате дивљачи има: лиске, дивљих пловки, гњураца, чапљи и чигре.
Плавско језеро, највеће ледничко језеро у Црној Гори, угрожено
је наносима Ључе и све већим усијецањем корита Лима, те му пријети опасност ишчезавања. Међутим, како је Лим предвиђен за хидроенергетско искоришћавање, може се десити да на мјесту садашњег
језера, људи изграде пространије и веће вјештачко језеро.
Куризитетни атрибути туристичке привлачности Плавског језера везани су за његова феноменолошка својства, као што су делта
Ључе, трофејне вриједности рибље фауне, проточност, залеђеност
језерске површине и др. Плавско језеро је најатрактивнији и најпрепознатљивији хидрографски објекат Горњег Полимља. Естетске вриједности језера, због којих се назива „црногорским Бледом“, одређене
су композиционим склопом просторних елемената и то кантрастима
Проклетија и Виситора са њиховом рефлексијом у језерском огледалу
и хармонијом боја околног пејзажа.
Ридско језеро се налази на сјевероисточној страни Проклетија
у непосредној близини границе са Албанијом. Лежи испод Ридског
крша и крша Богићевица. Надморска висина језера износи 1.970 м.
Од Плава је удаљено 18 км, а до њега се најлакше стиже шумским
путем уз долину Комараче, Темњачке ријеке и Ридског потока, који се
завршава на 2,5 км ниже од језера. Код Градине се одваја други крак
шумског пута који иде уз долину Тресавачке ријеке и допире до близу
језера са источне стране.
Језеро је настало акумулацијом воде на најнижој глацијалној
степеници под Ридским кршем. Језеро је циркно, али је акумулација
воде условљена и наслагама морена. Оне се јављају на сјеверном
9
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дијелу цирка, а изграђене су од чврсте мермерасте брече, од којих
је изграђен и Ридски крш. Релативна висина моренског бедема није
подједнака у свим његовим дјеловима. Најнижа је на мјестима долиница (на њиховом дну) које га пресијецају, а највиша у сјевероисточном дијелу, непосредно изнад понора. Са спољне стране моренског
бедема долина се завршава проширењем које има изглед асиметричне
вртаче. У том дијелу се налазе извори, који се вјероватно хране језерском водом што се губи у понорима.
Ридско језеро је за вријеме ниских љетњих водостаја дугачко 295
м. Максимална ширина му је 175 м, а просјечна 110 м. Дужина обалске
линије је 920 м. При високим прољећним водостајима језеро се доста
повећава, те му дужина обале достиже 1.100 м. Обала је ситно разуђена. Већи број мањих залива увлачи се у копно. Насупрот њима, већи
број ртова залази у језеро. Разуђеност повећавају обурвани стјеновити
блокови, којих има у приобалном појасу, али и на језерском дну.
Површина Ридског језера при ниским водостајима износи 33.376
м2, а при високим повећава се на 36.000 м2. Мјесто највеће дубине
језера налази се у сјевероисточном дијелу басена, око 40 м даље од
обале. Најплићи је западни дио басена и дио око острва. Просјечна
дубина језера износи 1,9 м. Највећа количина језерске воде налази се у
површинском слоју до дубине од 1 м. Главни фактори водостања Ридског језера су падавине, температуре ваздуха и подземно притицање и
отицање воде.
Због велике надморске висине вода језера је хладна током цијеле године. Наиме, у највећем броју дана током јула и августа температура воде језера износи од 160С до 200С, а температуре ваздуха од
170С до 210С, па је тада на језеру, и поред сњежаника у његовој непосредној близини, могуће купање и сунчање.
Боја Ридског језера над плићим дјеловима је свијетлозелена, а
над дубљим нешто тамнија. Нијансе зелене боје мијењају се током
дана у зависности од осунчаности и сјенке коју на језеро бацају околна стабла четинара.
Изузимајући само најдубљи дио басена, језерско дно се свуда
јасно запажа. То значи да се провидност поклапа са дубином, јер се
Секијев котур види и на мјесту највеће дубине. Велика провидност
се може објаснити великом чистоћом воде, јер се храни кишницом и
изворском водом, а оне су изванредно чисте и провидне.
Језеро је са свих страна окружено четинарским шумама. Порибљено је још 1957. године пастрмком „блатњачом“ из Плавског
језера, али је сиромашно храном за рибе, па је порибљавање нужно обнављати. До порибљавања Ридско језеро је било насељено ендемичним водоземцима – мрмољцима, али су они брзо нестали као
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плијен прождрљиве пастрмке. Сачувани су у малом броју у једној
локви крај језера.
Сујевјерни мјештани приписују му натприродну моћ, а нарочито да купање у његовој води доноси срећу, љубав, имунитет против
болести, плодност и постојаност у браку. Да би се испунила жеља, купачи после купања обично у језеро бацају новац, ланчиће, наруквице
и слично. Језеро представља изузетну природну вриједност која није
у довољној мјери туристички валоризована.
Ропојанско језеро (Личени Гштарс) се налази уз границу са
Албанијом у изворишном дијелу Ропојанске удолине на надморској
висини од 1.238 м. Ледничког је постанка, а има површину величине
као Ридско језеро, с тим што његова површина веома варира, па се
дешава, да у вријеме изузетно сушних љета вода језера потпуно нестане.
У Ропојанској удолини постоје још два мања ледничка језера,
која често пресушују. Сва три језера су окружена изванредним планинским амбијентом до којих се стиже пјешачким стазама и jош
увијек их посјећују само ријетки истраживачи и љубитељи Проклетија и њених природних драгуља.
Капско језеро је више стална локва, него типично језеро на
Калударској капи изнад села Калудре. Дужина језера износи 65 м, док
му је ширина 48 м. Налази се на 1.740 м надморске висине. Површина
му током године варира, а највећу дубину има у јулу (око 2 метра).
Поред тога што је велико напајалиште за стоку, ово језерце представља и битно влажно станиште око кога и у чијој широј околини се
налази значајан број животињских врста. Храни се подјезерским изворима, сњежницом и кишницом.
Виситорска језера
Виситорско језеро се налази на планини Виситор, по којој и
носи име. Лежи на сјеверозападној страни ове планине, на надморској висини од 1.755 м. Од највишег врха – Плане (2.210 м) удаљено је
2 км. Налази се у изворишној челенци Муринске ријеке, уз чију долину води шумски пут, који између Погане и Угљеничке главе допире до
близу језера, те се њиме од Мурине до Виситорског језера најлакше и
најбрже стиже. Језеро је, у новије вријеме, повољне приступачности
јер се уз долину Пепићке ријеке, кроз коју је пробијен шумски пут,
долази до близу језера. Остали правци доласка до језера, посебно од
Плава и Гусиња, воде пјешачким и коњским стазама, које су дуже и
веома напорне.
Језеро је настало акумулацијом воде у најнижем цирку Виситора, који је отворен према Муринској ријеци. На сјевероисточној страни цирк је заграђен моренским бедемом, чија је висина 3 до 6 м. Кроз
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моренски беден усјечена је 2 м дубока долиница, којом за вријеме
високих водостаја отиче дио језерске воде. Према Муринској ријеци
моренски бедем се завршава одсјеком, те је обурвавање материјала
интензивно. На тај начин бедем се снижава и сужава, што може довести до ишчезавања језера.
Виситорско језеро припада групи малих планинских језера. Округлог је облика, дужине 92, а ширине 73 метра. Дужина обалске линије износи око 300 м. Површина језера за вријеме ниских водостаја је
4.212 м2, док при високим водостајима површина језера се повећа на
преко 5.000 м2. Највећа дубина језера износи 4.1 м., а просјечна је 2.3 м.
За храњење језера највећи значај имају воде отопљеног снијега,
који се зими у великим количинама нагомила на странама цирка и
обилне прољећне и јесење кише.
Температура језерске воде зависи од температура ваздуха и околног терена. Током љетњих мјесеци површински слој воде се загрије
до 200С. За ово језеро је карактеристично да се вода брзо загрије и
брзо хлади. То је последица мање количине воде, која је готово непокретна. Температура воде према дубини у току љета опада правилно и
то тако да је у најдубљем дијелу од 30С до 50С нижа него на површини. Током зиме језеро је под ледом.
Вода Виситорског језера је над плићим приобалним дјеловима
свијетлозелена, а над дубљим дјеловима тамнозелене боје. Висока
стабла четинара својим сјенкама заклањају поједине дјелове језера,
дајући води тамније тонове. Дјелови језера до дубине од 2 м. провидни су до те мјере да се запажају сви детаљи дна. Максимална провидност је 3,2 м. На боју и провидност језерске воде утиче некадашње
велико „пловеће острво“, а сада полуострво, које се формирало на његовој површини. По легенди, која се преплиће са стварношћу, острво
је постало од некадашњег сплава, којег су на језеру направили сточари, да би на њему склањали своја стада стоке од дивљих звијери. Како
је сплав био добро нађубрен, на њему је израсла бујна трава, чијим
се распадањем створио слој земљишта дебљине око 80 цм при обали.
Удаљено од путева, иако сликовито, Виситорско језеро је остало
ван интересовања туриста. Око језера су сточарски катуни, те пријети
опасност загађивања језерске воде, јер се ка језеру сливају воде из
торова, а оно служи као главно планинско појило за стоку. Сви досадашњи покушаји порибљавања језера нису успели.
Бјеласичка језера
Пешића језеро је смјештено у цирку који лежи на 1.820 м.н.м.,
између Црне главе, Зекове главе и Бјелила. Друго је по површини на
Бјеласици. Налази се у изворишној области Пешића потока, који је
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познат и под именом Језерштица. Пешића поток представља једну од
саставница Бистрице, лијеве притоке Лима. Долина Пешића потока и
његова изворишна област назива се Пешића рупа. До језера се може
доћи из Јеловице уз Пешића поток, који из њега извире. Из долине
Таре до језера води стаза долином Мушовића ријеке, поред катуна
Врањака и Зекове главе до којег се стиже пјешачком стазом, која је
веома стрма.
Пешића језеро лежи у једном од најпространијих циркова на
Бјеласици. Оно представља изворишни облук Пешића потока. Језерска вода испуњава дио цирка који је ближи Зековој глави. Од изворишног облука Биоградске ријеке, у правцу запада, цирк Пешића
језера одвојен је планинском косом висине 1.965 м. Ширина косе у
основи износи 400–500 м, а на врху 10 м. Интензивном денудацијом,
распадањем и разоравањем стијена и регресивном ерозијом Биоградске ријеке, ширина и висина косе се смањују и развође помјера ка
Пешића језеру. Цирк је отворен у правцу сјевероистока. У том смјеру,
кретао се ледник вршећи ерозију стјеновите основе и акумулацију моренског материјала. Извјесна количина моренског материјала и обурваних блокова јавља се поред сјевероисточне обале језера. Кроз овај
материјал језерска отока је усјекла своје корито и за вријеме високих
водостаја износи из језера знатну количину воде. Стјеновити блокови
и ситнији моренски материјал су од кречњака сиве и црвенкасте боје
и шкриљаца. Од истих стијена изграђен је највећи дио цирка. Моренског материјала, који потиче из цирка Пешића језера, има у долини
Пешића потока на висини од 1.600м и на његовом ушћу у Јеловицу, на
висини од 1.200м. Ово указује на велику моћност и дужину ледника,
који је за вријеме најинтензивније фазе глацијације допирао до Јеловице, 5–7 км даље од цирка из којег је полазио.
Пешића језеро је дугачко 290 м, максималне ширине 165 м, а
просјечне 129 м. Дужина обалске линије током љета је 750 до 800 м,
а у прољеће 1.100 до 1.200 м. Западна обала је разуђенија од источне,
а сјеверна од јужне. Разуђеност повећавају стјеновити блокови који
налијежу на обалу. Јужна обала је представљена плавином коју гради
језерска притока, док је сјевероисточни приобални појас просјечен
коритом језерске отоке.
Максимална дубина језера је 8,4 м, а просјечна 3,2 м. Зона
највећих дубина налази се у централном дијелу басена језера, ближе
источној него западној обали. Јужни дио језерског басена је плитак,
јер га засипа језерска притока. Овај дио језера је под бујном хидрофилном вегетацијом. Површина Пешића језера током љета износи
37.400 м2, а запремина 120.928 м2.
Пешића језеро добија воду од падавина које се излучују на акваторију и сливају са непосредног слива. Знатну количину воде доноси
стална језерска притока. Притока је дугачка 300 м, а настаје од врела
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у подножју Зекове главе и сњежаника, који се због сјеверне експозиције отапају до касног љета.
Вода језера је зеленкастоплаве боје. Светлија је у приобалном,
а тамнија у централном дијелу басена. Максимална провидност је 6,8
м. Температура површинског слоја воде током љета је 140С до 170С,
према дубини опада до 60С. На ниску температуру воде утичу велика
надморска висина и вода притоке, која и током љета не прелази 70С.
Језеро је порибљено, па су риболовци његови чести гости. Око
језера су густи боровњаци прошарани клеком, а има и четинара чија
се стабла љети огледају у његовим водама.
Његов привредни значај је незнатан. Служи као појило за стоку
која се током љета напаса у његовој околини. Далеко од бољих путева,
иако сликовито и привлачно, остаје велики туристички потенцијал у
будућности.
Велико Шишко језеро се налази у централном дијелу Бјеласице, у крају познатом под називом Шишка. До језера се може доћи из
више праваца. Од Берана до језера се стиже преко Лубница, уз Курикућку ријеку путем којим се, без већих тешкоћа крећу теренска возила. Са Биоградског језера до Шишке може се доћи стазом поред врха
Бендовца и катуна Риве, а из долине Мушовића ријеке и са Пешића
језера, стазом поред катуна Врањака и Рељине.
Језеро се налази на надморској висини од 1.660 м. Басен језера
је глацијалног поријекла. За његов постанак од значаја су два ледника. Један је полазио из цирка Кривог смета, који се развио под гребеном Јовове главе. Ниски моренски бедеми, заостали после отапања
ледника, запажају се и данас. Цирк је отворен ка Великом Шишком
језеру, од којег је удаљен један километар. Други ледник формирао
се у цирку Малог Шишког језера. Оба ова глечера, из Кривог смета и
из цирка Малог језера, спајала су се, падала преко одсјека и издубила
на сјевероисточној страни басен Шишког језера. Спуштајући се 210м
до 350м ниже, иако релативно кратки, због великог пада ледници су
вршили интензивну ерозију. Извјесна количина моренског материјала
заостала је око басена Великог језера.
Велико Шишко језеро има површину од 29.080 м2. Дугачко је
350 м, а широко 140 м. Обала је слабо разуђена. На највећем дијелу има облик благо извијеног лука. Изузетак чини крајњи западни
дио језера, који се увлачи у копно у виду залива дугачког 40 м. Залив
је настао смањивањем површине језера услед засипања материјалом
који доноси повремена притока из цирка званог Криви смет. Дужина
обале, током љета при ниском водостају износи 730 м. Највећа дубина језера износи 3,2 м., док је просјечна 1,2 м.
Језерска вода је свијетлозелене боје. При уласку у језеро, или
при појави јачег ветра, вода приобалног појаса се замути, јер се поди116

ТОКОВИ 1/2019

же муљ са дна. Максимална провидност језерске воде износи 2,2 м.
У околини језера налазе се сточарски станови, па је током љета
језеро главно појило за стоку. Како језеро као појило условљава даљи
развој сточарства у овом дијелу Бјеласице, неопходно је спријечити
засипање басена еродираним материјалом који доноси повремена
притока, или спирају падавине са непосредног слива. Овим спречавањем засипања басена продужио би се еволутивни вијек језеру. У
противном, оно ће веома брзо постати плитководна локва, каквих на
Бјеласици има више.
Мало Шишко језеро се налази 1 км јужније од Великог Шишког језера. До језера постоји неколико стаза из правца катуна код
Шишке, па је до њега лако доћи. Језеро се налази на надморској висини од 1.780 м, односно кота на којој је позиционирано је 120 м изнад
мјеста на којем се налази Велико Шишко језера.
У погледу генезе, слично је осталим језерима највишег дијела
Бјеласице. Лежи у издубљеном дијелу цирка у којем се формирао ледник који се кретао према Великом језеру. Цирк је веома простран, али
је само мали дио под водом.
Површина језера током љета износи 6.200 м2, а за вријеме високих водостаја повећава се на 8.500 м2. Обала језера је дугачка 275 м.,
а максимална дубина износи 1,7 м.
Околина језера изграђена је од лапоровитих шкриљаца. Њиховом ерозијом у језеро деспијева извјесна количина трошног материјала. Он даје води тонове жућкасте боје, а таложећи се на дно смањују
запремину басена и омогућује интензивнији раст вегетације. Језерско
дно се запажа до дубине од 0,7 м, а највећа провидност износи 1,2
м. Језерска вода се лако замути при уласку у језеро, јер је слој муља
знатне дебљине.
Због мале дубине температура језерске воде износи током љета
око 200С, док током зиме језеро је под ледом и снијегом, те се не запажа.
Урсуловачка језера
У централном дијелу Бјеласице, под издуженим дијелом Велике
Островице, налази се највише језеро на овој планини. По најближем
селу Курикуће, називају га још и Курикућким језером. Недалеко од овог,
налази се Мало Урсуловачко језеро, познато и под називом Блатина.
Велико Урсуловачко језеро је планинско језеро које се налази на
1.895 м. надморске висине. До језера се може доћи из суводолског потока и села Курикуће стазом поред сјевероисточне стране Десине горе,
а са Шишког језера стазом поред Рељине и преко Велике Островице.
Велико Урсуловачко језеро је циркно. На то указује облик басена, морфологија околног простора и чињеница да је највиши дио
Бјеласице за вријеме плеистоцена био захваћен глацијацијом. Цирк
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Урсуловачког језера највиши је на овој планини. Развио се на простору између Црне главе на југу, Велике Островице на западу и Десине
горе на истоку. Са сјевероисточне стране цирк је заграђен моренским материјалом висине 4,2 м. Моренски бедем се завршава стрмим
одсјеком према Десиној гори и отворен је ка Суводолу. Други отвор
цирка је на сјеверној страни. Отвор има облик седла, који се на страни супротној од језера спушта око 100 м високим одсјеком у нижи
пространији цирк. Два отвора цирка указују да се ледник кретао на
двије стране: на сјевероистоку једном од долина Десине горе и на сјевер долином паралелном са Рељином. Морфологија цирка потврђује
претпоставку да је језеро у прошлости било веће него данас.
Велико Урсуловачко језеро је дугачко 162 м. Максимална ширина му је 106 м, а просјечна 75 м. Дужина обалске линије током љета
износи 445 м и слабо је разуђена. На више мјеста засута је обурваним стјеновитим блоковима, којих је највише у сјеверном дијелу. Један дио југозападне обале представљен је умртвљеним сипаром, који
се спушта са мјеста контакта Велике Островице и Црне главе. У средишњем дијелу сипара избија вода у два извора, те има и одлике плавина. Обала источно од плавине представљена је ситним пијеском, који
је настао испирањем из сипара. Јужни дио приобалног појаса је под
жбунастом вегетацијом, те је обала тешко приступачна. Крај сјеверне
и источне обале је травната вегетација, те ерозија није развијена.
Максимална дубина језера износи 8,1 м, док му је просјечна
дубина 2,9 м. Најплићи су крајњи источни и западни делови језера.
Површина језера износи 12.200 м2.
Поред воде од падавина, језеро се храни водом из два извора
који се налазе 25–30 метара даље од обале. Због велике надморске
висине вода језера је хладна током цијеле године. Ниске температуре
ваздуха на Бјеласици указују да је језеро под ледом око три мјесеца
годишње. Током љета температура воде у површинском дијелу језера
се креће од 120С до 140С.
Вода Великог Урсуловачког језера одликује се великом чистоћом. Максимална провидност износи 6,5 м. Велику чистоћу условљава одсуство вегетације и стјеновито дно.
Због тешке приступачности, слабе испаше и велике висине, околина Великог Урсуловачког језера је слабо насељена током љета. Катуна има даље од језера, на мањој висини. Језеро није угрожено људском
активношћу и ерозијом те је веома привлачно. Међутим, далеко од
путева, познато је само малом броју планинара и становницима околних насеља.
Мало Урсуловачко језеро – богатство Бјеласице са језерима
допуњује и Мало Урсуловачко језеро, које је због своје мале површине и дубине названо и Блатина. Лежи на 1.760 м. надморске висине, удаљено 1 км. од Великог Урсуловачког језера. Језерска вода ис118
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пуњава мањи преиздубљени дио пространог цирка, који се развио на
западној страни Велике Островице. У цирк Малог језера за вријеме
најинтензивније фазе глацијације, спуштао се ледник из цирка Великог језера. Са источне стране цирк је заграђен планинском косом, у
чијем подножју лежи језеро. Моренског материјала има на више мјеста у цирку. Поред ледничке ерозије за постанак језера значајна је и извесна акумулација моренског материјала дуж његове западне обале.
Просјечна дужина језера износи 105м, док му је ширина 65м.
Дубина воде током љета износи 2,2м, а у зависности од водостаја
површина варира између 5.000 и 10.000 м2.
Мала количина језерске воде брзо се загријава и хлади. Температура воде у површинском дијелу током љета се креће од 160С до
180С. Вода јужног дијела језера је хладнија од воде сјеверног дијела
јер са јужне стране прима воду слабог извора чија је температура 80С.
У околини језера, на дну цирка и на моренском материјалу, развио се танак педолошки покривач, чијом ерозијом у језеро доспијева
извјесна количина растреситог материјала и таложи се на дно. Због
сталног засипања, језеро мијења изглед и све више зараста вегетацијом. Ово указује на брзо ишчезавање језера и његово претварање у
локву. Иако током љета има два пута мању површину него у прољеће,
Мало језеро никада не пресуши. Због тога представља појило за стоку, која га при уласку у воду замуте. Спречавање засипања језера основни је предуслов за његову заштиту.
Извори и врела Горњег Полимља
Горње Полимље је изузетно богато изворима и врелима.
Појављивање изворске воде условљено је геолошком грађом његових
терена, климатским условима и распрострањењем флоре. Битне карактеристике извора и врела на подручју Горњег Полимља су:

густа мрежа;

релативна сталност истицања воде током године;

велико колебање код количине њихове воде која истиче на
површину;

готово потпуна чистоћа и висок квалитет воде за пиће, за напајање стоке и наводњавање обрадивих површина без генетских посљедица;

хладноћа воде, што јој даје посебну вриједност за пиће;

коришћење за пиће углавном без претходног третирања;

све учесталије каптирање за водоснабдијевање градских и
сеоских насеља;

слаба истраженост и недовољно научно истраживачко праћење
и познавање њихових својстава, итд.10
10
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Са аспекта геолошког састава Горњег Полимља, у глобалу,
могу се издвојити вододржљиви и водопропустљиви терени. Вододржљиви терени састављени су углавном од палеозојских шкриљаца,
мјестимично еруптивних и флишних стијена и карактеристични су
по развијеној и богатој хидрогеографској мрежи. Водопропустљиви
терени су изграђени углавном од карбонатних стијена мезозојске старости, а карактеришу се безводношћу на површини и по формирању
подземних вода, од којих настају јака крашка врела, која најчешће на
површину избијају на контакту котлина и планинских падина. Њихова вода је кристално чиста, питка и здрава, јер се слива са ненасељених простора, а има и велику моћ самопречишћавања, коју омогућују
вегетациони покривач хидрогеолошке особине терена са којих се
прихрањују и кроз које протичу.
Приказ извора и врела Горњег Полимља могуће је дати према
више критеријума: значају, квалитету, издашности, постанку, особинама, распрострањењу итд. Сваки ријечни ток и сваки поточић на
подручју Проклетијске, Виситорске, Комске и Бјеласичке групе планина настаје од извора, по чему су многи од њих безимени.
Врело Вруља (Алипашини извори) извире на контакту Плавско–гусињске котлине и подножја Везирове браде, око 1,5 км од центра
Гусиња на 930 м.н.м. Издашност врела колеба током године и креће се
од 1 м3/сек па и до преко 100 м3/сек, што зависи од годишњег доба, а у
вези са годишњим распоредом падавина. Карактерише се константно
ниским температурама од 50С до 60С и никада се не замућује.11
Врело Савино око извире у долини Ропојана на подручју села
Вусања на 1010 м.н.м. на око 7 км од Гусиња и спада међу највећа
у зони Проклетија. Од њега настаје ријека Скакавица. Налази се у
мањој вртачи у којој је ујезерена вода. При максималној издашности
даје и до 10 м3/сек воде. Температура воде овог врела је ниска и креће
се од 4,30С до 50С. Његова вода може се користити за пиће јер се
прихрањује са подручја које је ненасељено и без извора загађења.
Бајровића врело се налази на надморској висини од 1028 м,
око 4,7 км. од Гусиња у удолини Доље и подручја села Доља. Издашност му колеба између 20 и 200л/сек и у вези је са годишњим распоредом падавина и топљењем снијега. Прихрањује се са терена који су
ненасељени, па је квалитет воде веома добар и користи се за потребе
водоснабдијевања Гусиња и то без претходног третирања.
Врело Досуђе се налази на лијевој обали Грнчара на контакту
Плавско–гусињске котлине на надморској висини од 950 м, на подручју истоименог села. Издашност овог врела колеба и креће се од 5
до 30 л/сек воде. Прихрањује се са терена који су углавном ненасељени, па му је вода квалитетна, бистра, хладна и погодна за пиће.
Врело Драгија се јавља код засеока Вруље, удаљено од Гусиња
11
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око 1,8 км, на надморској висини од 1.060 м. Издашност му током
године колеба, а просјечна је око 30 л/сек. Вода му је хладна, бистра,
чиста и веома погодна за пиће, а прихрањује се на теренима високо
планинске зоне која је ненасељена.
Врело Ружа се налази на источним падинама Трескавца на надморској висини од 1.800м и 11км од Плава. Његова просјечна издашност се креће између 10 и 20 л/сек.
Ридски Студенац је на Ридској планини на висини од 1.980 м.
Од Плава је удаљен око 17 км. Његова просјечна издашност се креће
између 9 и 10 л/сек. До сада нису вршена испитивања овог извора.
Богићевићко врело се налази на истоименој планини и од Плава
је удаљено око 18 км. Просјечна издашност се креће између 10 и 20 л/
сек. Није истраживано, али се зна да му је вода хладна, бистра и чиста.
Метешко врело формира више крашких извора на висини од
1.765 и 1.785 метара. Од Плава су удаљени око 8,5 км. Његова просјечна издашност се креће од 5–10 л/сек. До сада нису истраживани, али
се зна да им је вода хладна и незагађена. Од њих се формира Метешка
ријека, десна притока Комараче.
Пипуран се налази на надморској висини од 1.030м и од Мурине је удаљен око 3,8 км. Према процјени његова издашност је око 15
л/сек. Извршена испитивања показала су да је њихова вода добра, али
да је бактериолошки слаба, тако да се мора чешће хлорисати.
Врело у долини Муринске ријеке на њеној десној обали,
удаљено је од Мурине око 3,5 км. Просјечна издашност врела износи
око 40–50 л/сек, а минимална око 15 л/сек. Врело чине три извора
сталног карактера, а налазе се на надморској висини од око 1.030 м.
Користи се за водоснабдијевање Мурине, Машнице и Пепића.
Врело Кркори се налази на надморској висини од 1.002 м. и од
Андријевице је удаљено 14 км. Издашност врела износи око 200 л/
сек, каптирано је и користи се за водоснабдијевање Андријевице и
дјелова насеља у његовој непосредној близини и то на нижим котама.
Вода овог врела је хладна, бистра и незагађена, јер се прихрањује из
високе планинске зоне која је углавном ненасељена, а сва угроженост
могла би доћи ако се не би спроводиле адекватне мере, у случају развоја села Кути у туристичко насеље.
Берански басен се карактерише развијеном мрежом врела и извора. Између сливова Шекуларске и Калударске ријеке, на подручју
села Навотина, налази се истоимено Навотинско врело. Истиче из
пећине чији је канал дуг 80м. Прихрањује се са кречњачких површи
у залеђу. У сушним дјеловима године пресушује и губи се подземним
каналима који се налазе на крају пећине.
У сливу Калударске ријеке, поред бројних извора релативно
мале издашности у планинском дијелу, истичу се два врела: Алуге и
Баре и то у доњем току слива, на ободу Беранске котлине.
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Алуге се налазе на око 6,5 км. од Берана на надморској висини
од 800 м. у подручју села Доња Ржаница. Испитавано је и утврђено
да му је квалитет воде добар и да није загађено. Просјечна годишња
издашност се процјењује на 30 л/сек.
Загорско врело се налази на надморској висини од 800 м. Користи се за водоснабдијевање и наводњавање у селима Загорју и
Петњику. Прихрањује се углавном са површи Крчева и вода од понора до врела, тече подземним током. Издашност врела колеба током
године, а вода му је углавном незагађена.
Мало Ђато се налази на подручју села Дапсића. У вријеме веће
издашности, вода му је замућена, јер не успијева да се природно инфилтрира у току свог подземног тока. Користи се за наводњавање обрадивих површина села Дапсића.12
Петњичко Ђато извире на подручју села Петњик, на надморској висини од 705 м. Стални истицај има у већем дијелу године, али
у јулу и августу, вода се задржава у мањем језеру, из кога отиче подземним током.
Заградско врело извире испод мање клисуре на крају суве заградске долине и припада типу потајница. Утврђено је да се вода током прољећа и јесени јавља сваких 20 минута, а током љета послије
2–3 сата. Њему је слично Вреоце у Тивранској клисури, на десној
страни Лима код манастрира Шудикове.
Виницко врело се јавља испод кречњачког одсјека у Љутама.
Сталног је карактера, иако му издашност колеба током године. Користи се за наводњавање обрадивих површина села Виницке, мада је
квалитет воде веома добар, јер се прихрањује са терена који немају
сталних насеља.
Мерића врело се налази у сливу ријеке Бистрице, удаљено од
Берана 10 км., на подручју села Лубнице, надморске висине 1.000 м.
Врело је испитано и утврђено да му је вода незагађена, бистра и хладна. Током љета има издашност око 200 л/сек, а у кишном периоду и
током отапања снијега и неколико пута више. Користи се за водоснабдијевање Берана и његови капацитети задовољавају садашње потребе
његових становника.
Манастирско врело се јавља испод флувио-глацијалне терасе
на којој је изгађен манастир Ђурђеви Ступови, а састоји се из два
врела – сталног и повременог. Издашност врела колеба, па је током
кишног периода веома велика. Његова вода је раније коришћена за
водоснабдијевање Берана, а сада се у виду потока слива у Лим. Вода
му је незагађена и користи се за пиће.
Готово у свим мјестима Горњег Полимља на надморској висини до 1.000 м, па и више присутна је изданска вода. Налази се на
различитим дубинама. Тако се у алувијалним равнима појављује по12
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времено, а на неким мјестима и стално. На пространим терасама до
изданске (бунарске) воде се долази копањем до дубине од 10 до 30 м.
Посљедњих година захваљујући мрежи водовода која је обухватила
готово сва мања и већа насеља, значај изданске воде за водоснабдијевање је незнатан. Капацитети подземних вода Горњег Полимља су
обновљиви ресурси, тако да нема никаквих опасности од њихове експлоатације, јер се током кишног дијела године и у вријеме топљења
снијега, врши њихово интензивно прихрањивање. Овај ресурс до сада
није коришћен, због богатства мреже врела и извора, слабијег интензитета развоја и због неразвијености производње и продаје питке воде
код нас.
Извори се јављају као стални, повремени и периодични. Најбројнији су стални и већина има колебљиву издашност. Максимум воде
јавља се у прољеће и јесен, а минимум током љета и зиме. Вода им
је углавном бистра, питка и здрава, а температуре у зависности од
висине су веома ниске.
У Горњем Полимљу има мали број минералних извора. Међу
њима посебну пажњу заслужује сумпорна вода у селу Краље код
Андријевице. Налази се на сјеверним обронцима Великог крша
удаљен око 50 метара изнад ријечног тока Краштице. Вода избија на
950 метара надморске висине. Извор је пукотински, не пресушује, али
је мале издашности. У поређењу са другим сумпоровитим водама,
она је сиромашна на сумпорводоник. Вода извора према резултатима
испитивања има 1,0 мг/лит. сумпорводоника, па се према томе сврстава у ред сумпоровитих вода. Овако мали садржај сумпорводоника,
ниске температуре и мала издашност не одговарају већим интересима
потребним за бањско лијечење.13
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УДК 821.163.4`373.2
Проф. др Драшко ДОШЉАК
ЦРНОГОРСКИ КОЛОНИСТИ И ЊИХОВА ПРЕЗИМЕНА
Апстракт: У овом раду аутор са лингвистичке стране анализира
презимена Црногораца колониста у Војводини у периоду од 1919–1941.
године. Анализа обухвата фонд од 770 презимена скоро са цијеле територије данашње Црне Горе. Разврставање грађе је извршено према
патронимијским основама од којих су анализирана презимена настала. Анализом су обухваћена и деапелативна презимена, детопоними и
презимена нејасне мотивације. Творбеном анализом је закључено да
је најчешће заступљен суфикс –овић/евић, затим суфикс –ић, -ин, -ац,
-ак. Забиљежен је и један број сложених презимена.
Кључне ријечи: Црна Гора, Војводина, колонисти, презиме, лично име
Обимна студија Слободана Б. Медојевића „Црногорци у Војводини – колонизација 1919–1941.“ пружа обиље материјала за ономастичка истраживања. Поред тога, ова монографија биће драгоцјена за
даља социолошка, културолошка и лингвистичка сагледавања.
Дио ономастичке грађе садржан у овој књизи је и предмет нашег истраживања. Заправо, интересовање смо усмјерили на лингвистичка сагледавања презимена Црногораца – колониста, наводећи територијалну припадност презимена, вршећи њихову класификацију
и творбу.
Провођење аграрне реформе и колонизације у Војводини у
склопу аграрне реформе и колонизације у Сјеверним крајевима, омогућавало је да се један број црногорских породица надијели земљом
и колонизује у Војводину. Сјеверни крајеви су иначе били предвиђени за колонизацију добровољаца из ослободилачких ратова Србије
и Црне Горе. Како је економска ситуација у Црној Гори била врло
неповољна, један број Црногораца, који је имао услове за стицање борачко-добровољачког статуса, укључује се у процес аграрне реформе
и колонизације. Њих у односу на укупан број колониста надијељених
земљом и колонизованих у Војводини није било много (...), али су
чинили значајан удио у укупном становништву Црне Горе (Медојевић
2014: 16)
Да се аграрна реформа наметнула као актуелно питање и да ће
започети њено спровођење у Краљевини СХС показао је већ Прог125
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лас Регента Александра Карађорђевића од 24. 12. 1918. / 6. 01. 1919.
Проглас је представљао основу за правно регулисање аграрне реформе у КСХС, започето доношењем Претходних одредби за примјену
аграрне реформе 25. 02. 1919. (в. Васовић 1959: 54)
У периоду од двадесетак година процеса колонизације Црногораца, статус добровољаца био је законски регулисан више пута.
Добијањем овога статуса дефинисало се, поред осталога, и право на
додјелу земље у процесу Аграрне реформе и колонизације.
Колонизација Војводине становништвом из динарских крајева, од чега је безмало 1000 породица било поријеклом из Црне Горе,
преплитала се са процесом формирања нових насеља и тако чинила континуирани историјски процес у периоду 1919–1941. године.
Најинтензивнији ток, када су Црногорци у питању, имала је у периоду
1921–1933. године. (в. Медојевић 2014:79)
Колонисти су добили земљу – имања у сљедећим мјестима
Војводине: Банатско Александрово, Банатски Аранђеловац, Банатски
Деспотовац, Банатско, Карађорђево, Банатско Ново Село, Банатска
Суботица, Баваниште, Борча, Црепаја, Чента, Делиблато, Долово,
Ечка, Гај, Горња Мужља, Иђош, Кикинда, Ковачица, Ковин, Краљевићево, Мали Жам, Мраморак, Нови Бечеј, Нова Црња, Нови Кнежевац, Орловат, Овча, Панчево, Перлез, Руско Село, Самош, Селеуш,
Српска Црња, Стајићево, Старчево, Уздин, Тоба, Томашевац, Велики
Гај, Велика Греда, Велико Средиште, Вадимировац, Војловица Војвода Степа, Врањево, Вршац и Зрењанин.
Насељавањем Војводине, након извјесног времена, мјеста која
су насељена Црногорцима добијала су и нове називе, нпр.: Његошево,
Ловћенац, док једно насеље у близини Бачког Петровог Села мјештани зову Мала Црна Гора.
Доласком у Војводину, Црногорци су са собом понијели славу,
сјећање на завичај, лично, породично име, и презиме. Расељавањем
становништва, (економске околности, ратови, и сл.) селе се и презимена. Новонасељени простори се ономастички богате. Презимена
се и у новонасталим околностима задржавају. Ријетки су случајеви
узимања другог презимена, али се и то дешавало онда када се желио
сакрити идентитет.
Презимена су темељани показатељи етничког и језичког трајања.
У њима су сачуване старе језичке појаве, семантичка обиљежја, а
уједно су и свједоци материјалне и духовне културе народа у којима су настала и у којима се чувају. Презимена садрже и језичке и
ванјезичке елементе и тамо гдје су настајала и тамо гдје су у употреби. Наши преци, у давној прошлости, нијесу имали презимена. Ми
данас добијамо прво презиме па лично име. У ранијим епохама, у
околностима другачијег начина живота и нивоа друштвенога развоја,
презиме није било ни потребно нити је могло имати некакву посебну
важност. Развојем друштва ствара се потреба за увођењем и презиме126
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на, да би у другој фази оно постало насљедна категорија. Презиме је
то помоћу којег вршимо, између осталога, идентификацију појединца
у друштву. Оно је и показатаље да је неко постојао и да постоји.
Настанак презимена везујемо уз феудални поредак кад се породица организује као крвна и производна јединица, укључена у сталеж повлашћених или у сталеж потлачених. Племићима су она била
поглавито потребна зато да осигурају насљедна права, да баштине
углед, положај и иметак, да сачувају за потомство стечене повластице. Истакнути људи тога доба, да буду у духу тадашњег хуманизма,
своја презимена латинизују: И. Луциус (=Лучић), и сл., траже генеалогију својега рода у некој угледној римској породици. У доба грађанског друштва, кад се почињу обликовати нације, будити национална
свијест и ширити национални и културни препород, ова појава више
није била актуелна. Обичном слоју друштва преостало је да се самоорганизује у различите братственичке скупине. Упис у такве видове
организације није био могућ само помоћу личног имена. Стога се уз
лично име морао додавати још који придјевак, уз име се додаје занимање, поријекло, и сл. Ови и слични придјевци су, управо, зачетак
будућих презимена. (в. Шимуновић 1985: 15-16)
У примитивним заједницама, које су с временом постајале све
веће и многобројније, лично или индивидуално име није било довољно, јер су та имена често код више појединаца, који су припадали истој
или другој заједници, била иста или слична. Да се задовољи све већа
потреба, која је расла с бројем становника и са све сложенијим односима, развио се врло рано систем филијације, тј. поред личног имена
наводила се и ознака оца, гдјекад и мајке, а из таквих ознака изашла су
постепено права презимена на -ић, -евић, -иновић... Филијација је боље
задовољавала потребе у деноминацији човјека него првобитни једноимени систем голог личног имена, што су га наши преци донијели из
своје прадомовине. (Рогић 1966: 38)
Најстарији писани споменици у Црној Гори нам показују развој
антропонимијског система у сљедећем правцу. Прије освајања Црне
Горе од стране Турака, овдје је владао једноимени систем, односно тзв.
систем голог имена. Али развој друштвеног живота наметао је да се
људи поред личног имена деноминују по надимцима, занимању, по
очевом имену, и сл. Овај процес је био настављен и неометано само
у оним крајевима који нијесу били под турском окупациом, а у осталим крајевима је био заступљен. Као ни остали оријентални народи,
ни Турци нијесу знали за систем двају имена, додуше нијесу га познавали ни Стари Грци, већ имена стварају према непосредном претку, мијењајући га код сваког кољена. Сталан антропонимијски систем
двају имена у Црној Гори се јавља тек крајем 19. вијека (уп. Миљан
Вуков, Марко Миљанов, и сл.). Данашњи антропонимијски систем се
усталио почетком 20.вијека.
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Из књиге Слободана Б. Медојевића: „Црногорци у Војводини –
колонизација 1919–1941.“ ексцерпирали смо 770 презимена. Од укупно 2.883 особа које су обухваћене колонизацијом, највише њих је
носило сљедећа презимена: Ивановић – 51, Поповић – 47, Пејовић
– 41, Ковачевић – 40, Вуковић – 38, Абрамовић – 37, Митровић – 37,
Божовић – 33, Јовановић – 33, Николић – 32, Мартиновић – 29, Перовић – 29, Павићевић – 24, Радоњић – 23, Ђуровић – 21, Војводић – 22,
Вујовић – 22, Пешић – 22, Ђукић – 19, Станишић – 19, Калуђеровић
– 17, Кнежевић – 17, Вукотић – 16, Милић – 16, Обрадовић – 15, Раичевић – 15, Радовић – 15, Контић – 15, Копривица – 15, Брајовић – 14,
Ћетковић – 14, Докнић – 14, Драшковић – 14, Шћекић – 14, итд.
Како се види из Рјечника ових презимена (прилог у овом раду),
она су везана скоро за читав простор данашње Црне Горе. У периоду колонизације Црна Гора је припадала Зетској бановини, а била је
подијељена на срезове и општине. Како колонизација није захватила
плавско-гусињску област, као ни рожајски крај, из тих разлога и нема
презимена из ових области.
Класификација презимена
У прву групу презимена (она су најфреквентнија) спадају она
настала по личном имену оца (патроним) и она која су настала по
личном имену мајке (матроним). Код ових презимена је јасно видљива веза са непосредним претком. Ова веза је граматички исказана присвојним суфиксима: -ов, -ев, -ин. Овим суфиксима се придружују наставци: -ић, -ац/-ец, -ак/-ек, -ица. Набројани наставци су
у почетку имали функција умањивања. Овђе спадају сљедећа презимена: Анђић, Аџајлић, Аковић, Бацковић, Богићевић, Цимбаљевић,
Цвијановић, Чејовић, Ћетковић, Добрашиновић, Добриловић, Драгутиновић, Ђукановић, Ђуровић, Ераковић, Филиповић, Гвозденовић,
Ивановић, Иванишевић, Јанић, Јовићевић, Јуришевић, Крсмановић,
Лаковић, Лазовић, Љубановић, Миловић, Миличковић, Мијатовић,
Миладиновић, Ненадић, Николић, Нишавић, Обреновић, Ојданић,
Павићевић, Петковић, Радоњић, Раичевић, Разић, Симовић, Стијовић, Стефановић, Шабовић, Шћепановић, Тодоровић, Томашевић,
Трифуновић, Урошевић, Видић, Вучковић, Вукашиновић, Вукадиновић, Вујадиновић, Зајовић, Зеновић, Живковић, и сл.
За нека презимена из ове групе не можемо са сигурношћу констатовати да ли су патроними или матроними (Ојданић, Нишавић),
али је видно да је значајно доминантнији број патронима. То је и
разумљиво када знамо да су се презимена насљеђивала од мушког
претка, а врло ријетко по женској линији, изузимајући удовице, затим
угледне жене, или када се дијете роди ван брака, а отац га не признаје.
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Другу групу презимена чине она презимена која су настала од
надимака. О овој врсти презимена Петар Шимундић (1985: 30) наводи да су, због сачувана значења и богате мотивике и метафорике,
важни показатељи многих друштвених односа у времену њихова настанка и стога су врло важна и изван језичног занимања.
Не треба сметнути са ума да су нека од презимена из ове групе
била лична имена профилактичког типа. Овој групи презимена припадају: Буздован, Бијеловић, Брковић, Црвенко, Ћеловић, Ћоровић,
Ћетковић, Дебељевић, Глишовић, Глушчевић, Глушац, Грбовић, Грубач, Кокот, Клапавица, Кривокапић, Пустахија, и сл.
У трећу групу презимена убрајамо она презимена која су настала по националној припадности, по мјесту живљења, по крају одакле
потичу, и сл. Ова презимена су врло драгоцјена када проучавамо процесе миграција становништва. У презимена етнонимског и етничког
поријекла спадају: Боснић, Богетић, Бјелица, Црногорац, Црнојевић,
Дробњак, Ераковић, Котарац, Кртолица, Куч, Маинић, Пипер, Рубежанин, Шекуларац, Турчиновић, Ускоковић.
Четврта група презимена окупља она која су мотивисана занимањем претка. Ова група презимена је спада у млађу групу. Ту спадају: Бубања, Борозан, Цимбаљевић, Ћатовић, Говедарица, Кораћ, Ковач, Ковачевић, Ковачић, Лубурић, Стругар, Уљаревић.
Презимена настала од назива друштвене, државне и црквене
хијерархије су сљедећа, пета група: Бановић, Барјактаровић, Беговић,
Царичић, Ђаконовић, Ђаковић, Калуђеровић, Капетанић, Кнежевић,
Краљ, Краљевић, Крунић, Масоничић, Оџа, Поповић, Војводић.
Презимена са фитонимском основом, као шеста група, су сљедећа: Боровић, Церовић, Цветковић, Јаблан, Јаворовић, Копривица,
Кртолица, Крушчић, Липовина, Рашћанин, Смиљанић, Врбица.
Презимена настала од сродничких термина у овом презименику, као седма група, јесу: Бабић, Бабовић, Дајковић, Дедајић, Дедић,
Дедовић, Ђедовић, Старчевић.
Презимена од зоонимских основа, седма група, су: Голубовић,
Грозданић, Лабудовић, Међедовић, Орловић, Пешикан, Тичић, Зец,
Зечевић, Зековић, Змајевић.
У групу презимена насталих по боји, осма група, тзв. „колорна
презимена“, убрајамо: Бељин, Бијеловић, Бељин, Бјелетић, Бјелица,
Бјелогрлић, Црнојевић, Црвенко, Мркаић, Мркајић, Мркић, Зеленчић.
У посебну групу презимена спадају она која су настала под утицајем страних језика и култура. Овдје спадају она презимена која су
код нас дошла под утицајем, посебно, италијанског, албанског, и турског језика: Албијанић, Борозан, Дрецун, Каписода, Куч, Орландић,
Секулић, Секуловић, Шабан, Шаин, Шамшал, Шољага, Шкеровић.
Разврставање презимена у поменуте групе показује да поједина
презимена не припадају строго само једној групи већ их можемо, с
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разлогом, уврстити у више група. Тако, нпр., презиме Голубовић (презиме са зоонимском основом) можемо сврстати и у презимена групе
патронима (Голубов син), али је име претка, које је у основи презимена зоонимског карактера. Слична је ситуација и са презименима:
Грозданић, Лабудовић, Зековић, Боровић, и сл.
Творбена анализа
Имамо групу презимена која су идентична са личним именом,
ту спадају: Богавац, Јаблан, Лакић, Радоман, Медин, Пераш, Роган,
Шаин, Зоран. Од апелатива су сљедећа презимена: Пешикан, Зец,
Шљука, Лубарда, Меденица, Капа, Глушица, Глеђ.
У основи већине презимена је мушко лично име, док је скоро
незнатан број презимена која су изведена од женског личног имена:
Анђић, Бутрић, Девић, Докнић, Ђукић, Ђурђић, Фемић, Гојнић, Јанић, Јекнић, Јелић, Кадић, Марић, Миличић, Настић, Недић, Нишавић, Ојданић, Павић, Сарић, Сенић, Спасић, Стојић, Видић, Вишњић.
Но, овдје морамо бити опрезни и код ове подјеле, јер је у неким случајевима тешко раздвојити мушко и женско лично име.
У творби патронима најфреквентнији је суфикс –овић 283/
-евић 81: укупно 364 потврде: Абрамовић, Барјактаровић, Булатовић,
Марковић, Милуновић, Павловић, Симоновић, Стијеповић, Шаровић, Томановић, Вучковић; Андријевић, Батрићевић, Дапчевић, Гопчевић, Иванишевић, Кнежевић, Маркићевић, Милићевић, Павићевић,
Радојевић, Урошевић, Васиљевић, Вукићевић, и сл.
Презимена изведена наставком –ић потврђена су са 149 облика:
Аковић, Алексић, Бакић, Ћупић, Дожић, Ђукић, Гривић, Јанић, Кекић,
Лечић, Лучић, Милић, Никић, Остојић, Пешић, Сенић, Шћекић, Томић, Вукшић, Жижић, Жугић, и др.
Међу презименима, али са ниском заступљеношћу, имамо и суфиксе: -ица (10), -ац (6), -ан (5), - ар (4), -ак (4), -ин (3).
Сложена презимена су непродуктивна категорија међу ексцерпираним, ту су: Бјелогрлић, Газивода, Калађурђевић, Кривокапић,
Кршикапа, Попивода, Цицмил.
У Рјечнику презимена коришћене су сљедеће скраћенице:
АН = Андријевица, Б = Брдски, БА = Беране, БИ = Биоче, БЈ =
Бјелопавлићи, БК = Бока Которска, БН = Брдска нахија, БЊ = Бањани,
БП = Бијело Поље, БУ = Будва, ЦН = Црмничка нахија, ЦН = Црногорска нахија, ЦР = Црмница, ДГ = Даниловград, ДМ = Доња Морача, ДР
= Дробњак, ДУ = Дурмитор, ГД = Глухи До, ГМ = Горња Морача, ХН
= Херцег Нови, ЈЕ = Језера, КА = Катунски, КАЛ = Калуђорац, КМ
= Комани, КН = Катунска нахија, КН = Катунска нахија, ЛР = Лијева
Ријека, Љ = Љешанска, МА = Мартинићи, ММ = Мамастир Морача,
МО = Морача, ЊЕ = Његуши, ПА = Паштровски, ПА = Павковићи,
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ПЕ = Петровац, ПР = Претине, ПИ = Пива, ПЈ = Пјешивци, ПО =
Поља, ПП = Пивска планина, ПР = Приморски, ПТ = Петрушинска,
ПВ = Пљевља, РИ = Рисан, РЈ = Ријечки, РН = Ријечка нахија, РВ =
Ровци, СО = Сотонићки, ШС = Шестанско-селачки, ШВ = Шавник,
ВА = Васојевићи, ВП = Вирпазар, ЗБ = Зетско-брдски, ЗЕ = Зета
Рјечник презимена
Абрамовић, НК, ЦТ, Аврамовић, ПР, Аграмовић, НК, Аџајлић,
КО, Аџић, НК, Аковић, БА, Албијанић, НК, Алексић, НК, Андрић,
ПЕ, Андријевић, МА, Андровић, КАЛ, БР, Анђић, БА, Анђус, КО, БК,
Антовић, НК, КО, ДГ, Арменко, БР, Атијанић, ЦТ;
Бабић, ДГ, БА, Бабовић, БА, Бацковић, НК, Баћовић, НК, Бајагић, ПИ, Бајчетић, НК, Бајић, ПВ, БА, ПВ, Бајковић, КО , Бајовић,
НК , Бакић, ДМ ,Балић, КО, Балтић, КО, Баљевић, ПГ, Банићевић,ЦТ,
Бановић, ЦТ, Бањовић, КН, Барбић, БК , Барјактаровић, БА, Баровић,
ЦТ, ДГ, Башић, БА. Башовић, БК Батрићевић, ЦТ, ДГ, УЛ, Бауцал, ЦТ,
Беатовић, НК, Бечић, КО, БК, Бећир, ЦТ, Беговић, ДГ, Бељин, КО, Бешовић, ЦТ, Бијеловић, НК, Бјеладиновић, БК, Бјелетић, БК, Бјелица,
ДГ, Бјелогрлић, БК, Благојевић, ША, Блечић, ША, Богавац, БА, Богдановић, ЦТ, Богетић, КО, ДГ, Богићевић, ДГ, Богуровић, КЛ, Бојанић,
НК, Бојичић, НК, БК, Бојковић, КО, БК, Бојовић, НК, БА, Борета, БК,
БД, Боровић, ЦТ, Борозан, ЦТ, Боснић, БК, Бошковић, НК, ММ, ДГ,
КЛ, НК, Божовић, ЦТ, НК, КО, НК, КЛ, БА, ПГ, Брајовић, ЗБ, Б, З, ДГ,
Бранковић, БК, Брашанац, БК, Братовић, БК, Бргуљан, БК , Брковић,
ДГ, Брновић, З, Бубања, БА, Бучић, БА, Бућин, БК, Бујановић, БК,
Бујишић, ЦТ, Букилица, БК, Буковић, КО, Булатовић, КЛ, ПГ, ДГ, Булајић, НК, Бурић, ДГ, Бурзан, ЦТ, Бутрић, БА, Буздован, БК;
Варезић, ПИ, Василић, КО, Васиљевић, НК, Васовић, АН, Вавић, НК, Вековић, БА, Велашевић, ЦТ, Велимировић, БК, Вељић, БА,
Вељовић, БТ, Вешовић, ВА, БА, Вицковић, ЦТ, Видић, БК, Видовић,
КО, Вигњевић, НК, Вишњић, БК, Вјековјећа, БА, Влаховић, МО, КЛ,
КО, Водовар, КО, Воиновић, БА, Војковић, БК, Војновић, НК, Војводић, ЦТ, ДГ, Воротовић, ПГ, Врачар, НК, Вранковић, КО, Врбица, ЦТ,
Вучелић, БА, Вученовић, КО, Вучетић, АН, Вучић, БК, Вучићевић,
БК, КО,Вучинић, ПГ, Вучковић, ЗЕ, ЦТ, Вучуровић, НК, БК, КО,
Вујачић, НК, Вујадиновић, ПГ, Вујановић, БР, ЦТ, Вујичић, НКВујић,
ДГ, Вујисић, КЛ, Вујковић, КО, Вујошевић, ЗЕ, ЗБ, ЦТ, ПГ, Вујовић,
РН, Љ, НК, БЈ, БР, ЦТ, Вукадиновић, ДГ, Вукајловић, БК, Вукаловић,
НК, НК, Вуканић, БР, Вукановић, ПГ, Вукашиновић, Б, ПГ, Вукчевић,
ПГ, Вукићевић, БА, Вукмановић, ЦТ, Вукмировић, БК, Вукосављевић, НК, СО,Вукотић, НК, КО, Вуковић, КА, КО, АН, ПО, БР, ДГ,
БА, Вуксановић, ЦТ, КО, Вукшић, КО, Вулановић, ЦТ, Вулетић, ДГ,
Вулевић, БА, Вушуровић, ЦТ;
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Гардашевић, ЦТ, Газивода, ЦТ, Гезовић, НК, Гиговић, БД, КО,
Глеђ, КО, Глиговић, КО, НК, Глишовић, БК, Глобаревић, РИ, Глогар,
КО, Глушац, НК, Глушчевић ЦТ, Глушица, НК, Гојић, БК, Гојнић, ПГ,
Головић, НК, Голубовић, БА, Гомилановић, ЦТ, Гопчевић, ЦТ, Говедарица, НК, Грацун, КО, Грбовић, НК, Греговић, КО, БР, Гргур, НК,
Гргуровић, ДГ, Гривић, КО, Грозданић, ДГ, Грубач, ПП, Грујичић, ЦТ,
Грујић, ПГ, Групковић, БН, ДГ, Гвозденовић, ЦТ;
Дабановић, ЦН, ШС, Дапчевић, КО, БУ, ЦТ, Дабиновић, КО,
Дачевић, БК, НК, Дајковић, НК, Дамјанчевић, ЦТ, Дамјановић, ПВ,
Давидовић, КО, БР, Дебељевић, БК, Дедајић, ША, Дедић, ПГ, Дедовић, БА, Делевић, БА, Делибашић, НК, Делић, БЈ, Деретић, НК,
Девић, БА, Дивановић, БК, БУ, Добрашиновић, БЕ, Добричанин, КЛ,
МО, ПГ, Добриловић, ША, Додер, НК, Докнић, НК, Домазетовић, З,
Донковић, КО, Дошљак, БА, Дожић, КЛ, Драганић, НК, Драгојевић,
ВА, Драгојловић, БК, Драговић, Б, ЦТ, Драгутиновић, ДГ, Драшковић, НК, КЛ, ГМ, КО, ЦТ, Дрецун, ЦТ, Дринчић, НК, Дрљевић, ДМ,
Дробњак, КО, Дубак, БА, Дучић, ПВ, Дулетић, БУ, КО, Дупић, КО;
Ђаконовић, УЛ, КО, БР, Ђаковић, БА, Ђедовић, БК, Ђекић, АН,
Ђиновић, ПГ, Ђоновић, ЦТ, Ђукановић, НК, Ђукић, ША, КО, БА, БК,
Ђуковић, БЊ, КО, ДГ, НК, Ђурановић, НК, ЦТ, Ђурашевић, КО, ЦТ,
Ђурашиновић, ЦТ, Ђурашковић, ЦТ, БА, Ђурђић, БА, Ђуричковић,
ДГ, Ђурић, ЦТ, Ђуришић, БА, Ђурковић, НК, ЦТ, БК, ША, Ђуровић,
НК, ДГ, МА, БР;
Елезовић, НК, Ераковић, НК;
Живановић, Б, Живковић, КЛ, ША, Жижић, НК, Жмукић, БК,
Жугић, НК, Жунић, БЈ, Жуњић, ДГ;
Заћиранин, ЦТ, Зајовић, БК, Замбелић, БК, Зец, КО, БР, Зечевић, БА, НК, Зековић, БЈ, Зеленчић, КО, Зеновић, КО, БД, БР, Змајевић, ПВ, Зоран, КО, Зотовић, КО, БК, Зубер, БК, Звицер, НК;
Иковић, БК, Иличковић, ЦН, Илић, БК, МО, Иванчевић, БК,
БД, ПГ, Иванишевић, ПГ, Иванковић, КО, Ивановић, БК, ПТ, ЗЕ, ЦН,
НК, БД, ЦТ, ДГ, КО, ПГ, Иветић, БД, Ивезић, БК, Ивовић, БА;
Јаблан, ЦТ, Јакшић, БК, Јановић, КО, Јаничић, БК, Јанић, БА,
Јанковић, РВ, НК, УЛ, КО, ХН, Јањушевић, НК, Јарамаз, НК, Јауковић, НК, Јаворовић, НК, Јекнић, ДГ, Јелић, НК, БА, Јелушић, БЈ, Јочић, ДГ, Јокановић, НК, ПИ, ДР, НК, Јокић, ВА, НК, КО, Јоксимовић,
БА, Јошановић, ША, Јотановић, НК, Јованић, НК, Јовановић, Б, ЦТ,
ДГ, ЗЕ, НК, Б, Јоветић, ЦТ, РН, Јовичић, БК, БД, Јовић, ЦТ, ПВ, Јовићевић, РЈ, ЦТ, Јововић, НК, ДГ, БР, ЦТ, Јуришевић, БК;
Кадић, КЛ, Калађурђевић, БК, Калезић, ЗЕ, ДГ, Калуђеровић,
КА, БЈ, КО, БД, ЦТ, Капа, ЦТ, Капетанић, НК, Каписода, КО, Караџић, НК, Карличић, БА, Кастратовић, БА, Кашћелан, БК, Кажанегра, КО, Кецојевић, НК, Кекић, БК, Кековић, КН, ДГ, Кентера, КО,
Кешељевић, БК, Кикановић, КО, Килибарда, НК, Клаћ, БК, БД, Кла132
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павица, БР, Клисић, БР, Кнежевић, НК, КО, БК, Којић, БК, Кокот, КО,
Комар, БК, Коматина, ВА, БА, Комленић, НК, Комненић, НК, Контић,
НК, Копривица, НК, Кораћ, БА, Косић, БК, Костић, НК, ПГ, ЦТ, Котарац, НК, Ковач, НК, Ковачевић, ДР, ДГ, НК, ЦТ, КО, ПГ, Ковачић,
БК, Краљ, КО, Краљевић, НК, КО, Краповић, КО, Крцуновић, НК,
Кречковић, БК, Крека, БК, Кривокапић, ЦТ, НК, Кркелић, БЈ, Крсмановић, НК, Крстајић, НК, Кршикапа, ША, Кртолица, ЦТ, Крунић, НК,
Крушчић, ЛР, Куч, БА, Кујачић, БК, КО, Кујовић, БА, Кујунџић, НК,
Куљача, БД, Кундачина, БК, Кустудић, КЛ, НК;
Лабудовић, БА, Лаиновић, ВА, Лакетић, ПГ, Лакић, ДГ, Лакићевић, МО, Лаковић, ДГ, Лакушић, БР, ЛР, Лалатовић, Б, ЗБ, БЈ,
НК, Лалевић, БА, Лаличић, ЦТ, Лалић, БА, Лалошевић, БК, Лаловић, НК, Лаушевић, ША, Лазаревић, БА, КЛ, Лазовић, ПГ, Лечић, БК,
Лекић, ВА, Лековић, НК, Лијешевић, КО, Липовина, ЦТ, Лондровић,
БК, Лопичић, ЦТ, Лопушина, ША, Лубарда, ЦТ, Лубурић, ША, Лучић, БК, МО, КО, БД, Лукић, ПГ, Луковић, НК, ЗЕ, Лушић, БК;
Љешевић, НК, БР, Љубановић, КО, Љумовић, ПГ;
Мацановић, БК, Мачић, БК, КО, Маговчевић, НК, Магуд, КО,
Маинић, БК, Максимовић, КО, Малетић, БК, Малишић, БР, Маловић,
НК, Маљић, ВА, Мандић, ДГ, Манојловић, НК, Марић, КО, БК , Марићевић, ЦТ, Маринковић, НК, Мариновић, БК, БР, КО, Маркићевић,
БК, Маркишић, БК, Марковић, НК, БД, КО, БР, ЦТ, Маровић, БК,
Марсенић, БА, Мартиновић, ЦТ, БД, НК, Масоничић, БК, Матановић,
БК, Матијашевић, БК, Матуновић, БК, Мазалица, КО, Мазарак, БК,
Меденица, КЛ, Медиговић, БР, Медин, БК, Међедовић, НК, Мићановић, НК, Мићковић, НК, Мићовић, НК, БА, Мићуновић, НК, Мидоровић, БК, Миџор, БР, Михаиловић, ПГ, Михаљевић, БК, Мијановић,
НК, ЦТ, Мијатовић, НК, КО, Мијушковић, НК, ЦТ, Микачевић, БК,
Микељ, КО, Микетић, АН, Микић, БК, Микијељ БК, Миковић, КО,
БА, Миладиновић, ЦТ, Милановић, БК, Милатовић, ЦТ, Милетић, ДГ,
НК, Миличић, ПГ, Миличковић, ЦТ, Милић, КО, НК, БР, Милићевић,
ПВ, Миликић, БА, Милинић, БК, Милиновић, БК, Милошевић, РН,
ЦТ, КО, Миловић, КА, НК, Милуновић, ЦТ, Милутиновић, БР, ПГ,
Миљанић, НК, Минић, ДГ, Мирановић, ЗЕ, Мирковић, КО, НК, Мировић, БК, Мишовић, ПГ, Митровић, ПГ, КО, БД, АН, Мочић, КО,
Моштрокол, ЦТ, Мргудовић, БК, Мркаић, НК, Мркајић, НК, Мркић,
НК, Мршуља, КО, Мрваљевић, ЦТ, Мучалица, КЛ, Мудреша, ЦТ,
Мугоша, ПГ, Мухадиновић, БК, Мулина, НК, Муловић, БК, Мустур,
ХН, Мустуровић, КО;
Настић, ША, Недић, БА, Недовић, БА, Ненадић, ПВ, Ненадовић, БА, Ненезић, ШВ, НК, Нерадовић, БА, Нерић, БК, Никадиновић,
КН, Никачевић, НК, КН, Никчевић, КО, Никезић, БР, Никић, ЦР, Никиновић, БР, Никитовић, БР, Николић, ЦТ, НК, Никољевић, БК, Никовић, БК, Нинковић, БК, Нишавић, БА, Новаковић, ДГ, ПГ;
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Обрадовић, НК, БА, Обреновић, БК, Одовић, ША, Оџа, КО,
Ојданић, БА, Орбан, КО, Орландић, БР, Орловић, ЦР, Остојић, ГД,
Оташевић, ЦТ;
Пајевић, ЗЕ, Пајковић, БА, Пајовић, ДГ, ЦТ, БА, Палачковић,
БД, Панић, КО, Пантовић, БА, Папић, НК, Паповић, НК, Парача, ЦТ,
Парапид, КО, Парковић, БК, Паровић, БК, Павић, НК, Павићевић,
ПА, ЗЕ, БЈ, Б, ЗБ, ПЈ, ПГ, НК, Павличић, ДГ, Павлићевић, БК, Павловић, ХН, КО, Пејаковић, ДР, БА, Пејановић, ША, Пејовић, БЊ, НК,
РЈ, ПГ, КО, Пековић, НК, Пераш, ЊЕ, ЦТ, Перазић, БР, Перчиновић,
БК, Перичић, БК, Перић, ЦТ, Перишић, ЦТ, Перовић, НК, ЦТ, ДГ,
АН, Перуновић, НК, Пешаљ, КО, Пешић, БЈ, ДГ, Б, БА, БП, Пешикан,
ЦТ, Петковић, НК, БР, БК, Петровић, БИ, ПГ, БД, ЦТ, Пилетић, ЦТ,
Пиљевић, ЦТ, Пипер, БА, Пижурица, ЦТ, Пјешчић, НК, Плазина, БК,
Пљошта, БД, Почек, ЦТ, Попивода, БК, Поповић, БК, КО, УЛ, БЈ, Б,
ЦТ, НК, ЗЕ, БД, БП, ПГ, БА, Познановић, КО, Правиловић, БК, Прелевић, БЈ, ДГ, Прентовић, КО, БД, Прерадовић, БК, Прибиловић, ПГ,
Пријевић, ПВ, Прлаин, БК, Прља, БК, Пророчић, БК, Пулетић, КЛ,
Пулевић, ПГ, Пуношевић,КО, Пустахија, НК;
Рацановић, БД, КО, Радановић, КО, ЦТ, Радевић, ПГ, Радмиловић, БК, Радојевић, ША, БА, Радојичић, БЈ, ДГ, НК, Радољић, ЦТ,
Радоман, ЦТ, Радонић, ЦТ, Радоњић, ЦТ, БД, Радосавић, НК, Радошевић, ПГ, Радовановић, НК, Радовић, НК, ДМ, БК, КО, ПГ, КЛ, Радуловић, КН, РИ, ЦТ, ПГ, НК, Радуновић, Љ, ПГ, Рађеновић, БК, НК,
БД, КО, Рафаиловић, КО, Раичевић, ПР, ВП, БР, ПГ, НК, Раичковић,
БД, ПГ, Рајчевић, ЦТ, Рајичевић, БА, БР, ЦТ, Рајковић, ЦТ, Ракочевић,
КЛ, Ракојевић, НК, Раковић, БА, Ралевић, БА, Ранчевић, БА, Раонић,
ПВ, Рапановић, БК, Распоповић, Б, ДГ, Рашћанин, КЛ, Рашковић, КО,
Рашовић, ПГ, Разић, ДГ, Ребић, БК, Ристелић, КО, Рмандић, КЛ, Роћеновић, НК, Роган, ЦТ, Рогановић, НК, Роловић, БР, Рончевић, БК, Росандић, ЦТ, НК, Рубежанин, БК;
Самарџић, НК, КО, Сандић, БК, Санковић, БК, Сарић, НК, Савељић, ДГ, Савић, НК, Савићевић, ПГ, Савовић, ПГ, Сеферовић, БК,
Секулић, БЈ, ПГ, КН, БА, ДГ, Секуловић, НК, Сенић, БА, Сетенчић,
БК, КО, Сикимић, БК, Силановић, БК, Симоновић, КЛ, БА, Симуновић, НК, КЛ, Симовић, ЗЕ, ПГ, Синановић, БК, Сјеклоћа, ЦТ, Скендер, ПА, Сладовић, КО, Смиљанић, КЛ, Спасић, ПГ, Спасојевић, НК,
Срзентић, БК, КО, Станевић, БК, Станишић, БД, КО, Станковић, БЈ,
ЦТ, НК, Старчевић, КО, Стефановић, НК, Стевановић, БК, Стевовић,
ЦТ, Стијачић, КО, Стијеповић, З, Стијовић, БА, Стјепановић, БК,
Стјепчић, ХН, БК, Стојадиновић, БК, Стојановић, БЈ, ПТ, НК, БК, БД,
УЛ, ПГ, Стојић, БК, Стојиљковић, НК, Стојковић, ДГ, Стојовић, ДГ,
Стругар, ЦТ, Суботић, БК, КО, Суђић, БК;
Тичић, КО, Тиодоровић, БК, Тмушић, ША, БА ПГ, Тадић, НК,
Тановић, КО, Таушан, КО, Таушановић, БК, Терзић, ПВ, Тешић, То134
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дић, БК, Тодорица, БК, Тодоровић, НК, ЦТ, Томановић, НК, ЦТ, Томашевић, БК, Томић, НК, ША, Томовић, БР, БА, Тошић, ПВ, Тошковић,
ДМ, Трифуновић, ПЗ, Трипуновић, КО, Трпковић, Б, Тучевић, КО,
Туфегџић, ША, Тујковић, КО, Турчиновић, ЦТ;
Уљаревић, НК, Урошевић, НК, Ускоковић, ПГ;
Фемић, БА, Филиповић, КЛ, ЦТ, Филотић, КО, Франета, КО,
БД, Франовић, БК, ХН, Фундуп, БК;
Царичић, ДГ, Цебаловић, НК, Цемовић, БА, Церовић, ША, Цицмил, ША, Цимбаљевић, БА, Црногорац, БК, Црнојевић, ЦТ, Црвенко, ЦТ, Цветковић, ХН Цвијановић, ПВ;
Чагоровић, НК, Чановић, НК. Чарапић, З, Чејовић, ПГ, Челебић, ПГ, Черовић, КО, Чогоровић, НК, Чолаковић, БК, Чолановић,
КО, Чонкић, БК, Чучук, ЦТ, Чујовић, БП, Чукић, БА, Чупић, ДГ, Чворовић, НК;
Ћатовић, БК, Ћеловић, КО, Ћеранић, НК, ХН, ША, Ћетковић,
ПГ, КО, ЦТ, БК, Ћировић, БК, ПГ, Ћоровић, ДУ, Ћупић, ДГ, Ћурчић,
ЦТ, Ћурковић, НК;
Џамоња, БР, Џелалић, БК, Џувер, ПВ, Џуверовић, ПВ;
Шабан, НК, РН, ЦТ, Шабовић, ПВ, КО, Шаин, НК, Шамшал,
НК, Шарановић, БЈ, СП, ДГ, Шаровић, ПГ, Шаулић, БК, Шћекић, БГ,
Шћепановић, КЛ, БЈ, Шћепанчевић, БК, Шекарић, НК, Шекуларац,
БА, Шеваљевић, КН, ЦТ, Шибалија, ДР, Шишевић, ЗЕ, Шкеровић,
ДГ, Шкулетић, НК, Шљука, ПВ, Шофранац, ЦТ, Шољага, КО, Шошкић, АН, Шовран, БК, Шпадијер, БК, Шпаровић, БК, Шуковић, КЛ,
Шуњевић, БА, Шупић, НК, Шурбатовић, НК, Шушовић, БР.

ЛИТЕРАТУРА
Бакић, Радован. Горње Полимље, природа, становништво и насеља. –
Андријевица: Комови; Никшић: Филозофски факултет, 2005.
Васовић, Милорад. Најновије насељавање Црногораца у неким бачким селима. Нови Сад: Матица српска, 1959.
Došljak, Draško: Onomastika Budimlje – Nikšić: Filozofski fakultet, 2015.
Јовић, Душан. Лично име као језички знак. Приштина: Баштина. Институт за српску културу, бр. 1/1993.
Medojević, Slobodan. Crnogorci u Vojvodini, kolonizacija 1919-1941,
Podgorica: Matica crnogorska, 2014.
Milićević, Risto. Hercegovačka prezimena. Beograd: Svet knjige, 2005.
Миљанић, Вукота – Миљанић, Аким. Презимена у Црној Гори. Београд, 2002.
135

ТОКОВИ 1/2019

Rogić, Pavle. Lična i porodična imena u jeziku. Zagreb. 1966.
Стијовић, Светозар. Поглед на позајмљенице у српском именослову.
Суботица-Београд: Зборник о лексичким позајмљеницама, 1996.
Šimunović, Petar. Naša prezimena – porijeklo-značenje-rasprostranjenost.
Zagreb. 1985

136

ТОКОВИ 1/2019

ТОКОВИ 1/2019
УДК 908;314(497.16)
Branka MANOJLOVIĆ
DEPOPULACIJA GOLIJSKIH SELA
Rezime:
U periodu nakon Drugog svjetskog rata došlo je do velikih demografskih promjena koje su se manifestovale naglim porastom broja stanovnika. Demografska ekspanzija se javila kao posljedica političke stabilizacije, boljih materijalnih uslova života i higijensko-zdravstvene zaštite kao
i želje naroda da se u ratu izgubljeni broj stanovnika nadomjesti.
Početkom druge polovine XX vijeka stanovništvo crnogorskih sela
je činilo većinu crnogorske populacije. Period rasta broja stanovnika i domaćinstava u Goliji trajao je do šezdesetih godina kada dolazi do preokreta, a trend smanjenja broja stanovnika, koji je, tada, počeo, traje i danas.
Poslijeratni razvoj opštinskih centara Crne Gore, a naročito Nikšića, kome
je izgradnja željezare dala epitet industrijskog centra, izazvao je velika
migraciona kretanja, većinom tipa selo-grad, koja su dovela do velikih demografskih promjena koje su u seoskim krajevima izazvale depopulaciju.
Depopulacija sela, naročito izražena u kraškim krajevima Crne Gore, nije
zaobišla ni Goliju.
U ovom radu je dat osvrt na neke demografske karakteristike, koje
predstavljaju najbolje pokazatelje koliko je proces depopulacije odmakao u
Goliji, a to su: kretanje ukupnog broja stanovnika, kretanje broja domaćinstava, gustina naseljenosti i strukture prema polu i starosti.
Ključne riječi: Golija, depopulacija, demografska ispražnjenost,
migracije
1. Uvod
Golija je geografska mikroregija koja se pruža od Gatačkog prema
Nikšićkom polju. Ona se nalazi između Nikšića, Pive, Gacka, Rudina i
Banjana. Naziv je dobila po planini Goliji, a ova planina, pretpostavljamo,
po svojim golim vrhovima. Površina Golije iznosi oko 220 km². Administrativni cenar ovog kraja je Krstac. Golija je asfaltnim putem povezana sa
Nikšićem i Gackom.
Geološki sastav ovog kraja je dosta složen, najviše su zastupljeni
krečnjaci i dolomiti, a kao najmlađa serija duž udoline Golije se protežu
slojevi paleogenog fliša. Udolinu Golije okružuju planine Golija sa sjeve137
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roistoka, Njegoš i Somina sa jugozapada. Najviša tačka ovog kraja je vrh
Golija na istoimenoj planini visine 1942 metara. Klima Golije ima odlike
kontinentalnosti, srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 9°C a prosječna godišnja količina padavina je 1597mm. Ovo područje karakteriše
hidrografsko siromaštvo. Od zemljišta dominiraju: smeđe eutrično zemljište i krečnjačko‒dolomitska crnica, a za biljni i životinjski svijet možemo
reći da je raznovrstan.
Na osnovu pronađene bronzane sjekire utvrđeno je da je Golija bila
naseljena još za vrijeme bronzanog doba. Ovaj kraj ima povoljne mogućnosti za razvoj poljoprivrede, naročito za proizvodnju ekološki zdrave hrane. U Goliji danas radi jedna devetogodišnja i jedna petogodišnja škola, a
na Krscu se nalazi ambulanta sa medicinskom sestrom koja je na stalnom
raspolaganju stanovništvu.

Karta 1: Golija (izvor: Vojno geografski institut Jugoslavije)
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2. Kretanje ukupnog broja stanovnika
Na teritoriji Golije se nalazi deset sela u kojima je prema popisu iz
1948. godine živjelo 1658 stanovnika. Prema poslednjem popisu iz 2011.
godine ovaj kraj je imao 474 stanovnika.

Broj st.

1948.

1953.

1961.

Popis
1971. 1981. 1991.

1658

1797

1850

1595

1085

728

2003.

2011.

629

474

Tabela 1:
Kretanje ukupnog broja stanovnika prema popisima u periodu od 1948.
do 2011. godine
(izvor: Zavod za statistiku Crne Gore)
Najveći porast broja stanovnika Golije u periodu od 1948‒2011. godine zabilježen je između popisa 1948. i 1953. godine kada se broj stanovnika povećao za 139. To su bile poslijeratne godine pune nade u bolje
sjutra, koje karakteriše visok prirodni priraštaj.
Trend rasta broja stanovnika se nastavlja i u narednom periodu ali
je slabijeg inteziteta. Prema popisu iz 1961. godine Golija je imala 1850
stanovnika. Do nastavka rasta tog broja dovele su bolje životne prilike,
bolji standard stanovništva, bolji zdravstveno-higijenski uslovi, povezivanje Golije putem sa Gackom i Nikšićem, otvaranje pazara na Krscu i niz
drugih po život olakšavajućih okolnosti. Od popisa 1961. godine počinje
konstantno smanjenje broja stanovnika koje traje i danas. Broj stanovnika
se smanjio sa 1850 prema popisu iz 1961. godine na 1595 po popisu iz
1971. godine. Ovakva demografska kretanja su rezultat smanjenja nataliteta kao posledice izraženih migracija koje nastaju kao rezultat razvoja
industrije u gradovima, jačanja gradova kao sveukupnih centara razvoja,
centara školstva, zdravstva, kulture. Sve navedene povoljnosti koje su nudili gradovi privukle su veliki broj stanovnika Golije da se preseli u najbliže gradove Nikšić i Gacko, a neke i u udaljenije gradske centre ili pak u
inostranstvo. Smanjenje broja stanovnika se nastavlja i u periodu narednih
popisa, pa po rezultatima popisa iz 1981. Golija ima 1085 stanovnika što
znači da se u ovom kraju u periodu između popisa 1971. i 1981. godina
broj stanovnika smanjio za 510. Ovakvi rezultati su posljedica smanjenja
prirodnog priraštaja i sve izraženijih migracija stanovništva izazvanih traganjem za boljim uslovima života i zaposlenjem. Trend smanjenja broja
stanovnika se nastavlja i u naredna tri popisa, ali je manjeg intenziteta, što
je prouzrokovano demografskom ispražnjenošću sela, a ne nekim pozitivnim mjerama za smanjenje iseljavanja. Golija je po popisu iz 1991.godine
imala 728 stanovnika, po popisu iz 2003. godine 629, a po popisu iz 2011.
godine 474 stanovnika.
Upoređujući popise stanovništva iz 1961. i 2011. godine vidimo da
je apsolutno kretanje stanovništva pokazalo opadanje za 1374 stanovni139
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ka, a prosječno godišnje kretanje stanovnika pokazuje vrijednost od 46,5.
Indeks kretanja broja stanovnika je pokazao depopulaciju i iznosi 25,7%.
Godišnja stopa smanjivanja stanovnika u ovom periodu iznosila je 2%.

Grafikon 1. Kretanje ukupnog broja stanovnika prema popisima u
periodu od 1948. do 2011. god.
Najveće razlike u broju stanovnika prema popisima iz 1961. i 2011.
godine zabilježene su u selima Goslić i Kazanci. Goslić je po popisu 1961.
godine imao 322, a Kazanci 330 stanovnika. Prema rezultatima popisa iz
2011. godine Goslić je imao svega 62, a Kazanci 61 stanovnika. Ovakva
demografska kretanja možemo objasniti velikom udaljenošću ovih sela od
gradova Nikšić i Gacko, konfiguracijom terena, oskudnošću vodom, slabim putevima. Teški uslovi života u Gosliću i Kazancima su više nego u
drugima golijskim selima doveli do smanjenja nataliteta, prirodnog priraštaja i povećanja migracija. Za razliku od ova dva sela, sela u blizini
granice sa Bosnom i Hercegovinom: Bobotovo Groblje, Donje i Gornje
Čarađe, nijesu imala ovoliko izražena iseljavanja što je uzrokovano boljim
uslovima života.
1961.
Naselje
Bobotovo Groblje
Višnjića Do
Gornje Čarađe
Goslić
Donje Čarađe

Broj st.
153
199
208
322
263
140

Popis
2011.

Broj st.
73
38
52
62
67
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Zaljutnica
Zlostup
Javljen
Kazanci
Štitari

41
69
185
330
80

13
22
69
61
17

Tabela 2: Uporedni pregled broja stanovnika po selima Golije za popise
1961. i 2011. godine
(izvor: Zavod za statistiku Crne Gore)
„U toku ovog perioda u Crnoj Gori vladale su mirnodopske prilike, pa je demografska populaciona erozija crnogorskih sela u osnovi bila
uzrokovana socijalno ekonomskim promjenama u kojima su razvoj industrije i turizma bili dominantni. Sva investiciona ulaganja uglavnom su
bila usmjerena prema ove dvije privredne grane, dok su ulaganja u razvoj poljoprivrede i sela bila gotovo zanemarljiva“ (Bakić i Mijanović,
2008:45). Imajući u vidu ovakvo stanje nije ni iznenađujuće zašto su gradovi bili privlačni za seosko stanovništvo i zašto je došlo do masovnih
migracija selo-grad.

Grafikon 2: Uporedni pregled broja stanovnika po selima Golije za
popise 1961. i 2011.god.
3. Kretanja broja domaćinstava
Analiza broja domaćinstava na teritoriji Golije u periodu 1948–2011.
godina, pokazuje da je broj domaćinstava rastao do 1961. godine kada je
dostigao svoj maksimum od 336 domaćinstava. Od popisa 1961. godine
pa do danas broj domaćinstava u ovom kraju je u konstantnom opadanju.
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ТОКОВИ 1/2019

Popis
Broj domaćinstava

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2003. 2011.
303

320

336

327

248

233

187

134

Tabela 3: Kretanje broja domaćinstava u periodu 1948-2011. godine
(izvor: Zavod za statistiku Crne Gore)
U analiziranom periodu broj domaćinstava se smanjio za 169, što
čini više od polovine. Od popisa 1948. do popisa 1961. godine broj domaćinstava se povećavao, što prati ukupno povećanje broja stanovnika.
Najveći broj domaćinstava 336 Golija je imala na popisu 1961. godine.
Nakon 1961. godine broj domaćinstava se kontinuirano smanjuje, a taj
trend traje i do danas. Najintezivnije smanjivanje broja domaćinstava bilo
je u međupopisnom periodu 1971. i 1981. godine kada se ovaj broj smanjio za 79. U tom periodu je bilo i najintenzivnije iseljavanje iz ovog kraja.
U međupopisnom periodu 1981–1991. godine iseljavanje iz Golije gubi na
intenzitetu, da bi se intezitet opet pojačao prema rezultatima poslednja dva
popisa. Uporedo sa porastom broja domaćinstava počelo je i opadanje veličine domaćinstva. Prosječna veličina domaćinstva u Goliji prema popisu
iz 1948. godine bila je 5,4 člana, taj broj se povećao na 5,5 po popisu iz
1961. godine i to je ujedno i najveće prosječno domaćinstvo u periodu od
1948. do 2011. godine. Nakon popisa iz 1961. godine veličina domaćinstava se kontinuirano smanjuje da bi po popisu iz 2011. godine ona iznosila
3,5 članova.

Grafikon 3: Kretanje broja domaćinstava u periodu 1948-2011. godine
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4. Gustina naseljenosti
Gustina naseljenosti prati promjene broja stanovnika nekog
područja. „Pod pojmom gustine naseljenosti podrazumijeva se broj
stanovnika koji žive na 1 km²“(Bakić, 2006:69).
Popis
Gustina naseljenosti

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2003. 2011.
7,2

8

8,3

7,25

4,7

3,3

2,5

2,1

Tabela 4: Promjene gustine naseljenosti u periodu od 1948 –2011. godine
(izvor: Zavod za statistiku Crne Gore)
Gustina naseljenosti se znatno smanjila u posmatranom periodu. Najveća gustina naseljenosti na prostoru Golije zabilježena je na popisu 1961.
godine 8,3 st/km². Prema popisu iz 1948. godine gustina naseljenosti bila
je 7,2 st/km², ona je išla uzlaznom putanjom do 1961. godine kada dostiže
najveću vrijednost i nakon toga popisa konstantno je u opadanju, da bi po
popisu iz 2011. godine ona iznosila 2,1 st/km². Analizom ovih podataka
možemo zaključiti da je područje Golije jedno od najslabije naseljenih na
prostoru Crne Gore.
5. Struktura prema polu i starosti
Analizirajući strukturu stanovništva prema polu sa popisa iz 1981.
godine zaključujemo da je u Goliji bilo 51,3% žena, dok je muškaraca bilo
48,7%. Manji broj muškog stanovništva možemo objasniti češćim migracijama radno sposobnog muškog stanovništva u gradove, radi zaposlenja,
u odnosu na žensko stanovništvo. Prema popisu iz 2011. godine u Goliji
ima 51,9% muškog stanovništva što je više u odnosu na žensko stanovništvo 48,1%. Naročito je disproporcija prisutna kod starosnih grupa koje
pripadaju kategoriji srednjovječnog stanovništva (20‒59 godina starosti).
Ovakav odnos je posljedica smanjenog uticaja tradicionalnih vjerovanja
da su ženska djeca predodređena da budu samo majke i domaćice. Mlade
djevojke odlaze na školovanje i ne vraćaju se u golijski kraj, dok se veliki broj momaka odlučio za bavljenje poljoprivredom i ostanak na svom
imanju na selu. U Goliji je prisutan veliki broj neženja zbog nedostataka
djevojaka i njihovog izbjegavanja seoskog života.
Starost 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Muško 23 45 61 50 52 32 27 14 36 25 39 27 14 73
st.
Žensko 27 38 48 55 41 28 27 25 47 35 39 34 22 90
st.

Tabela 5: Starosno–polna struktura stanovništva prema popisu 1981.
godine
(izvor: Zavod za statistiku Crne Gore)
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Grafikon 4: Starosno-polna piramida stanovništva prema popisu 1981.
god.
Analiza starosne strukture u periodu 1981‒2011. godine, pokazuje
da je došlo do značajnih promjena u ovoj strukturi.
Starost 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Muško 15 7
9
13 14 9 17 20 26 19 18 18 15 46
st.
Žensko 14 11 16 12 14 9 8 11 12 12 9 11 11 78
st.

Tabela 6: Starosno–polna struktura stanovništva prema popisu 2011.
godine
(izvor: Zavod za statistiku Crne Gore)
Učešće starosne grupe 0‒4 godine od 1981‒2011. godine je poraslo
sa 4,6% na 6,1%, a starosne grupe 65 i više godina poraslo je sa 15% na
26,2%, imajući pri tome u vidu smanjenje broja stanovnika sa 1085 na 474
uviđamo da je ovo područje u fazi najdublje demografske starosti, koja
je posljedica niskih stopa prirodnog priraštaja i migracija mladog stanovništva. Mlado stanovništvo (0‒19) učestvovalo je 1981. godine sa 32%,
a 2011. godine sa 20,5%. Srednjovječno stanovništvo (20‒59) činilo je
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1961. godine 47,7%, a 2011. godine 47,9 %. Staro stanovništvo (60 i više
godina) je svoje učešće povećalo sa 18,3% u 1961. godini na 31,5%. Stanovništvo ovog prostora je u najdubljoj demografskoj starosti jer je učešće
starijih od 60 i više godina znatno veće od učešća mladog stanovništva
(0‒19 godina).

Grafikon 5: Starosno-polna piramida stanovništva prema popisu 2011.
god.
6. Zaključak
Posljedice demografskog starenja su brojne i ogledaju se kroz kontinuirano opadanje broja ukupnog stanovništva, povećanje stopa mortaliteta, izuzetno niske stope nataliteta, nedostatak radne snage, napuštanje
seoskih domaćinstava od strane mladog stanovništva, a zadržavanje starog
radno nesposobnog stanovništva.
Iz navedenog sa sigurnošću možemo zaključiti da je proces depopulacije golijskih sela u odmakloj fazi. Pored perifernog položaja u odnosu
na opštinski centar, sela Golije imaju problema i sa kvalitetnim snabdijevanjem vodom i električnom energijom, obezbjeđivanjem kvalitetnog
televizijskog signala i slabom pokrivenošću telefonskom mrežom, lošom
opremljenošću poljoprivrednom mehanizacijom i plasmanom poljoprivrednih proizvoda, kao i sa nedostatkom saobraćajnih veza, što su bitni
preduslovi kako za razvoj, tako i za njihov opstanak.
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Ako se u Goliji nastavi trend smanjivanja broja stanovnika tempom
kao poslednjih nekoliko decenija, postoji opasnost da će većina sela ostati
bez stanovnika. Da do toga ne bi došlo potrebno je da društvo kao cjelina,
kao i stanovništvo koje potiče iz Golije, zajednički učine sve kako bi se
poboljšali uslovi života i rada u ovoj sredini i omogućilo dijelu mladih da
ostanu u Goliji.
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УДК37
Nikola RAIČEVIĆ
Jadranka GAROVIĆ
PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Rezime:
Savremena škola je danas nezamisliva bez istraživanja. Poznavanje
metodologije istraživanja je posebna karika koja je značajan resurs škole
te kao takva može da doprinese školi da uvidi svoje stanje, da preispita
određeni predmet istraživanja i da na osnovu analize dođe do određenih
zaključaka čime će se popraviti i unaprijediti obrazovno-vaspitni proces
škole.
U radu ćemo se baviti malim istraživanjima u školi, metodičkim
istraživanjima nastavnika te odjeljenjskim istraživanjima nastavnika.
Ključne riječi: škola, nastavnik, istraživanja, pedagog, psiholog, obrazovno-vaspitni rad.
UVOD
Da bi se unaprijedio obrazovno-vaspitni rad u školi neophodno je
utvrditi postojeće stanje u školi preko pedagoških istraživanja čime se
opisuje kolektivitet učenika – školskog odjeljenja, koje može biti uzorak
ispitanika za inovacije u nastavi. Pri tome, najvažnije je ustanoviti šta se
želi postići, ustanoviti sadašnje stanje i uspostaviti najefikasnije tranzicione načine ka ciljanom stanju. Postoje otežavajuće okolnosti koje utiču
na pedagoška istraživanja kao što su: destimulacija nastavnika koji nijesu
materijalno stimulisani, otpor nastavnika u vezi primjene istraživanja i nemanje znanja praktičara iz pedagoške metodologije.
Školski pedagozi, psiholozi i nastavnici uglavnom organizuju pedagoška istraživanja, ali i drugi prosvjetni radnici. Međutim, poseban akcenat stavlja se na psihologe i pedagoge koji su ključni faktor za istraživanja i izradu instrumenata za evaluaciju obrazovno-vaspitnog rada (testovi,
upitnici, skale procjene i sl). O pedagogu kao istraživaču N. Trnavac navodi: ,,Na svom je terenu, koristi svoju laboratoriju (školu); tu je i pre i posle
istraživanja i najbolje poznaje svoj istraživački prostor; lako se uklapa u
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radni tok škole...ima poverenje saradnika (kolega); lako može da izvrši
nužne promene u toku istraživanja...može promene da prati u dužem vremenskom periodu i u različito doba dana; već raspolaže osnovnom dokumentacijom o učenicima, nastavnicima, roditeljima, školi, na raspolaganju
su mu tehnički uređaji, lično može da prati dalje manifestovanje pojave;
okolina lako zapaža neposredne efekte istraživanja i konkretne koristi od
njega, čime se afirmiše stručnost samog pedagoga.”1
Najveću potrebu za pedagoškim istraživanjima, prirodno, imaju nastavnici, zbog čega je njihovo osposobljavanje neophodno za savremenu
nastavu. ,,Polazeći od činjenice da kvalitet nastave zavisi od njenog proučavanja, realno je očekivati da pedagoška istraživanja budu nosilac, ali i
preteča promena koje dovode do novih kvaliteta u obrazovanju. S obzirom
na specifičnost delatnosti nastave koja uključuje dve komponente vaspitanje i obrazovanje, za takvu tvrdnju nesumnjivo ima osnova. Posmatrano u
okvirima pojave koju istražujemo, ne može se osporiti činjenica da razvoj
obrazovanja značajno zavisi i od toga u kojoj meri su školski pedagozi i
psiholozi i nastavnici kao neposredni učesnici procesa koji treba da iznesu
očekivane promene u reformi škole, u stanju da odgovore novim potrebama i zahtevima proučavanja i istraživanja obrazovno-vaspitnog procesa.“2
U razrednoj i predmetnoj nastavi u osnovnoj školi neophodna su i
ostvarljiva istraživanja kao što su: primijenjena, akciona, eksperimentalna,
ex post facto, komparativna, sociometrijska i mala istraživanja. U mlađim
razredima osnovne škole koriste se metodička istraživanja (predmet istraživanja je proučavanje nastave pojedinih predmeta) i odjeljenjska istraživanja (predmet proučavanja je školsko odjeljenje u cjelini). Pri analitičko-istraživačkom radu, u polju svog djelovanja je i školski psiholog koji
doprinosi unapređenju vaspitno-obrazovnog procesa, kroz praćenje njegovog kvaliteta. U tom smislu, ,,školski psiholog:
- učestvuje u procesu samoevaluacije škole, predlaže promjene i prati programe i aktivnosti koje su, nakon obavljene samoevaluacije,
usmjereni na podizanje kvaliteta vaspitno – obrazovnog procesa,
- osmišljava i predlaže instrumente za vrednovanje i samovrednovanje (samoevaluaciju) rada nastavnika/ca i učestvuje u analizi rezultata koji se dobijaju u ovim procesima...,
- učestvuje u istraživačkim projektima drugih ustanova/organizacija
koje se bave unapređenjem vaspitno-obrazovnog procesa...,
- izrađuje instrumente za procjenu i zadovoljenje obrazovnih, psiholoških, socijalnih i profesionalnih potreba djece i mladih sa smetnjama u razvoju, kao i nadarene, kreativne i talentovane djece i
mladih osoba...,
1

Trnavac, N. (1998): Analitičko-istraživačke delatnosti školskog pedagoga, Nastava i vaspitanje, br. 2, Beograd, str. 82.
2
Kundačina, M., Banđur, V. (2004): Akciono istraživanje u školi, (Nastavnici kao istraživači), Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, Užice, str. 50.
148

ТОКОВИ 1/2019

- koristi tehnike procjene postignuća za mjerenje napretka u odnosu
na postavljene ciljeve, za evaluiranje rezultata interventnih strategija i za revidiranje istih, kada je to potrebno.”3
MALA ISTRAŽIVANJA U ŠKOLI
Pedagoška istraživanja koja se sprovode u osnovnoj školi, imaju karakter malih ili mikroistraživanja čiji je cilj da poboljšaju praksu obrazovno-vaspitnog rada. ,,Problemi koji treba da se reše malim istraživanjima,
dakle, proizilaze iz neposredne pedagoške i metodičke prakse. One najčešće obrađuju probleme malih dimenzija (užu temu) ali ne i manje značajne
i vredne probleme. Ne može se zato tvrditi da su ,,velika” istraživanja
vrednija od ,,malih”. Istina, kod malih istraživanja je poseno naglašen
praktični značaj, što je razumljivo kada se zna da su prvenstveno usmerena na rešavanje praktičnih vaspitno-obrazovnih problema u školi i nastavi
pojedinih nastavnih predmeta. Prema tome se ne sme ispustiti iz vida da
ova istraživanja mogu imati i naučnu vrednost, iako najčešće nemaju pretenziju da budu univerzalna rešenja. Predmet malih istraživanja mogu biti,
na primer problemi (teme) tipa: oblici neprihvatljivog ponašanja učenika
u razrednoj nastavi, emocionalna i socijalna klima u odjeljenju, krize i teškoće na koje nailaze učenici u mlađim razredima osnovne škole, šta učenici cene a ne cene kod svojih nastavnika...stavovi učenika prema organizaciji nastavnog rada u školi, interpersonalni odnosi učenika u odeljenju,
stavovi nastavnika prema primeni inovacija u nastavnom procesu, položaj
nastavnih predmeta u očima učenika, interakcija učenika i nastavnika u
nastavnom procesu, međusobno ocenjivanje i samoocenjivanje učenika u
mlađim razredima osnovne škole i slično.4
Cilj malih istraživanja jeste da se pedagoška saznanja stave u funkciju unapređivanja vaspitno-obrazovne prakse u okviru pojedinih nastavnih
predmeta. Samim tim, ova istraživanja pripadaju primijenjenim pedagoškim istraživanjima. Ova istraživanja se realizuju primjenom deskriptivne
(empirijsko-neeksperimentalne) metode i ex post facto eksperimenta (postupka). Kao instrumenti istraživanja koriste se upitnici (anketni, inventarni, sociometrijski...), skala sudova (deskriptivna, grafička, skala proizvoda,
skala rangova i sl.) protokol snimanja i dr. Mala istraživanja se obavljaju
na malom uzorku (na primjer jedno odjeljenje, članovi nastavničkog vijeća, odjeljenjsko vijeće, stručni aktiv i sl.). Samim tim, smanjuje se dalekosežnost zaključaka ili uopštavanja koja proističu iz ovih malih istraživanja.
Prikupljeni podaci u ovim istraživanjima obrađuju se primjenom
statističkih postupaka. ,,Najčešće se izračunavaju različite vrste relativnih
brojeva (indeksi strukture, tj. procentni pokazatelji strukture proučavane
3

Zavod za školstvo Crne Gore (2008): Program rada stručnih službi u školskim i predškolskim ustanovama (pedagog, psiholog, logoped i defektolog), Podgorica, str. 28.
4
Ibidem, str. 55.
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pojave, relativni brojevi koordinacije, recimo broj učenika na jednog nastavnika, indeks vremenskih i geografskih nizova), mere proseka i varijabilnosti i neki koeficijenti korelacije (Pirsonov, Spirmanov, i fi-koeficijent
korelacije i koeficijent kontingencije). Iz oblasti statistike zaključivanja u
obradi i analizi prikupljenih podataka upotrebljavaju se najčešće t-test i
hi-kvadrat test.“5
Mala istraživanja u školi najčešće realizuje jedan nastavnik, u kraćem vremenskom intervalu sa minimalnim izdacima.
Veoma važno pitanje je sam način artikulacije israživanja (predmet i
cilj istraživanja, metode, postupci i instrumenti, vrijeme i mjesto istraživanja.

Sl.1. Artikulacija malih istraživanja
Realizacija malih istraživanja započinje prikupljanjem podataka o
problemu koji je predmet istraživanja, njihovo sređivanje i obrada, tabelarno, grafičko i tekstualno iznošenje i interpretacija rezultata istraživanja.
Nakon svega toga, piše se izvještaj o istraživanju uz primjenu rezultata u
vaspitno-obrazovnoj praksi.
,,Pripremanje malih istraživanja u razrednoj i predmetnoj nastavi
podrazumeva, logično postavljanje cilja, zadataka i hipoteza istraživanja.
Prema tome, mora se imati na umu sledeće: problem, cilj i zadaci i hipoteze i posebne hipoteze jesu jedna celina (idejnog) istraživačkog projekta;
cilj (najčešće se daje u vidu jedne opšte formulacije) proizilazi iz pro5

Ibidem, str. 56.
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blema istraživanja; ciljem se tačno utvrđuje šta će se istraživati; zadaci
istraživanja (obično ih ima više u jednom istraživanju) izvode se iz postavljenog cilja i predstavljaju njegovu konkretizaciju; poželjno je da svaki
zadatak sadrži jedan i to veoma precizan zahtev koji u toku istraživanja
treba rešavati; zadaci istraživanja ,,pokrivaju” istraživački cilj; menjanje
i poboljšanje postojeće vaspitno-obrazovne prakse u školi jeste primarni
cilj i zadatak malih istraživanja; hipoteze (osnovna i posebne) iskazuju
(pretpostavljaju) očekivana rešenja (odgovore) preduzetog istraživanja,
osnovna hipoteza je hipotetički postavljen cilj, a posebne hipoteze najčešće su hipotetički postavljeni zadaci (pretpostavljena rešenja tih zadataka),
odnosno osnovna hipoteza ,,pokriva” cilj, a posebne hipoteze ,,pokrivaju”
zadatke istraživanja.“6
Što se tiče izbora istraživačkih metoda postupaka i instrumenata, treba uzeti u obzir prirodu istraživanja, cilj, zadatke i hipoteze istraživanja uz
kapacitete istraživanja – resurse.
METODIČKA ISTRAŽIVANJA NASTAVNIKA
Ono čemu se teži pri metodičkim istraživanjima jeste poboljšanje
nastavnog rada, što podrazumijeva i sadržaje, metode, sredstva, oblike
rada, modernizaciju nastave i sve druge faktore koji doprinose efikasnosti
nastave. Po V. Mužiću: ,,Svrha naučnoistraživačkog rada na području metodika je saznavanje o obrazovno-vaspitnim promenama koje su potrebne
i o putevima kako da se te promene ostvare. Time se izbegavaju lutanja i
pokušaji na osnovu subjektivnih impresija nastavnika u nastavnoj praksi.”7
Metodička istraživanja imaju inovacijski karakter uz naglašen praktični
značaj. ,,U metodičkim istraživanjima uglavnom se radi o proveri efikasnosti vidova nastave, nastavnih sadržaja, metoda, postupaka, nastavnih
sredstava i oblika rada. To govori da su metodička istraživanja po karakteru uglavnom inovacijska. Međutim, vrednost inovacije pre primene u
obrazovno-vaspitnoj praksi se istražuje prethodnim fundamentalnim istraživanjem. Iz toga se zaključuje da metodička istraživanja nisu samo aplikativna istraživanja.”8
U istraživanju M. Kundačine9 o mišljenjima i stavovima nastavnika
razredne nastave o metodičkim istraživanjima, došlo se do saznanja da
nastavnici razredne nastave u velikoj većini poseduju pozitivna mišljenja i
stavove o metodičkim istraživanjima u školi.
Prema Veljku Banđuru, u metodici se iznjedrila nova vrsta istraži6

Ibidem, str. 58.
Mužić, V. (1986): Metodologija istraživanja na području metodika; Metodika u sistemu
znanosti i obrazovanja; Institut za pedagoška istraživanja i Školske novine, Zagreb, str. 85.
8
Kundačina, M., Banđur, V. (2004): Akciono istraživanje u školi, (Nastavnici kao istraživači), Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, Užice, str. 61.
9
Kundačina, M. (1997): Mišljenja i stavovi nastavnika razredne nastave o metodičkim
istraživanjima, Naša škola, Banja Luka, br. 3-4, str. 545.
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vanja – etnografsko istraživanje nastave. ,,Radi se o takvom istraživanju u
kome se u prikupljanju podataka naročito apostrofira primena neoptruzivnih istraživačkih postupaka i instrumenata. To su, pre svega, sistemsko posmatranje, intervjuisanje i proučavanje dokumentacije.“10 Pri istraživanju
pedagoških problema, koriste se pretežno deskriptivna i eksperimentalna
metoda, dok su jedinice uzorka: subjekti (učenici, nastavnici, studenti),
sadržaji (udžbenici, testovi, tekstovi)...

Sl. 2. Učenici koji mogu biti uzorak istraživanja u metodičkim istraživanjima (Učenici III–2 odjeljenja, školske 2018/2019.godine, JU OŠ ,,Radomir Mitrović”, odjeljenjski starješina Nikola Raičević).
Ono što je evidentno je da metodička istraživanja treba realizovati u
osnovnoj školi, kako u razrednoj, tako i u predmetnoj nastavi.
ODJELJENJSKA ISTRAŽIVANJA NASTAVNIKA
U školskom odjeljenju obavljaju se različite aktivnosti, čime se utiče
na stavove, vrijednosti i ponašanja pojedinaca. ,,To je prvi kolektiv u kome
se rešavaju pitanja života i rada, prilazi uz učešće svih učenika. U njemu
deluje autonomija motiva, odbojnost i privlačnost među učenicima. Neke
grupe u njemu ostaju kompaktne tokom školovanja.“11
Odjeljenjsko istraživanje spada u vid malog istraživanja koje sprovodi nastavnik. Takva istraživanja se odnose na jedno odjeljenje, pri čemu
se polazi od konkretnih situacija, odnosno konkretnih učenika. Nastavnik
može ispitivati korišćenje slobodnog vremena učenika, korišćenje IC teh10
Kundačina, M., Banđur, V. (2004): Akciono istraživanje u školi, (Nastavnici kao istraživači), Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, Užice, str. 61, 62.
11
Ibudem, str. 67.
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nologije, vrijeme koje posvećuju izradi domaćih zadataka, teškoćama u
učenju i sl. ,,U odjeljenjskom istraživanju svaki član školskog odeljenja
tretira se individualno kao poseban subjekt. Saznanja o stepenu individualnosti svakog učenika su veoma značajna za vaspitno-obrazovni rad. Sa
stanovišta metodološke kompetentnosti nastavnika, školsko odjeljenje je
izazovno istraživačko polje poučavanja. Ono je značajno za istraživanje i
kad se posmatra odvojeno od primarne funkcije škole. Obrazovna i vaspitna funkcija škole biće uspešnije ostvarene ako se grupa, koju čini školsko
odeljenje, posmatra i istražuje i kao poseban statistički skup (podskup) i
kao integrisana celina (osnovni skup).“12
Nastavnik kao predmet istraživanja može uzeti i roditelje, odnosno
njihov odnos prema djeci, uslove za učenje njihove djece, i sl. Metodološka naučna saznanja mogu se primijeniti u rješavanju praktičnih problema u odjeljenju. Naravno, pri tom nastavnik bira predmet istraživanja,
konstruiše zadatke objektivnog tipa i testove znanja, primjenjuje ih, obrađuje podatke i interpretira rezultate koje saopštava na stručnim aktivima,
nastavničkim vijećima, stručnim skupovima, ili pak i objavljuje u stručnim časopisima. ,,Saznajna moć empirijskih istraživačkih rezultata dobijenih na školskom odeljenju je ograničena. Sva kompleksnost nastanka,
menjanja i razvoja pojava na školskom odjeljenju ne može se otkriti, niti
objasniti, pomoću istraživačkih metoda. Takva saznanja ne mogu biti ni
stopostotno pouzdana. Ona se odnose samo na dotično školsko odeljenje.
Međutim, otkrivanje bitnih karakteristika pojava, otkrivanje strukture veza
i povezanosti karakteristika pojava, otkrivanje zakonitosti i tendencije kretanja u pojavama i objašnjenje njihova zbivanja mogu se ostvariti samo na
reprezentativnim i većim uzorcima.“13
Samim tim, školsko odjeljenje je sistem pomoću kojeg se analiziraju
podaci o primjeni kurikuluma, uspjehu učenika, izostancima sa nastave,
interpersonalnim odnosima, uslovima rada učenika i dr. Naravno, veliku podršku nastavniku daje školski pedagog čija evaluacija obrazovnog
i vaspitnog procesa ,,ima za cilj da obezbijedi doprinos školskog pedagoga stalnom praćenju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada kao i njegovom/
nom aktivnom učešću u pravljenju i sprovođenju akcionog i razvojnog
plana rada vaspitno-obrazovnih ustanova. Takođe, cilj ovog područja rada
školskog pedagoga je težnja da se u procesu unapređivanja vaspitno-obrazovnog procesa to zasniva na realnim dokazima i podacima, sakupljenim
korišćenjem odgovarajuće metodologije istraživačkog rada.“14
Da se zaključiti da se istraživanjem prakse na nivou odjeljenja podiže nivo vaspitno-obrazovnog rada, uz sva moguća ograničenja i slabosti.
12

Ibidem, str. 68.
Ibidem, str. 70.
14
Zavod za školstvo Crne Gore (2008): Program rada stručnih službi u školskim i
predškolskim ustanovama (pedagog, psiholog, logoped i defektolog), Podgorica, str. 13.
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УДК94
Maida TURKMANOVIĆ
HISTORIJA ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA TOKOM 20.
STOLJEĆA NA PROSTORU CRNE GORE
Apstrakt: Prostor Crne Gore tokom dvadesetog stoljeća nije istraživan u dovoljnoj meri, u ovom periodu vođena su istraživanja na pojedinim lokalitetima koji su bili zanimljivi naučnicima. Tokom ovog rada
biće detaljnijeg govora o tim istaživanjima i rezultatima istih. Potrebno
je naglasiti da u ovom periodu Crna Gora nije imala svoje arheologe koji
bi istraživali ove prostore, a kako je u ovom periodu ova država bila deo
Jugoslavije istraživači su dolazili iz drugih zemalja i istraživali ovo područje, naravno u saradnji sa Muzejima i Zavodima na određenim lokalitetima. Nalazi su uglavnom ostajali u Muzejima koji bi pokrenuli i pokazali
želju za istraživanjem. Kako je već rečeno istraživanja na ovom prostoru
su počela tek krajem XX veka i jedini lokalitet koji bi se mogao izdvojiti
kao najviše, najduže i najdetaljnije istraživan bila bi Crvena Stijena koja
je svojom raznolikošću i prisutnošću svih perioda praistorije probudila
određeni interes kod istraživača kakav je bio Alojz Benac.
Ključne reči: Crna Gora, Crvena Stijena, istraživanja, Alojz Benac,
Mitija Brodar.
U ovom radu biće govora o istraživanjima i razvoju arheologije na
prostoru Crne Gore u XX veku. Za pisanje ovog rada korišćeni su pre
svega članci iz Glasnika Zemaljskog muzeja od 1955. godine, gde je Alojz
Benac pisao o nalazima iz Nikšića, dok već 1957. godine Benac objavljuje
svoja istraživanja Crvene Stijene zajedno sa Mitijom Brodarom. Njihova
istraživanja Crvene Stijene bivaju objavljena i u člancima iz 1958. godine,
dok 1962. i 1966-67. članke o daljim istraživanjima i radovima objavljuju
Basler, Malez i Brunncker, kao i članak o materijalu iz Crvene Stijene
od Baslera. Iste 1966. godine izlazi zanimljiv članak Ilije Pušića o crtežu
koji je pronađen na prostoru pećine u Lipcima. Treba napomenuti i članak
iz 1980. godine objavljen u Centru za balkanološka istraživanja, autora
Vladimira Lekovića, na temu određenih metalnih nalaza i keramike sa pojedinih lokaliteta u Crnoj Gori. Korišćen je i članak Maje Parović Pešikan,
koja je pisala o najnovijim istraživanjima u Boki Kotorskoj u kom je više
pažnje posvetila nalazima pronađenim u tumulima nego opisu samog tumula. Na kraju treba pomenuti knjige Čedomira Markovića, koji opisuje
razvoj i prilike tokom razvoja arheologije iz 2006. godine kao i knjigu
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Predraga Novakovića iz 2015. godine. Rad se sastoji iz tri poglavlja gde će
biti bliže pojašnjena prvo teritorija Crne Gore, zatim njen istorijat, i na kraju lokaliteti koji su najviše istraživani i koji su doneli značajne rezultate.
Opšte odlike Crne Gore
Crna Gora je heterogena zemlja, čiji se teren polako izdiže od uskog
i nerazuđenog obalskog pojasa na jugu ka planinama u centralnom i severnom delu zemlje dosežući visinu iznad 2000 m. Najveći deo Crne Gore se
sastoji od krševitog kraškog terena koji je u severnom delu zemlje pokriven gustim šumama.1 Posle rimskog osvajanja teritorija Crne Gore postaje
deo provincije Dalmacije. Njena prva srednjevekovna politička formacija
je bila kneževina Duklja od VIII do XV veka poznata je kao Zeta, koja je
bila priključena srpskoj srednjevekovnoj državi. “Posle osmanskog osvajanja Crne Gore krajem XV veka Turci su uglavnom kontrolisali kontinenatalne delove koji su bili pretvoreni u regionalnu administrativnu jedinicu
(sandžak).”2
Sredinom XIX veka Crna Gora je stekla nezavisnost, koja je potvrđena na Berlinskom kongresu 1878. godine. Za vreme Balkanskih ratova Crna Gora je bila u savezu sa Srbijom, a posle 1918. godine, kako se
raspada Austrougarsko carstvo, Crna Gora se pripojila i ušla u savez sa
Srbijom i tako postala deo jugoslovenske dežave u kojoj je zadržala administrativnu autonomiju. Za vreme Drugog svetskog rata bila je okupirana
prvo od strane Italijana, a kasnije i od Nemaca, nakon oslobođenja dobila
je status jedne od šest federativnih republika u Jugoslaviji. Nakon raspada
Jugoslavije Crna Gora ostaje u savezu sa Srbijom sve do 2006. godine kad
proglašava nezavisnost.3 Kada se govori o razvoju arheologije na teritoriji
Crne Gore potrebno je napomenuti da ona počinje svoj razvoj tek od sredine XX veka, da bi njegov veliki uticaj i zainteresovanost za ovo područje
ostvarila tek tokom šeste i sedme decenije XX veka. Tokom ove decenije
preduzimaju se obimna i složena arheološka istraživanja na nizu lokaliteta
koji su locirani na mestima za koja se može reći da u geografskom i kulturnom smislu pokrivaju ključne regione ove zemlje.4
Istorijat istraživanja
Iako na ovom prostoru razvoj arheologije počinje relativno kasno,
to nikako ne znači da je arheologija na ovim prostorima bila nepoznata;
upravo suprotno, jer se interesovanje za kulturne spomenike javlja još u
XV veku kada se pojavljuje tekst vezan za ovaj prostor, autora Sirjaka iz
Ankone. Tokom narednih vekova jedan broj putopisaca i istoričara kao i
arheologa posvetio se prikpljanju i objavljivanju podataka o arheološkim
Novaković, 2015, 194.
Ibid, 194.
3
Ibid, 195.
4
Marković,2006,20.
1
2
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spomenicima; među njima se ističe Teodor Momsen, priređivač i autor
dela o latinskim natpisima, u čijem trećem tomu je obrađen veliki epigrafski materijal i iz ovih krajeva.5 Nakon istraživanja Dokleje, koje je naredio
knjaz Nikola 1890. godine, za koja ne postoji terenska dokumentacija. Bez
obzira na to potrebno je reći da je Rovinski objavom rada o istraživanju
iz 1890. godine uveo arheologiju kao naučnu disciplinu na ove prostore.
6
Tokom XX veka formirana je arheološka ekipa pod rukovodstvom J. A.
Munroa; a već 1913. godine je nastala prva monografija o Dokleji, koju je
priredio P. Sticotti u saradnji sa Ć. Ivekovićem i L. Jelićem. Tokom druge
polovine XIX i prve polovine XX veka obavljaju se na prostoru Crne Gore
i druga arheološka istraživanja iako ne tako obimna i ne toliko značajna
kao ona u Dokleji. Krajem 30-tih godina XX veka došlo je do veoma značajnih iskopavanja prilikom kopanja temelja za hotel Avala u Budvi, kada
je 1938. godine slučajno otkrivena helenistička i rimska nekoropola. Bez
stručnog nadzora većina nekropole i nalaza je uništena, posebno nakit od
zlata i srebra, koji je završio u privatnim kolekcijama.7 Narednih godina
dolazi do raznih istraživanja na ovim prostorima; potrebno je izdvojiti i
napomenuti A. Evansa, koji je objavio niz podataka od Risnu, zatim tu
su Benac i Brodar sa svojim istraživanjima o Crvenoj Stijeni, kao i istraživanja Pušića na nekropoli u Lipcima; zanimljiv je rad i V. Lekovića o
proučavanju željeznog doba u Crnoj Gori.
Najznačajniji istraženi lokaliteti
Risan
Ovaj lokalitet, iako slabo istražen, tačnije, najmanje istražen od svih
lokaliteta na prostoru Crne Gore, lokalitet je kojeg je, među prvima, istraživao Artur Evans, koji je pisao za Manchester Guardian, u vreme bosansko-hercegovačkog ustanka i napisao nekoliko rasprava o rezultatima
tog istraživanja. On svoje nalaze iz Risna datira u helenistički period, oni
su nađeni na lokalitetu Carine, gde je u jednom grobu nađena keramika
iz helenističkog perioda. Sledeći istraživač bio je H. Ričli koji u svom
članku u arheološkom materijalu iz Boke Kotorske piše o nalazima iz Carina, on je takođe lokalitet podelio na devet sektora.8 Naveo je nalaze dva
zlatna novčića fragmente zemljanih posuda, mramorne, polirane pločice,
fragmenti stakla i kiklopski zidovi 12 m. U vremenu između dva svetska
rata istraživanja u Risnu vodio je Dušan Vuksan, direktor Državnog muzeja na Cetinju. On je u južnom delu grada otkrio temelje pet prostorija tzv.
vile urbane, u kojoj su podovi u tri sobe bili prekriveni mozaicima.9 Jedan
Marković,2006, 20.
Ibidem,20.
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Ibidem, 22.
8
Kovačević,2018, 7.
9
Ibid, 8.
5
6

157

ТОКОВИ 1/2019

od značajnih nalaza je okrugli medaljon sa prikazom grčkog božanstva
sna, Hipnosa, koji je prikazan kao usnuli dečak slomljenih krila. Vila je
građena tako da su prostorije izgrađene oko atrijuma.10
Nakon Drugog svetskog rata, 1950. godine iskopavanja na Carinama
izvodili su učenici škole iz Herceg Novog. Tada su nađeni ostaci veće sakralne građevine – hrama, veliki mermerni blokovi i delovi arhitektonske
plastike sa građevina. Godine 1968. ekipa Republičkog zavoda za zaštitu
spomenika kulture iz Cetinja vršila je iskopavanje na severnom sektoru
Carina. Tada su otkriveni ostaci velikih neidentifikovanih građevina, ostaci jednog bunara-izvora, fragmenti mermernih statua kao i mnogo fragmenata keramike.11
Nakon zemljotresa 1979. godine i posle obnove nastradalog područja nađeno je mnogo indikativnog materijala prilikom radova. Posebno su vredni nalazi sepulkralnog karaktera, kupasti cipusi, rimske urne
sa natpisima i bogatim prilozima u vidu balzamarija i lakrimarija. Skoro
svi ovi nalazi su zadržani u privatnom vlasništvu.12 Zaštitna arheološka
iskopavanja na lokalitetu Carine vršio je Regionalni zavod iz Kotora u dve
kampanje 1988. i 1989. godine. Lokacija je prilagođena zahtevima za izgradnju sportskih terena, tada su otkriveni ostaci arhitekture većeg objekta
kao i veliki broj fragmenata keramike raznih posuda pre svega južnoistalskog tipa “Gnathia” keramike. Pronađeni su ostaci velikih pitosa, amfora,
kratera sa poklopcima koji nose pečate proizvođača, kao i male posude sa
oslikanim zidovima, tanjira tipa terra sigilata, kao i veliki broj numizmatike pre svega novac ilirskog kralja Balajosa. 13
Nikšić
Kada se govori o području Nikšića koje je bogato arheološkim lokalitetima Benac, u svom članku izdvaja neke zanimljive praistorijske nalaze sa područja Nikšića, između ostalih željezno koplje, bronzane sekire,
grobni nalazi i neki fragmenti keramike. Kada se govori o koplju ono je
nađeno prilikom radova izvođenih 1952.godine i naknadno je predato muzeju u Nikšiću, iako nisu mogli biti konstatovani tačni podaci o mestu
pronalaska ovog koplja. 14 Kada se govori o bronzanoj sekiri iz Petrovića
one imaju povijen i dugačak sa donje strane list, kao i široko i potpuno
ravno sečivo. Duguljasta rupa za nasađivanje izgleda suviše uska za ovako
teško oružje. Pored ovih rupa koplja imaju dodatak, koji služi radi održavanja ravnoteže.15 Benac ostavlja po strani kameni čekić iz Čemenaca i
željezno koplje iz Rubeža jer oni ne izazivaju posebnu pažnju kod njega,
samo naglašavaju da su u okolini Nikšića verovatno artefakti iz neolitskog
Kovačević,2018, 7.
Kovačević,2018, 9.
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perioda, ali i da je ovo područje u željeznom dobu pripadalo Ilirima. Ostali
nalazi po Benacu vrlo verovatno pripadaju bronzanom dobu.16 Potrebno je
istaći bronzanu sekiru iz Petrovića koja nije jedina u ovom geografskom
području. Pre Drugog svetskog rata nađeno je šest ovakvih sekira u Torinu,
Trstu, Ljubljani, Gracu i Beču. Benac ih datira u bronzano doba i smatra
da su služile kao „znak dostojanstva“.17 Na prvi pogled moguće je povezati sekire sa Gradine, kao i iz Petrovića, sa sekirama tzv. skadarskog tipa,
sa jednim sečivom. Iako postoje velike sličnosti u osnovnim linijama, u
detaljima se razlikuje skadarski tip jer ima zaobljeno sečivo dok rebrasta
pojačanja obuhvataju samo proširenu ušicu sekire, a ušica za nasađivanje
je mnogo šira nego kod one iz Petrovića.18 Vulpe je podelio ove vrste sekira na dva tipa i to skadarski i albansko-dalmatinski. U ovu drugu grupu
on ubraja sekire iz Zagreba, Trsta i Torina i ograničava njegovo poreklo na
okolinu Risanskog zaliva. Skadarski tip je prema mišljenju Vulpa rasprostranjen od Moldavskih Karpata do severne Albanije, takođe smatra da je
albansko dalmatinski tip sekire došao morskim putem, dok je skadarski
tip kontinentalnim.19 Na kraju Benac smatra da su ovi objavljeni nalazi
početak i da je veoma bitno nastaviti istaživati nikišićki kraj radi dobijanja
podataka o nekim nerešenim problemima iz starijih praistorijskih perioda.
Crvena Stijena
Crvena Stijena je jedan od najznačajnijih lokaliteta u Crnoj Gori o
kome se najviše pisalo i za koji se može reći da je najviše istraživan. Crvena Stijena je jedan veliki abri, koji je postavljen nad dolinom reke Trebišnjice koja deli crnogorsku od hercegovačke teritorije. Sam naziv Crvena
Stijena je zbog stena koje se podižu okomito nad abrijem, i pored njega, i
prevučene su crvenom patinom; verovatno se radi o železnim spojevima.
Abri je okrenut prema jugu, sa malom devijacijom prema jugozapadu, što
je idealan položaj za nastanjivanje praistorijskog čoveka. Ulaz je širok 24
m, dubina od ulaza do centra stene iznosi oko 15m; ovaj prostor je omogućio trajnije naseljavanje i korišćenje abrija za zaklon.20
Istraživanje ovog lokaliteta počelo je 1954. godine sa nekim revizionim i prospekcijskim istraživanjem Benaca, koji je tada otvorio sondu A
3x2m. Prvo je jedan istaživač amater ukazao Benacu i Brodaru na pojedine
površinske nalaze što je ponukalo Benaca da pokrene sistematska istraživanja u kasnijim godinama.
Sonda A je dala rezultate već na 0,40m gde je primećen neolitski
sloj, tu su nađeni manji fragmenti impresso keramike. Nakon ovog došao
je sloj bez keramike, ali sa nalazima sitnog kremenog oružja, u ovoj sondi
se na dubini od 1,60-2m pojavljuju kamene gromade koje su onemogućile
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dalji rad. Rezultat ove prospekcije bio je veoma značajan jer je pokazao da
se ovde radi o više kulturnih slojeva.21 Već u maju 1955. godine dolazi do
sistematskih iskopavanja na ovom prostoru. U radovima su učestvovali i
Mitja Brodar i Dimitrije Sergejevski, kao i Borivoj Čović. Te 1955. godine
iskopane su sonde B i C, širina im je 4m, dok je dužina 6m, jer je dužinu
stranica odredio oblik stene. Kasnijim kopanjem sonda C na dubini od
3,5m iznosi 10m dužine. Sonda B se nalazila na rubu kulturnog sloja, gde
su slojevi daleko siromašniji i slabije diferencirani, dok su stratumi grubo
naglašeni. Sonda C predstavlja centar naseljenog prostora kulturnog sloja.
Stratumi u ovoj sondi su se mogli pratiti na istočnoj strani.22
Kada se govori o nalazima u ovim sondama situacija je slična, ako
ne i ista. Sakupljeno je dosta keramike i životinjskih kostiju. Benac u sondi
B, izdvaja IV stratuma i detaljno ih opisuje, dok opis stratuma V ostavlja Brodaru koji je radio sa njim na ovim istraživanjima te 1955. godine.
Sloj u sondi B, u stratumu IV, završavao se na dubini od 1,65m, jer ispod
toga su se nalazile velike kamene gromade koje su prekrile ovu površinu.
U ovom stratumu na severoistočnom delu primećena je jama koja je bila
široka oko 1,80m i bila je ispunjena crnkastom zemljom, pomešanom sa
garom.23
Kada se govori o sondi C već je rečeno da je ova sonda otvorena u
centralnom delu abrija i da njena stratigrafija može odgovoriti na određena
pitanja. Ova sonda ima dosta bolju i sigurniju stratigrafiju i zbog toga ju je
Benac uzeo kao osnov stratigrafije Crvene Stijene. I u ovoj sondi stratumi
su podeljeni na IV, s tim da je autor stratum IV podelio na IVa i IVb. Benac
napominje da je za IVa stratum karakteristično potpuno odsustvo keramike, najdeblji deo ovog statuma se nalazio pod stenom, nađeno je dosta
kamenja u sloju. Kada se govori o IVb sloju iako je i ovde primetno odsustvo keramike ovde je na dnu sitan lomljeni kamen pomešan sa zemljom
i garom.24 Nađeno je malo sitnog kremenog alata, ali istog tipa kao u IVa,
ali ima više koštanog alata i životinjskih kostiju. Ostaje da se odgovori na
pitanje da li je stratum V proizilazio iz stratuma IV, ali o tome će više reči
biti u daljem tekstu, iako autor stratum IV tretira kao mezolitski stratum.
Brodar u svom članku o V stratumu govori o drugom načinu iskopavanja sa kojim bi se dobilo više vertikalnih profila, do toga nažalost nije
došlo u ovoj kampanji. Pokazalo se da su mlađi sedimenti mnogo deblji
nego što je izgledalo u početku. Na dubini od 3m u sondi C nestalo je
humusnih slojeva sa koštanim uglađenim delovima rogova; pokazao se
potpuno novi žućkasti sloj sa sitnim uglastim kamenjem, potpuno novi sediment. Iskopavanje se moralo zaključiti iako se nije prodrlo u sloj.25 Ceo
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ovaj sloj bio je više-manje čist. Glinastih primesa je bilo vrlo malo i položaj mu nije bio horizontalan već je padao od istoka prema zapadu, pojavljivali su se kameni artefakti i odbici. Do sada su oni u celom istaraženom
prostoru bili isto raspoređeni sem pri vrhu sloja gde su bili malo brojniji.26
Da bi se zaključilo ovo istraživanje iz 1955. godine treba još napomenuti
da su pronađeni nalazi zauzimali više od trećine od ukupnog broja, dok su
sve ostalo bili odbici.
Već naredne 1956. godine nastavljena su istraživanja i po Benacu
ovo su bila poslednja koja je on obavio na ovom lokalitetu. Tom prilikom
su otvorene sonde D, E, F, G, kako se sonda C pokazala veoma značajnom
prilikom prethodnog iskopavanja u njoj je otvoren mali pripećak koji se
podvlačio duboko pod unutrašnju stenu, zbog toga je u drugoj kampanji
otvoren prostor pored sonde C da bi se postigle tri stvari: provera stratigrafije, potpuno otvaranje malog abrija i stvaranje prostora za kopanje nižih
stratuma. Prema autoru svo troje je ostvareno, iako treća ne u potpunosti,
jer se zbog konfiguracije terena prostor za kopanje sužavao.27 Iskopavanjem ove četiri sonde završeno je istraživanje gornja četiri stratuma u Crvenoj Stijeni. Autor, u daljem tekstu, opisuje svaku od ove četiri sonde kao
i nalaze koji su pronađeni. Svaka sonda ima IV stratuma. Kod nekih se
ovaj IV stratum deli na „a“, „b“, ili „1“, „2“ podstratum.
Nakon ovih iskopavanja nije došlo do nekih bitnih izmena u stratigrafiji, već je potvrđeno ono što se otkrilo u prvoj godini sistematskih iskopavanja. Stratumi su jasno odvojeni i idu onako kao u sondi C. Svi podaci
potvrđuju ranije postavljenu tezu da su mezolitski stanovnici iz IV stratuma pripadali sakupljačko-lovačkom stadiju života.28 Neolitski stanovnici
iz III stratuma pripadali su čisto lovačkom stadiju,29 dok su se stanovnici
iz II stratuma, koji pripadaju srednjem neolitu, bavili isključivo lovom, jer
nema tragova zemljoradnje. Posebno mesto zauzima i stratum u kojem su
nađeni žrvnjevi, koji govore o zemljoradnji, ali se misli da je i stočarstvo
igralo veliku ulogu zbog velikog broja životinjskih kostiju koje su nađene
u ovom sloju.30
Potrebno je spomenuti i članak Mitije Brodara na ovu temu iz 1958.
godine. On je nastavio sa istraživanjem stratuma V pošto je Benac tokom
svog istraživanja otklonio prva IV stratuma. On se koncentrisao na sonde
D i E u kojima su uspeli da dođu do dna sedimenta na dubini od 7m.31
Nova iskopavanja su dovela do podele na tri stratuma jer su dublji slojevi
takođe jasno odvojeni i označeni su od V do XIV. Otkopana površina sloja V iznosila je 40m2, sa povećanjem dubine ova površina se smanjivala
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pa do sloja XIV iznosi samo 2m2. Tada je i zaustavljeno iskopavanje.32
Prilikom iskopavanja pronađeno je dosta nalaza – neobrađenih odbitaka,
rezača, strugalica, strugača, komada željeznog oksida itd.33 Tokom ovih
iskopavanja došlo je do bitnih saznanja vezanih za dublje slojeve iako još
uvek nisu otkrivene starije kulture, ali će se to promeniti tokom istraživanja narednih godina.
Sledeći članak Brodara objavljen je 1962. godine, u kojem govori
o iskopavanjima 1958. i 1959. godine. Cilj i glavni zadatak istraživanja
1958. godine je odstranjivanje kamenja koje leži na musterijenskim kulturnim slojevima. Zbog toga se prostor rada morao ograničiti na jednu trećinu i zbog toga je izabrana istočna strana abrija, 13m ispod ulaza. Takođe,
na manjem prostoru, kopalo se oko 15m dubine jer je autor hteo da udari
na živu stenu kako bi mogli da prate stenovito dno. Ovo ih nije dovelo do
željenih rezultata jer su sedimenti deblji nego što su oni očekivali.34
Tokom istraživanja 1959. godine sav materijal se još nalazio oko
abrija i ovom prilikom je sklonjen i nastavilo se sa odstranjivanjem kamenih gromada uz istočnu stenu abrija. Nastavlja se produbljivanje sonde i
tokom ovog istraživanja broj slojeva se povećava na XVIII. U svim slojevima dolazi do pojave koštanih fragmenata, na dubini od 11,70m moralo
se prestati sa kopanjem zbog velike opasnosti. Do dna abrija se ni ove
godine nije došlo.35 Važno je napomenuti da se iz slojeva XII, XIII i XIV
izdvajaju određeni nalazi kao što je ručni šiljak, ručni klin i strugač.36 Iz
svega što je u ove dve godine urađeno zaključak je da za sada u Crvenoj
Stijeni nema musterijena.
Naredne godine, 1960, istraživanja preuzima Basler, Malez i Brunnacker. Ono što je zanimljivo za ovaj rad je istraživanje Baslera koji je
pisao o slojevima od XII do XXXI. Nastavljeni su radovi, tačnije prošireni
otkopi, ali pre svega su morali da osiguraju stabilnost sonde. Prema severu
se kopalo do žive stene. Kasnijih godina se povećavala veličina sonde i
prošireni su iskopi u stratumima XXV do XXVII, a kasnije su zahvaćeni
stratumi XXVIII i XXXI, gde je dubina 19m. Konačno se 1963. godine
došlo do dubine od 20,30m. Tu su se izvodili radovi u malom abriju koji
nije bio zatrpan kamenjem.37 Basler nalaze sa ovog lokaliteta deli na tri
epohe: primitivnu, epohu punog razvoja i kasnu epohu. Takođe smatra da
su veoma pogodni izrazi stariji, srednji i mlađi paleolit.38 Zanimljivo je
napomenuti da se naseljavanje pećine u vreme formiranja stratuma XXXI
dogodio, kao što je već rečeno, nakon velikog obrušavanja gigantskih bloBrodar, 1958, 46.
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kova, što znači u početku jednog zaleđivanja. Istraživanja na Crvenoj
Stijeni završena su 1963. godine i nisu nastavljana. Ovaj lokalitet je, što
se može zaključiti iz prethodnog teksta, najduže i najdetaljnije istraživan
lokalitet u Crnoj Gori. Zanimljiv je jer je na jednom prostoru primetan
kontinuitet korišćenja od paleolita do metalnog doba.
Potrebno je još pomenuti istraživanja Lekovića, tačnije njegov članak o opisu određenih metalnih artefakata, većinom oružja. Pored opisa
samih nalaza on govori i o lokalitetima na kojima su oni nađeni, kao i o
paralelama sa drugim artefaktima u drugim zemljama. On obrađuje i veliki
broj keramičkih nalaza koje deli u dve grupe: importovanu helenističku i
keramiku domaće izrade. Kao zaključak autor iskazuje želju za detaljnim
istraživanjem ovih lokaliteta.40
Lipci
Još jedan zanimljiv članak pisao je Ilija Pušić, o crtežima na steni u Lipcima. Ova stena se nalazi u Bokokotorskom zalivu i leži između
Morinja i Risna. Ovaj lokalitet je poznat i po legendi da se ilriska kraljica
Teuta bacila sa ovih stena jer nije htela da padne u ruke Rimljana. Mesto,
gde je otkriven crtež, zavučeno je između stena na stotinak metara od poslednjih kuća u selu. Na severnoj steni, koja je danas ostatak nekog abrija,
otkriveni su crteži sedam jelena sa nekoliko geometrijskih motiva. Crteži
se nalaze na jednoj relativno ravnoj površini oko desetak metara kvadratnih, a na visini od oko 7m od podnožija.41 Crteži na figuri, kako je već
rečeno, predstavljaju sedam figura jelena od kojih je jedna figura košuta ili
lane, zatim nekoliko motiva svastike i nekoliko kvadratnih geometrijskih
motiva. Figure jelena duge su od 35 do 45cm i nacrtane su u smeru jugoistok-severozapad i sve su u trčećem stavu prema severoistoku. Glava je
prikazana velika u odnosu na noge, koje su kao patrljci, dok su rogovi u
vidu razgranatog pruta; pruge koje su vertikalne od repa do glave možda
prikazuju nijanse boje dlake. Izuzetak je jelen koji je prikazan odvojeno
od svoje grupe, a on pored vertikalnih pruga ima i horizontalnu liniju,
koja se proteže do glave, pa se moglo pomisliti da je crtač hteo da prikaže
sputanog jelena.42 Kada se govori o materijalu od kojih su izvedeni morao
bi se podvrgnuti analizama, a boja mu je bela sa vrlo malom primesom
okera, pa se sa malom nijansom odvaja od boje podloge. Geometrijski
motivi čine posebnu grupu ispod crteža jelena na jednom delu je prikazan
motiv svastike, koji je ucrtan sa grupom jelena. Motivi svastika kojih je
ovde tri vrlo su atipični: kukasti krst još jednom lomi svoje krake i formira
pravilnu krstobraznu površinu.43 Tek nakon detaljnih istraživanja moći će
39
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se ustanoviti kojoj etničkoj grupi je pripadao autor ovih crteža. Takođe datiranje ovog crteža je diskutabilno: da li pripada paleolitu ili mezolitu, ili,
možda, mlađem periodu praistorije. Autor ovo pitanje ostavlja otvoreno,
iako on misli da se radi o bronzanom dobu, jer pravi paralelu sa crtežima
na stenama otkrivenim na više mesta na Apeninskom poluostrvu. Ti crteži pripadaju vremenu od neolita do železnog doba, rađeni su bojom ili
urezivanjem i poznaju takođe šematizovane predstave jelena. Najpoznatiji
među njima su crteži iz Val Camonica u južnoalpskom području, ali ih ima
i dalje, na jugu, sve do Sicilije.44 Ovaj lokalitet i ovaj crtež su veoma zanimljivi naučnicima i možda bi trebalo da dođe do nekih detaljnijih, možda i
sistematskih, iskopavanja ovog područja radi pronalaska još nekih crteža.
Najnovija istraživanja u Boki Kotorskoj
U ovom radu autor kratko opisuje tumul Mala Gruda. Dok je akcenat
stavljen na nalaze iz tog tumula, ovde ćemo se osvrnuti na detaljan opis
samog tumula i okoline kao i povući paralele sa drugim sličnim tumulima
u regionu.
Još 1965. godine, kada je izvršeno detaljno rekognosciranje Tivatskog polja, Krtola i Grblja, bilo je konstatovano da je cela teritorija, a
posebno obronci planina Tivatskog polja, doslovno prekrivena većim ili
manjim kamenim humkama. Kasnije su bile preduzeta iskopavanja tri velika tumula, tokom 1967-1968. godine. Sva tri tumula predstavljaju velike
kamene tumule, prečnika oko 18-20m, a visine 1,50-2m. U dva od njih su
konstatovane grobnice od kamenih ploča sa sahranjivanjem u zgrčenom
položaju i veoma oskudnim grobnim nalazima. „Ovi tumuli datiraju u kasno halštatsko doba, sudeći prema nalazima fragmenata helenističke keramike u nasipu i na nivou sahranjivanja. U jednom od njih je bio nađen i novac ilirskog kralja Balajosa.“45 Veliki broj novaca, sa likom kralja Balajosa,
nađeno je, kako je već rečeno, u Risnu.
Pažnju naučnika su privukla dva velika tumula koji su se za razliku
od ostalih nalazile u samom Tivatskom polju, a nasute su zemljom. U jesen
1970. i 1971. godine izvršena su iskopavanja manje od dva tumula, tzv.
Mala Gruda, koja predstavlja kupasto zemljano uzvišenje obraslo travom,
sa velikim oštećenjima na severnoj strani. Prečnik je iznosio preko 25m,
a visina oko 3,5-4m. Iskopavanja su vođena po sistemu sektora, sa ostavljanjem unakrsnog profila, a koncentrisana su uglavnom na južnu, bolje
očuvanu polovinu tumula. Izgleda da je nasip bio tokom godina smanjivan na istočnoj strani. Zbog toga se može tvrditi da je prvobitan prečnik
tumula bio veći, možda i preko 30m. Posle skidanja površinskog sloja humusa pojavio se kameni omotač tumula, koji je na čitavoj površini sledio
kupasti oblik nasipa. Ova obloga se sastojala od rečnog kamena-oblutka,
očigledno iz obližnjeg potoka, njegova debljina na nekim mestima dosti44
45

Pušić,1966,190.
Parović-Pešikan, 1976, 77.
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zala je 0,30-0,50m. Ispod kamene obloge sledio je nasip od žuto-mrke veoma kompaktne glinaste zemlje.46 U daljem tekstu autor detaljnije opisuje
centralni deo tumula tzv. jugoistočni sektor gde se može primetiti pojava
intenzivnih tragova paljevine, koji se vide skoro neposredno ispod kamenog omotača na dubini od 0,70m. Ovaj sloj se pojavljuje u svim sektorima
na isti način, šireći se naniže, tako da se stvara utisak da je čitava površina nasipa tumula, pre nego što je postavljena kamena obloga, spolja bila
u dodiru sa jakom vatrom (debljina sloja paljevine iznosi 0,02-0,04m).
Ivica zemljanog nasipa koju omeđava sloj paljevine nije bila ravna nego
stepenasta, što se moglo videti na ponekim profilima. Sloj paljevine se u
obliku kalote spušta na određenu dubinu, sve do nivoa veoma jake gareži,
a horizontalno se pruža u svim sektorima. Ovaj sloj je konstatovan na dubini od 1,60m. Kada se govori o žrtvenom karakteru spališta može svedočiti činjenica da je najveći broj keramičkih nalaza i kremenih alatki nađen
upravo u ovom sloju gareži i ispod njega. U neposrednoj vezi sa horizontalnim slojem spališta pojavljuju se kamene konstrukcije u vidu jama čije
je dno obloženo većim kamenjem. Takva je jama u jugoistočnom sektoru
koja je bila duboka oko 0,50m, a njen prečnik je iznosio na dubini 1,87m
od najviše tačke tumula. U njoj nije nađeno nikakvih nalaza niti kostiju,
što bi upućivalo na spaljeno sahranjivanje.47 Žrtvena jama koja se nalazila
u jugoistočnom sektoru bila je tačno ispod najviše tačke tumula, odnosno
njegovog prvobitnog centra, jer se očekivalo da tu eventualno bude grob
koji je otkriven na dubini od 4,05m. Grobnica je bila sazidana od kamenih
ploča postavljenih vertikalno u plitko iskopanoj raci do 0,30m, orijentacija
groba je sever jug, sa malim odstupanjima prema zapadu. Gornja ploča
nije bila in situ, već se raspala i pala unutra, njeni delovi su nađeni uz ivice
groba dok je u severnom delu jedan manji komad pao na glavu pokonika,
pa se zahvaljujući tome delimično sačuvala lobanja. Dimenzije grobnice
su 1,27x0,75m, dubina zavisno od bočnih ploča 0,70-0,76m, bočne ploče
sa strane bile su poduprte sitnim kamenjem koje je ležalo na nivou na kom
se vršilo ukopavanje. Na dnu grobnice se nalazila jedna ploča koja se slomila ali se nalazila na dubini od 4,74m od najviše tačke tumula. 48
Skelet je bio u zgrčenom položaju čija je glava bila okrenuta prema
severu. U istočnom delu grobnice kod pojasa nađeni su srebrna sekira i
zlatni bodež, dok su kod nogu nađene keramičke posude pehar i konična
zdela u fragmentima. U blizini lobanje nađeno 5 zlatnih privezaka – nopenringa i fragmenti bakarnog lima amfornog oblika.49 Pojava sahranjivanja u kamenom kovčegu ispod zemljane ili kamene humke ne predstavlja
izuzetnu pojavu na celoj teritoriji Crne Gore, Dalmacije, Hercegovine,
Bosne i Zapadne Srbije još od ranog bronzanog doba. Zemljanih tumula
Parović-Pešikan,1976,77,78.
Ibid, 78.
48
Ibid, 78,79.
49
Parović-Pešikan, 1976, 79.
46
47
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je najviše zasad konstatovano u okolini Nikšića gde su zabeležene cele
nekropole tumula. Veliku sličnost sa tumulom Mala Gruda pokazuje tumul
iz Albanije (Pažok) i severnog Epira (Vodinje), dok kamene konstrukcije u
nasipu pokazuju analogiju sa tumulima najranijeg perioda bronzanog doba
iz Usatova na Crnomorskom primorju.50
Na samom kraju rada autor govori o razlozima prisustva egejskog
materijala na ovim prostorima i pravi paralele koje veže za mitove i legende. Ističe da su stene Kadma i Harmonije koja se lokalizira u Rizonskom
zalivu i može se identifikovati sa stenom kod sela Lipci u blizini Morinja,
odnosno na suprotnoj obali zaliva. Ova stena sa očuvanim crtežima lova
na jelene predstavlja neku vrstu svetilišta. Iako u literaturi nema jednostavnog mišljenja u pogledu datiranja crteža iz Lipaca kod naučnika preovladava mišljenje da potiču iz bronzanog doba.51
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Cilj ovog rada je, pre svega, bio način i brzina razvoja Crne Gore, kao
i kolika je pažnja posvećena i koliko se detaljno radilo na lokalitetima, koji
su istraživani u XX veku. Potrebno je naglasiti da u ovom periodu Crna
Gora nije imala svoje arheologe koji bi istraživali ove prostore, a kako je
u ovom periodu ova država bila deo Jugoslavije istraživači su dolazili iz
drugih zemalja i istraživali ovo područje, naravno u saradnji sa Muzejima i Zavodima na određenim lokalitetima. Nalazi su uglavnom ostajali u
Muzejima koji bi pokrenuli i pokazali želju za istraživanjem. Kako je već
rečeno, istraživanja na ovom prostoru su počela tek krajem XX veka i jedini lokalitet koji bi se mogao izdvojiti kao najviše, najduže i najdetaljnije
istraživan bila bi Crvena Stijena, koja je svojom raznolikošću i prisutnošću
svih perioda praistorije probudila određeni interes kod istraživača kakav je
bio Alojz Benac. Tokom sedam godina, koliko je trajalo istraživanje ove
pećine, naučnici su uspeli da dođu do sterilnog tla i njihov zaključak je bio
da se na ovom lokalitetu nalaze svi periodi praistorije i da je ovaj lokalitet
imao kontinutitet u korišćenju od paleolita do metalnog doba. Ostali lokaliteti pomenuti u ovom radu nisu do detalja istraženi i naučnici u svojim
člancima su pisali kako se nadaju da će doći do sistematskih iskopavanja
na tim lokalitetima, što još uvek nije slučaj.

50
51

Ibid, 79.
Ibid, 83.
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БИБЛИОГРАФИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ
ЧАСОПИСА* 1935–1997. ТЕМЕЉАН ИЗВОР ЗА ИСТОРИЈУ
ЈУГОСЛАВИЈЕ:1
С посебним освртом на трећу серију Југословенског историјског часописа у Редакцији проф. др (академика) Чедомира Попова
I
Три разлога била су од утицаја што је Предсједништво Савеза
историчара Савезне Републике Југославије донијело одлуку да штампа Библиографију Југословенског историјског часописа.
Први разлог је неопходна потреба да се научницима, стручној
и широј културној јавности, заинтересованој за рад на југословенској
историји и историји историографије омогући цјеловит увид у библиографију овог часописа од његовог оснивања 1935. до закључно с 1997.
годином (посљедња три боја четврте серије часописа изашла су послије
изласка из штампе Библиографије ЈИЧ-а). Експанзија рада на проучавању прошлости српског и црногорског народа, изражена и у сталном порасту високо стручних историчара и научног подмлатка, који се
баве истраживањем историје, диктирала је потребу да им се омогући
да посредништвом једне према савременим начелима урађене библиографије, остваре увид у научни и стручни учинак, односно потенцијал
овог часописа. Посљедица те експанзије у нашој историографији, изразите у посљедњих пола стољећа, огледа се не само у квантитативном
расту броја историчара — истраживача, него и у све тежој могућности
праћења свега што се ствара, у непрегледности објављене литературе и
извора о цјелини југословенске историје.
Други разлог да се приступи изради Библиографије ЈИЧ-а биле
су велике и сталне промјене у техници сакупљања и обраде подата*

Видети: Југословенски историјски часопис, Библиографија 1935–1997, Београд
1999, 5–22.
1
Текст који је пред читаоцима ће бити објављен у ауторовој књизи, која је у тренутку објаве овог прилога, у штампи: Миомир Дашић, О историји — методолошки
огледи, Црногорска академија наука и умјетности, Посебни радови (одабрани радови), Књига 27, Подгорица, 2019, а биће штампан под насловом: „Библиографија
Југословенског историјског часописа 1935–1997. Темељан извор за историју Југославије“, стр. 385–428. Уредништво је захвално аутору, академику Миомиру Дашићу, на
љубазности да се прилог, претходно, публикује у „Токовима“. – Д. Ћ.
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ка, односно технички напредак у сакупљању и формирању истраживачке документације. А у историографском раду практична употреба
библиографије веома је важна, вишестрана. Она омогућава лаку и
брзу контролу над количином информација о објављеним изворима,
литератури и у разним другим стручним подацима. Осим тога, Библиографија ЈИЧ-а, на неки начин, представља и илустративну слику
континуитета и дисконтинуитета, не само времена и прилика у којима
се ово гласило појављивало и трајало, него је индикативна, по много чему, и за сагледавање сложених друштвених и противурјечних
културних и политичких кретања у југословенској држави од њеног
настанка (1918) па до коначног гашења часописа. Библиографија је
стога од велике помоћи свим истраживачима који су се бавили и баве
историјом Југославије и историјом југословенске историографије.
Поготово зато што је мало оних који имају комплете часописа свих
серија (први бројеви 1935–1939. сасвим су ријетки, посједују их само
поједине велике библиотеке). Ова библиографија региструје све што
је објављено у ЈИЧ-у, а то омогућава да се подаци из ње унесу у базу
података, меморију трајног карактера.
Трећи разлог који је утицао да се обради и штампа Библиографија
јесте јубилеј — шездесет година излажења ЈИЧ-а. Овом публикацијом
Предсједништво СИЈ-а, на скроман али видљиво трајан начин, обиљежило је овај значајан издавачки јубилеј. Закључно с 1997. годином
штампано је укупно 59 бројева часописа и то: седам четвороброја, 34
двоброја и 18 појединачних бројева. У часопису је, не рачунајући анониме, сарађивало 588 аутора, а укупно је објављено 2.468 чланака и других
прилога. Библиографија ЈИЧ-а већ и самим тим јасно говори да је веома значајан њен удио у историји југословенске историографије. ЈИЧ је
наставио излажење још двије године послије штампања Библиографије,
међутим, дефинитивно се угасио 1999. године.
II
Југословенски историјски часопис почео је да се штампа 1935.
године у Београду. Прва серија — књиге I–V, излазила је као орган
Југословенског историјског друштва (1935–1939). Оснивач и директор часописа био је Станоје Станојевић2, уредник Виктор Новак3, а
2
Станоје Станојевић (1879–1937), професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, академик Српске краљевске академије наука и плодан историописац српске средњевјековне историје. Био је предсједник Југословенског историјског друштва, директор Југословенског историјског часописа (1935–1939),
директор и уредник Народне енциклопеције Срба, Хрвата и Словенаца, дјела које
је на српско-хрватском језику штампано у Загребу ћирилицом и латиницом. Народна енциклопедија има преко 4.000 страница, а на њој је сарађивало 160 аутора.
3
Виктор Новак (1889–1977) био је доктор историјских наука, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, познати стручњак за латинску палеогра172
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сауредници Владимир Ћоровић , Фердо Шишић и Милко Кос6. Станоје Станојевић био је истовремено и предсједник Југословенског историјског друштва с три секције: у Београду, Загребу и Љубљани, с
Централном управом у Београду.
Идеја о покретању једног часописа југословенског историјског профила јавила се још прије Првог свјетског рата, у вријеме снажења југословенске идеје и њеног прерастања у југословенско питање. Настојање да
се реализује идеја „да дођемо до свога органа” изражавало је „неколико
историка” изразитих протагониста идеје југословенства (из Београда, Загреба, Љубљане и других културних центара) одмах послије организовања југословенске државне заједнице (1918). „Остварење те замисли
наишло је, као што готово увек и свуда, а особито код нас бива, на једну
тешкоћу, која се није могла уклонити, и коју је немогуће било савладати
— на питање финансирања тога часописа. Наш труд и наши напори да се
та тешкоћа уклони и да се осигура издавање Југословенског историјског
часописа — остали су без успеха”.7
Тај први неуспјех, међутим, није обесхрабрио „неколико историка”, па су наставили рад у том смјеру. У томе су имали подршку
стручних и интелектуалних кругова, а и „страних историка и од стране
разних историјских друштава”. Двадесетих година 20. вијека све су
чешће из земље и иностранства стизале поруке да је вријеме и да се
„створи једна организација, која ће бити представник историјске науке и историчара у Југославији”, по угледу на стручне асоцијације „у
4

5

фију и друге помоћне историјске науке, академик СКА, писац бројних књига и других радова. Хрват по националности, био је познат као велики Југословен. Аутор
монументалног дјела Magnum Crimen (преко хиљаду страна), и дјела Вук и Хрвати,
те многих студија и монографија.
4
Владимир Ћоровић (1885–1941) био је професор Филозофског факултета Универзитета у Београду. Био је члан Српске краљевске академије наука. Његов стваралачки опус чине бројна посебна издања из историје српског народа. Најпознатија
дјела су му: Историја Југославије (Београд 1933); Хисторија Босне, књ. I (Београд
1940); Историја Срба (постхумно издање, Београд 1989) и многе друге студије и
монографије. Погинуо је 12. априла 1941. године када је непријатељ изнад грчке
територије оборио авион у којем је с групом југословенских политичара био на
путу у емиграцију. У рукопису је оставио више завршених и незавршених радова и
других историографских списа. Са Станојем Станојевићем дао је велики допринос
утемељењу Југословенског историјског часописа.
5
Фердо Шишић (1869–1940) био је познати хрватски историчар и професор Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу. Аутор је знатног броја научних радова.
Био је познат као велики Југословен.
6
Милко Кос (1892–1972) био је професор средњевјековне историје на Филозофском факултету Универзитета у Љубљани. Његово име носи Zgodovinski institut
Znanstvenoraziskovalnog centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Изабран
је 1924. године за доцента на Филозофском факултету Универзитета у Београду.
Од школске 1926/27. године је професор на Филозофском факултету у Љубљани.
Познат је као велики Југословен.
7
Станоје Станојевић, „Задаци Југословенског историјског часописа”, ЈИЧ, I, 1932,
1–2: 3.
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свим другим државама”. Да би се изашло у сусрет тим жељама, конституисано је 1927. године Југословенско историјско друштво (ЈИД),
чији је предсједник био Станоје Станојевић (до смрти 1937), а затим
Владимир Ћоровић. У стручним круговима сматрало се да ће ЈИД,
„које је одавно жељно очекивано, подједнако и код нас и на страни”,
брже остварити главни задатак — покретање свог органа. Али и ЈИД
је „у тежњи и раду да оствари свој главни циљ и задатак” наилазило
на исту тешкоћу — немогућност да обезбиједи финансијска средства
за издавање часописа. Готово на свим сједницама, како Централне
управе ЈИД тако и његових секција у Београду, Загребу и Љубљани,
непрестано су вођени разговори о томе како да се обезбиједе финансијска средства за покретање часописа. Врло угледни чланови Југословенског историјског друштва нијесу престајали да воде „преговоре
са разним установама и са разним позваним меродавним факторима” о
потреби пружања финансијске помоћи за покретање часописа, али су
свуда „налазили мало разумевања” најчешће „згодан изговор” је налажен у позивању на економску кризу.8
Напосљетку, послије много времена и много неуспјелих покушаја, управа ЈИД-а, подстакнута подршком и Међународног конгреса
историчара (одржаног у Варшави 1933), обратила се широким апелом
државним органима, научним и културним установама, задужбинама и
широј културној јавности, молбом за помоћ за издавање јединственог
југословенског историјског часописа. Овога пута одзив је био мимо
очекивања. „Управа Југословенског историјског друштва — каже Ст.
Станојевић — са особитим задовољством истиче, да су неке установе
и надлештва дала чак и знатно већу суму него што је од њих тражено”.
Издашном помоћи фонда Задужбине Луке Ђеловића, одлука бана Савске бановине др Ива Перовића, СКА, ЈАЗУ и САЗУ, затим градских
управа Београда, Загреба и Љубљане, као и неких других донатора,
омогућено је покретање и финансирање првих бројева ЈИЧ-а, а буџетом Краљевине Југославије за 1938/39. годину предвиђено је његово
штампање у Државној штампарији. Али, показало се да прикупљена
средства нијесу била довољна да би часопис излазио у свескама како
је планирано (четири пута годишње), па је уредништво било принуђено да смањи његов обим (са 40 табака) и да издаје двоброје за 1935. и
1939. и четвороброје за 1936. и 1937. годину.
Појава ЈИЧ-а 1935. године (бр. 1–2 и 3–4) била је израз велике и
стварне потребе захуктале југословенске историографије. Готово нема
сличног примјера да је неки часопис толико дуго сазријевао од идеје до
пунољетства. У уводној ријечи првог броја „Задаци југословенског историјског часописа” — угледни српски историчар, изабрани директор
часописа Станоје Станојевић је, у име својих колега сауредника, назначио његове основне задатке. Први задатак и циљ ЈИЧ-а — каже он
8

Исто, стр. 3–4.
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— јесте да повеже научне снаге, које раде на пољу историјске струке, а
које су „у нас растурене, без веће, дубље и интимније везе, која је тако
потребна за успешан научни рад”.9
Рад на историји је већ у оно вријеме био врло разгранат у
Краљевини Југославији. Сериозни научни резултати остваривани су
у академијама, на универзитетима и другим разним научним и књижевно-историјским установама. Углавном је у тим установама обрађивана „у знатној мери народна историја”, а научним радницима се
излазило „увек радо и са предусретљивошћу у сусрет”, што је резултирало историјским радовима који су заузимали видно мјесто у њиховим издањима. Но, и поред тога — истиче Станојевић — остајало је
много ствари из домена струке које, из разних узрока, нијесу „могле
наћи места у тим публикацијама”. Очигледно, није било довољно то
што су се историчари у постојећим установама и друштвима бавили
истраживањем само народне историје, као једног „од објеката за проучавање” историјских догађаја и појава, него је требало научно историографски повезати цио југословенски простор, окупити око ЈИЧ-а
све историчаре који „раде на нашој националној историји и историји
наших земаља” и постављати пред њих научне задатке, настојати да
се ријеше разни проблеми „наше историјске науке”, особито проблеми који се тичу „целога народа”.10 А то се најбоље могло остварити
преко часописа југословенске оријентације и југословенског имена.
ЈИЧ је, дакле, покренут с циљем да би се, прије свега, превазишао пренаглашени регионални и парцијални карактер историјских
изучавања и да би се окупили историчари око свог посебног органа,
гдје ће налазити увијек сва потребна обавјештења, „која их могу занимати, где могу постављати своје проблеме и истицати посебна питања, чија су решења потребна и корисна науци”.11 Осим тога, имао је
задатак да отвори странице за расправљање општих југословенских
историографских проблема, обраду општијих историјских догађаја,
појава и процеса, у првом реду оних који се тичу државне и националне цјелине (интегралног југословенства), затим да обрађује историју
значајних дјелова појединих југословенских народа у сусједним државама, односе у прошлости с балканским народима, да поставља научне задатке и проблеме и даје подстрек за научноистраживачки рад.
Један од важних задатака ЈИЧ-а требало је да буде: да прати, објективно процјењује и документовано оцјењује рад на историјској науци
у нас и на страни; да објективно приказује не само најважнија дјела
и расправе у Југославији него и у Европи и свијету уопште, прије
свега радове у којима се пише о прошлости југословенских народа
и земаља, па, чак, и да „забиљежи сваки спис, који се ма гдје појави,
Исто, 5.
Исто, 5–6.
11
Исто, 5–6.
9
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а предмет му је наша прошлост ма у ком погледу”. Уредништво је
ЈИЧ-у ставило у задатак „да прати живот и рад књижевних и научних
друштава и установа, наравно у вези са њиховим историјским публикацијама”, а нарочито рад историчара и њихове резултате.
Ријечју, уредник и сауредник су ЈИЧ-у поставили веома амбициозне научне задатке: да прати историографску продукцију и „свих
оних народа, који су у прошлости ма у ком погледу имали веза са нашим народом”, наравно, дјела која се баве питањима „која директно
или индиректно додирују” југословенску прошлост. Часопис је имао
обавезу да прати и објективно вреднује и бугарску, византијску, млетачку, папску и угарску историографију, а за нововјековно доба аустроугарску, руску и историографију свих великих европских и словенских држава.12
У набрајању најважнијих задатака ЈИЧ-а, Станоје Станојевић је
нашао за потребно да нагласи да ће се посебна пажња обратити и на
библиографију, која је „једна од најгоре обрађених и од највише занемарених струка” у историјској науци. „Готово је немогуће прикупити
сва потребна дела и расправе ма о коме питању којим се један радник на нашој националној историји, чак и дуго озбиљно бави. Али
је сваком научнику врло често потребно, да се брзо оријентише и у
неком споредном питању, које је можда нешто и удаљено од главног
предмета, којим се он специјално бави. У том случају радник на националној историји налази се управо у очајном стању”.13 Полазећи
од несређеног стања у библиографији уопште, ЈИЧ је тај недостатак
рјешавао тако што је не само информисао о текућој историографској
продукцији, него је и подстицао рад на објављивању ретроспективне
библиографије која би, као помоћно средство, корисно служила и
олакшавала истраживачки рад посленицима историјске струке, помагала да научници у том мучном, тегобном, заметном и дангубном
послу не троше вријеме и не исцрпљују интелектуалне снаге.
ЈИЧ је био замишљен тако да излази у четири свеске годишње (четири броја), у обиму од око 40 табака. Међутим, часопис за 1935. (I књига) појавио се у двије свеске (бр. 1–2, 3–4), 1936, II (бр. 1–4), 1937, III
(бр. 1–4), и 1938 (бр. 1–2); од 1939. било је предвиђено да се штампају
по два броја годишње, па је посљедња књига ове серије штампана маја
исте године као бр. 1–2, обима око 20 табака. На ово редуковање утицале су финансијске неприлике. Књига VI као двоброј била је предата у
штампу, али је приликом нацистичког немачког бомбардовања Београда
априла 1941. године уништена. То је био и крај прве серије ЈИЧ-а.
ЈИЧ је носио наслов ћирилицом и латиницом. Штампан је у
Државној штампарији у Београду, а као мјесто издања наведени су,
поред Београда, и Загреб и Љубљана. Текстови у часопису су штам12
13
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Исто, 8.
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пани ћирилицом и латиницом, зависно од жеље аутора, с прилозима на јужнословенским језицима (српскохрватски у обје варијанте — екавски и ијекавски, словеначки и бугарски), док су остали
превођени (чешки, пољски, словачки). У ЈИЧ-у су биле заступљене
сталне рубрике: „Расправе и чланци” (књ. I и III са резимеом на
француском, њемачком, руском и латинском) и „Ситни прилози”
(заузимали су трећину часописа). Највећи простор у часопису заузимала је рубрика „Критике и прикази” (готово половина садржаја). Ову рубрику највише су испуњавали критике и прикази историјских радова које су писали сами уредници. Како су то високо
стручно радили може трајно служити за узор свим историчарима
који се баве критиком. Остали простор су испуњавале библиографске биљешке, информације о часописима примљеним за размјену,
написи о научним установама, стручним скуповима, конгресима,
археолошким ископавањима, разна друга обавјештења, „Varia”, „In
memoriam”, вијести везане за ЈИЧ, индекс имена; садржај књ. II–III
дат је на француском језику. Уредници су тих првих година успјели
да окупе 81 сарадника у часопису, углавном елитне универзитетске наставнике, истраживаче из других научних установа и шири
круг историчара из свих већих културних центара Југославије (Београда, Загреба, Љубљане, Новог Сада, Скопља, Цетиња, Сарајева,
Осијека, Сплита, Задра, Дубровника). У првој серији ЈИЧ-а сарађивали су и историчари из Бугарске, Пољске и Чешке. С руским, односно совјетским научни установама, сарадња се одвијала на нивоу
размјене; часопис је ишао у многе универзитетске центре и библиотеке Совјетског Савеза, европских земаља и САД.
Већ у првим бројевима ЈИЧ је нагласак ставио на дискусију,
расправљање о појединим проблемима заједничке југословенске историје: о поријеклу и досељавању Јужних Словена; о историографији, њеном развоју и унапређивању; о проблемима старословенске
писмености и културе (ћирилометодијанства); о историјским споменицима, њиховој заштити и чувању; о методологији издавања историјских извора, о организовању појединих научних истраживања,
употреби научног апарата у стручним дјелима и другим научно актуелним текућим питањима. Ријечју, у часопису је доминирало југословенство као идеологија. Часопис је редовно објављивао извјештаје о
раду научних установа на пољу историјских истраживања, подробно
пратио текућу историографску продукцију, штампао ретроспективну библиографију историјских часописа и библиографију историјске
литературе у земљи и страну о историји јужнословенских земаља.
Прва серија ЈИЧ-а представљала је драгоцјен и најпотпунији извор
вијести и сазнања о историјској продукцији између два свјетска рата,
наше и стране провенијенције, о југословенским народима.14
14
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III
У Републици Југославији (СФРЈ) ЈИЧ је отпочео нови живот
1962. године, као орган Савеза историјских друштава (касније: Савеза историчара Југославије), и то послије осам година (закључак да се
обнови ЈИЧ усвојио је Први конгрес историчара Југославије, одржан
у Београду 1954) упорног рада Управе Савеза историјских друштава
Југославије, администрирања и доказивања савезном друштвено-политичком и државном врху научне и општекултурне потребе за излажењем часописа који би обрађивао проблеме од општејугословенског
историјског значаја. Узор за ту сврху био је предратни ЈИЧ и по имену
и по рубрикама. Ова друга серија ЈИЧ-а такође је излазила у Београду
(1962–1981), књига I–ХХ. Прве три године директор часописа, док
ова функција није укинута, био је Бранислав Ђурђев (1962–1965)15, а
одговорни уредници Јован Марјановић (1962–1969)16, Владо Стругар
(1970–1973)17 и Радован Самарџић (1974–1981)18.
(I) — 1939 (V)“, ЈИЧ, 3–4 (1973): 207–275; В. Новак, „Југословенска историографија између два светска рата и њени савремени задаци”, ЈИЧ, 1, 1–2 (1948): 3–21 (о
ЈИЧ-у стр. 6–8); Љ. Алексић-Пејковић, „Југословенски историјски часопис (ЈИЧ)”,
Енциклопедија српске историографије, Београд 1997: 89–90.
15
Академик Бранислав Ђурђев (1908–1993) био је професор филозофског факултета у Сарајеву, турколог, писац више дјела из историје јужнословенских народа.
Био члан Академије наука Босне и Херцеговине, САНУ, ЈАЗУ, САЗУ, ЦАНУ, ВАНУ
и МАНУ.
16
Јован-Јоцо Марјановић (1922–1981) завршио је економију и историјске науке.
Докторирао је на дисертацији „Народноослободилачки покрет у Србији (1941–
1945)”. Био је професор Историје 20. вијека, односно савремене историје Југославије (од 1918. године) на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Објавио је више књига и других историографских радова из историје Устанка и НОБ-а
у Србији (1941–1945).
17
Владо Стругар (Доњи Улићи, Цетиње, 1922; живи у Београду) је доктор историјских наука и књижевник. Учествовао је у Народноослободилачкој борби (1941–
1945), пуковник, члан Војноисторијског института у Београду. Један је од првих чланова Црногорске академије наука и умјетности (од 1973), члан Српске академије наука и уметности и Македонске академије наука и уметности. Објавио је знатан број
књига из историје НОР-а и револуције, савремене историје и књижевности. Дјела су
му преведена на руски, пољски, словеначки, чешки, енглески и њемачки језик.
18
Радован Самарџић (1922–1994), докторат историјских наука стекао је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, на којем је прошао кроз сва наставничка
звања. Усавршавао се у Паризу код чувеног професора Фернана Бродела и потом
на Институту за европску историју у Мајнцу (Њемачка). Био је декан Филозофског факултета, редовни члан САНУ, секретар Одељења историјских наука САНУ,
директор Балканолошког института (1978–1989), предсједник Српске књижевне
задруге, главни и одговорни уредник ЈИЧ-а (1974–1981). Био је историчар ерудита, аутор великих дјела из прошлости Османског царства 16. и 17. вијека (Мехмед
паша Соколовић; Сулејман и Рокселана; Осман), историје Дубровника (Велики век
Дубровника) и других монографија, писац је значајних дјелова у Историји Београда и Историје српског народа (у трећој, четвртој и петој књизи). Заорао је дубоку
бразду и у српској историографији (Идеје за српску историју; Из српске историје;
Писци српске историје I–IV; На рубу историје).
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У уводној ријечи првог броја обновљеног ЈИЧ-а, између осталог,
наглашено је да је његово појављивање дошло као неминовна потреба
у оквиру иначе наглог пораста послијератне југословенске историјске
науке, изучавања многих нових, досад непроучаваних проблема, образовања великог броја специјалиста за поједине периоде историје, проширивања универзитетских центара у којима се изучава историја и
образују млади кадрови, ницања многих научних института и других
установа, покренутих часописа, објављених многобројних научних
дјела, приширене мреже архивских установа и библиотека — дакле
једне велике основе за научноистраживачки рад. Стога је било крајње
вријеме да се све то прати „у општејугословенским оквирима”, да се
оцјењује и региструје историографска продукција. Обнављање ЈИЧ-а
пада у вријеме када други „бројни историјски часописи, чија је пажња
претежно окренута националним историјама, у испуњавању својих
специфичних задатака” нијесу могли да прате општејугословенске историографске проблеме. Ту научну и друштвену потребу требало је
да задовољи ЈИЧ. Од прве серије нови часопис се разликовао, како по
разгранатој материји проучавања тако и по методолошком приступу
— изучавању историјских појава и догађаја с нових дијалектичко-материјалистичких, марксистичких позиција, сходно промјенама насталим у друштвеном и државном животу наше земље послије 1945. године. ЈИЧ је имао задатак, и на томе настојао, да систематски прати
основне активности у области историјске науке у Југославији, „да са
савремених научних позиција оцењује поједине појаве и научна дела,
као и целокупни развитак југословенске историографије и да утиче на
тај развитак, колико то може”.19
Југословенски историјски часопис друге серије (1962–1981) држао се донекле традиције предратног ЈИЧ-а, иако је Редакција констатовала да се историјска наука у социјалистичкој Југославији толико
развила „да је својим обимом и квалитетом у многом већ превазишла
стару, грађанску, историографију”. У уводној ријечи првог броја речено је и то да ће ЈИЧ окупљати научне раднике који раде на националним историјама југословенских народа и историје Југославије. У
односу на задатке из 1935. године, примјетна је била разлика у терминима: умјесто „на нашој народној историји и на историји наших
земаља” наглашено је „на националним историјама и историји Југославије”. Редакција је поставила задатак да часопис окупља научне
снаге које раде на истраживању и расвјетљавању свих питања „југословенског карактера у историји наших народа, нарочито из новије
историје (разни етнички и национални проблеми, формирање и развој југословенске идеје, посебно историје заједничке државе од 1918,
историја Народноослободилачког рата и друга), поједина питања из
историје Балкана и Средње Европе, наша стручна и научна оцјена ра19

ЈИЧ, 1 (I-1962): 3.
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дова страних аутора из области историје југословенских народа, затим
проблеми читаве једне код нас веома неразвијене научноистраживачке
области, проблеми опште историје и други.”20 Осим у идејном марксистичком приступу и гледању на задатке националних историографија,
у свему другоме готово да није било одступања од предратне уређивачке концепције.
ЈИЧ је требало да излази у свескама четири пута годишње, али
је излазио најчешће у двобројима, а три пута и као четвороброј (1967,
1978. и 1981), што су условљавале финансијске (не)прилике (финансиран је не баш издашно из савезних фондова). Часопис је задржао
дио рубрика предратног ЈИЧ-а, а повремено су отваране и неке нове.
Рубрика „Чланци и расправе” остала је стандардном; нове су биле
„Дискусије” и „Прилози”, које су доносиле првенствено текстове с нагласком на етничким и националним проблемима на југословенском
простору; обрађиване су теме од општејугословенског значаја, затим
оне у којима су разматрани проблеми теорије и методологије историјске науке. У рубрици Прикази и критике (заузимала је трећину до
половине обима свеске) објављивани су прикази и оцјене појединих
дјела, његована научна критика текуће и ретроспективне историографске продукције, приказивани поједини радови и часописи наше и
стране историографије која се односила на југословенску прошлост.
Рубрика „Обавештења” доносила је информације и биљешке о резултатима стране, нама блиске историографије, у првом реду сусједних
земаља и народа; рубрике „Конгреси, конференције, савјетовања” и
„Установе и организације” храњене су информацијама од значаја за
струку; а „Преглед докторских дисертација” одбрањених у земљи
био је врло користан да се читаоци информишу о обради проблематике са поља историје. ЈИЧ је из броја у број објављивао рубрике:
„Списак сарадника”, „Библиографије”, „Некролози”, „In memoriam”.
У чланцима, дискусији и прилозима, највећим дијелом је третирана
историјска проблематика — догађаји и појаве — с југословенског
простора, период ХIХ–ХХ вијека, међуратни период и период Другог
свјетског рата, односно НОР у Југославији 1941–1945.21
Ваља истаћи да су у овој другој серији ЈИЧ-а доста простора,
осим српске и хрватске, добиле црногорска, словеначка и македонска
историја, затим стварање и развој југословенске државе и друге теме.
У овом периоду у часопису је објављено више теоријско-методолошких расправа и прилога. У жељи да избјегну садржаје који би упућивали на механички збир, односно прости скуп прилога и илустрација
републичких (и покрајинских) оријентација и програма, уређивачка
20
Исто, 4; М. Дашић, „Ризница историографских података за историју Југославије”,
ЈИЧ, Библиографија 1935–1997, 5–22 (Београд 1999).
21
Исто, 4; М. Дашић, „Ризница историографских података за историју Југославије”,
ЈИЧ, 11–22.
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тијела су поједине бројеве у цјелости, или дјелимично, посвећивала
појединим крупним темама, по правилу, неком веома значајном догађају, проблему, историјском јубилеју или научном скупу. Од 1969.
(св. 4) редовно су објављивани реферати, у првом реду носећи, или
резимеи и дискусије, с југословенских конгреса историчара (Охрид,
1969. и Нови Сад, 1977), као и реферати југословенских историчара
на свјетским конгресима историјске науке. Као орган СИЈ-а, часопис
је редовно обавјештавао о раду чланица Савеза историчара — републичких асоцијација историчара, о раду одговарајућих установа и
општим напорима у развијању историјске науке и сазнањима која је
она проширивала.22
Уређивачка тијела ЈИЧ-а, као и њихов састав, мијењали су се,
зависно од промјена прописа о издавачкој дјелатности и одлука Предсједништва Савеза историчара Југославије, али никад нијесу била без
представника свих републичко-покрајинских друштава историчара.
Од 1964. до 1981. часопис је водила само Редакција. Првобитна функција директора ЈИЧ-а (Б. Ђурђев) укинута је (1965), а Редакцијом је
руководио одговорни уредник.
Редакција на челу с одговорним уредником Владом Стругаром
(1969–1974), која је именована на Сједници Извршног одбора Управе Савеза друштава историчара Југославије 1969. године, нашла је за
потребно да у свом уводнику „Реч Редакције”, послије одавања дужне
похвале дотадашњем одговорном уреднику Ј. Марјановићу и уређивачким тијелима, искаже своје обавезе да ће, примајући значајно и
лијепо насљеђе, наставити да очува ЈИЧ и да ће га унапређивати у
складу с напретком историјске научне мисли. Одато је признање за
резултате рада и предратном ЈИЧ-у и његовим уредницима, те и за
оно што је он остварио послије обнављања (1962) као научна и стручна публикација у новој верзији. По оцјени нове Редакције часопис је
широко отворио своје рубрике историјској науци и сазнањима која
она пружа. Констатовано је да је за протеклих осам година часопис
остварио респектабилан научни и стручни опус.
Ова Редакција је у вези с претходним констатовала: „Прегледом
свих бројева, од првог, објављеног 1962. године до четвртог, 1969.
године, може се наћи неколико значајних и добрих доказа о часопису и улози коју има. Укупно су за то време објављене 22 свеске, а
управо 30 бројева (има више двоброја и један четвороброј) на 4.239
страница. Узевши цео тај опус по рубрикама, рачун је овај: Чланци и
расправе — 119 ауторских састава на 1.978 страница; Прилози — 40
састава на 501 страници; Дискусија — 25 прилога на 246 страница;
Прикази и критике — 211 састава на 782 странице; Нове књиге и
расправе — 79 анотација на 58 страница; Часописи и зборници — 28
прилога на 131 страници; Библиографија — 5 прилога на 29 страни22

„Реч Редакције”, ЈИЧ, 1–2 (1970): 6; М. Дашић, нав.рад, 12.
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ца. Установе и организације — 25 прилога на 70 страница; Конгреси,
конференције и саветовања — 99 приказа на 295 страница; Сарадници — 6 пописа на 8 страница; Дисертације — 8 спискова на 19
страница; In memoriam — 16 прилога на 34 странице. Само чланци
и прилози, узети по територији о којој говоре, могу се уопште овако
бројно сврстати: Југославија — 50; Србија — 14; Хрватска — 24;
Словенија — 10; Босна и Херцеговина — 7; Македонија — 18; Црна
Гора — 5; Војводина — 7; Косово — 3; иностране земље 16. Опет,
само чланци и прилози узети по времену збивања које им је предмет показују овај бројни однос: закључно са ХV веком 17 ауторских
састава; даље, закључно са ХVIII веком — 9 састава; ХIХ век — 21
састав; 1900–1918. године — 21 састав; 1918–1941. године — 26 састава; 1941–1945. године — 33 састава: период после 1945. године
— 2 састава; остали чланци и прилози посвећени су теоријским и
методолошким аспектима историјске науке. Важно је додати да се
у ових тридесет бројева Југословенског историјског часописа јавља
234 аутора, при чему готово половина с више прилога, а неки и с
преко 10 прилога. Ако се узме сваки аутор према сваком прилогу
(али у једном броју часописа само једном) и према месту становања
или најближем научном центру, добиће се овај редослед: Београд —
266 аутора; Загреб — 82 аутора; Љубљана — 41 аутор; Сарајево —
43; Скопље — 44; Титоград — 16; Нови Сад — 41; Приштина — 7;
иностранство 51”.23
Редакција на челу с Радованом Самарџићем наставила је врло
успјешно руковођење часописом у периоду 1974–1981. Задржала
је раније уређивачке рубрике, повремено их иновирајући новим. У
овом периоду и даље је проширивана мрежа сарадника, јављало се
у часопису све више нових научних имена с интересантним темама.
Али у овом временском интервалу ЈИЧ је све више трпио због нередовног финансирања. Излазио је у мањем обиму — шест годишта у
двобројима и два у четворобројима.
Послије двадесет година, углавном, редовног излажења највише у двобројима (24 свеске) и појединачним бројевима (14 свесака)
и три четвороброја, ЈИЧ се угасио 1981. До тога је дошло због тога
што је ондашња влада (Савезно извршно вијеће) његово финанси23
Исто, 6–7. — Овдје наводимо и напомену Редакције поводом ове квантитативне
анализе: „Три напомене уз ову процену: а) разлика између укупног броја аутора и
укупног броја библиографских јединица у осмотреном опусу ЈИЧ-а јавља се због
тога што је сваки аутор узет једном уз сваки састав, а кад је у истом броју часописа
имао два или више прилога — опет само једном; б) број аутора према месту становања није истовремено и бројни израз њихове националне припадности, поготово
не у Београду, где живе научници родом из свих крајева Југославије; в) могућна неусклађеност међу бројевима који се овде дају биће последица омашке у пребројавању
или тешкоће при определењу, а делом и због тога што се четврти број часописа за
1969. годину још налазио у штампи”.
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рање препустила самоуправним споразумима република и покрајина, а до тог споразума није долазило. У таквој ситуацији главни и
одговорни уредник, академик Радован Самарџић је поднио оставку,
а његов поступак слиједили су и чланови Редакције. У ствари, престанак финансирања часописа била је посљедица све јачих дезинтеграционих тенденција у југословенском државном и друштвеном
оквиру и истовремено снажења републичких и покрајинских сепаратизама. Гашење ЈИЧ-а, као интегративног гласила историјске науке,
био је један од оних, иначе многобројних, знакова озбиљног обољења
југословенског државног организма. Бивало је све јасније да се топи
југословенски културни простор. Јер, било је све јасније да се за све
што је од општејугословенског карактера и значаја тешко налазило и
новца и разумијевања. У међувремену су се све више расцвјетавале
националне историографије, националистичке, некритички интониране до те мјере да су и многи историчари — у првом реду они ближи
републичким и покрајинским политичким и државним врховима, и
касама — сматрали да је овај општејугословенски историјски часопис постао непотребан и да својим научним критеријумима, научном
критиком спутава размах историографија у републикама и покрајинама. Сметала им је строга критика на страницама ЈИЧ-а. Такво схватање долазило је претежно од историчара скромних научних могућности, којима је било потребно ограђивање националним, односно
републичким међама, будући да су тешко могли стећи научну равноправност и углед на југословенском историографском плану. Наравно,
погледи тих историчара, а њих није био мали број, одговарали су и
руководећим форумима и све националистичкије настројеним бирократијама у „самоуправним републикама”, које су водиле политику
дезинтеграције југословенске државе. Та политика је имала битног
утицаја и на ускраћивање финансијских средстава ЈИЧ-у, због чега је
и престао да излази 1981.24
IV
Предсједништво Савеза историчара Југославије, међутим, није
се мирило с гашењем ЈИЧ-а. Али више од пет година по обустављању
излажења ЈИЧ-а није успјело да ствар покрене с мртве тачке. Очигледно је да Предсједништво Савеза историчара Југославије, због честог смјењивања предсједника у том периоду, није предузимало активност да увјери друштвено-политичке и државне врхове у Федерацији
у неопходност настављања излажења ЈИЧ-а. Истина, било је контаката с члановима Предсједништва СК Социјалистичког савеза радног
народа Југославије (СИЈ је био колективни члан), да ово политичко
24
М. Дашић, „Југословенски историјски часопис - дио историје југословенске историографије”, Настава историје III, 6, Нови Сад 1997: 132–133; Посљедња свеска
друге серије ЈИЧ-а штампана је као четвороброј (ХХ, 1981, 1–4).
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тијело препоручи својим организацијама у републикама и покрајинама да утичу на државне органе у обезбјеђењу средстава за финансирање ЈИЧ-а. Но, резултата није било, стање се није мијењало. У међувремену није одржан ни Осми конгрес историчара Југославије, јер
су то 1981. године онемогућиле масовне албанске антијугословенске
демонстрације на Косову и Метохији (конгрес је по редоследу одржавања требало да се одржи у Приштини 1981. године). То одлагање
одржавања Осмог конгреса СИЈ-а такође је имало утицаја на пасивност Предсједништва СИЈ-а. У тако сложеној ситуацији, ипак, Осми
конгрес СИЈ-а је одржан у Аранђеловцу 1983. године. У закључцима
овог конгреса исказана је потреба да новоизабрано Предсједништво
СИЈ-а учини напор да се поново покрене штампање ЈИЧ-а, али до
реализације тог закључка, као ни закључка Седмог конгреса СИЈ-а
(одржаног у Новом Саду 1977) да се организује писање Историје народа Југославије — није дошло.
Предсједништво СИЈ-а у новом саставу (конституисано маја
1985), на челу с предсједником проф. др Миомиром Дашићем, енергично је иступило пред савезном администрацијом и политичким
факторима СФР Југославије са захтјевом да се обезбиједе финансијска средства за излажење ЈИЧ-а. Послије много потрошених ријечи, М. Дашић је успио да убиједи ондашњу савезну политичку елиту
и државну администрацију у научну и општекултурну оправданост
обнављања ЈИЧ-а. Он је, будући да је био члан Савезне конференције
Социјалистичког савеза радног народа Југославије, послије Савеза
Комуниста Југославије формално најзначајније политичке организације у земљи, издејствовао да Предсједништво ССРНЈ донесе одлуку
о подршци Савезу историчара Југославије о настављању излажења
његових гласила ЈИЧ-а и Наставе историје, као и о приступу наставка писања Историје народа Југославије. Али како је, од вербалне
подршке до обезбјеђења финансијских средстава за часописе, пролазило вријеме аутор ових редова је, уз пријатељску подршку проф. др
Бранка Петрановића, издејствовао да Самоуправна интересна заједница за науку Србије додијели СИЈ-у средства за покриће трошкова
штампања првог броја обновљеног ЈИЧ-а. Тако је ЈИЧ кренуо прије
него што је дошло до потписивања споразума о његовом трајном финансирању у Савезном Савјету самоуправних заједница за науку. Захваљујући упорном настојању Предсједништва СИЈ-а, у првом реду
предсједника, као и подршци појединих угледних историчара и појединаца из политичких врхова СФРЈ, отпочело је излажење и треће
серије ЈИЧ-а (1986–1989). Редакција ове серије часописа, на челу с
одговорним и главним уредником Чедомиром Поповим25, задржала је
25
Академика проф. Чедомира Попова Предсједништво СИЈ-а, на предлог предсједника Миомира Дашића, именовало је за главног и одговорног уредника ЈИЧ-а, а за
замјеника главног и одговорног уредника др Ђорђа Станковића, професора Фи184
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основну уређивачку концепцију из 1962–1981. године. ЈИЧ је остао и
даље „периодична публикација општег типа, окренута најширим проблемима историјске науке у свим епохама и раздобљима прошлости
од праисторије до наших дана”.26 И заиста, на његовим страницама
у наредним бројевима ове серије (XXI, 1986, 1–4; XXII, 1987, 1–2,
3, 4; XXIII, 1988, 1–2, 3–4; XXIV, 1989, 1–4) све више се расправљало о проблемима економске, друштвене, политичке и културне историје, као и историје идеја. Редакција на челу са Ч. Поповим није
прихватала хијерархију међу појединим областима историографског
истраживања, али је настојала да социјалној историографији поклони
нешто више пажње и да ову област историје, с обзиром на њену неразвијеност, подстиче и стимулише. Одговарајућу пажњу — истакла
је Редакција – ЈИЧ „ће посвећивати и истраживањима процеса и феномена европске и светске историје који су дубље и трајније утицали
на правце историјског развоја нашег тла и наших народа, као што ће
се позабавити и појединим теоријско-методолошким питањима и питањима светске и европске историје која су од општег значаја за историјску науку”. Редакција је вјеровала да ће кроз овакву оријентацију,
ако би се обезбиједила трајна стабилност излажења часописа, „најадекватније представити домаћој и страној јавности и најеминентније
проблеме југословенске историје и највреднију продукцију југословенске историографије”. Оваквим програмом свога рада Редакција је
увјеравала стручну и општекултурну јавност Југославије да ће дати
и „конкретан допринос бар припремама за сложену активност на новој савременој синтези Историје народа Југославије”.27 Убрзо ће се,
међутим, показати да ће ова научно осмишљена оријентација ЈИЧ-а
бити кратког трајања. Оне мисли Редакције ЈИЧ-а сведоче о томе како
су се стручне интелектуалне снаге Савеза историчара Југославије залагале и бориле и за опстанак Југославије.
лозофског факултета у Београду. У Редакцију ЈИЧ-а именовани су академик Сима
Ћирковић (Београд), Димитар Димевски (Скопље), Милорад Екмечић (Сарајево),
Ђерђ Гал (Нови Сад), пуковник Секула Јоксимовић (Војно-историјски институт,
Београд), Бранислав Ковачевић (Титоград), Milica Kacin-Wohinz (Љубљана), Рене
Ловренчић (Загреб), Драгутин Павличевић (Загреб), Милан Ристовић (секретар Редакције, Београд), Франце Розман (Љубљана).
Академик Чедомир Попов био је редовни професор на предмету Општа историја
новог века на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, члан САНУ. У
Матици српској, од 1970. био је уредник Зборника за историју и члан Управног одбора МС, а 2008. изабран је за предсједника ове културне установе српског народа.
Био је плодан писац радова из српске историје. Аутор је 11 књига, у двјема је био
коаутор. Објавио је већи број чланака, студија и других текстова. Запажен је био и
као писац расправа из теорије и методологије историјских наука.
26
„После пет година ЈИЧ поново излази”, Југословенски историјски часопис, ХХI,
Београд 1986, 1–4: 7–9.
27
Исто, 8.
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Предсједништво СИЈ-а је формирало и Издавачки савјет ЈИЧ-а
(чинили су га угледни историчари из свих република и двије аутономне покрајине СФРЈ). За предсједника Издавачког савјета изабран
је Јанко Плетерски, универзитетски професор из Љубљане, а проф.
др Миомир Дашић га је замјењивао, иако није формално потписан
као замјеник предсједника Издавачког савјета. С обзиром на то да је
предсједник СИЈ-а често службено боравио у Београду, то је, уз сагласност с професором Плетерским, руководио појединим сједницама Издавачког савјета и бринуо се о спровођењу његових закључака
у практичном раду.
У почетном четвороброју (1–4, 1986) ове серије ЈИЧ-а, рубрика
„Чланци и расправе” била је заступљена радовима: Бога Графенауера
(„Словеначко-романска граница — међа и спона”), Васа Чубриловића
(„Основи националних препорода Хрвата и Срба”), Бранислава Глигоријевића („Југословенство између два свјетска рата”), Бранка Петрановића („Британски извори о унутрашњем уређењу Југославије
/1920–1939/”), Вука Винавера („Аустријски проблем” и преоријентација спољне политике Југославије 1993–1994. године”), Михаила
Апостолског („Афирмација македонског језика у НОБ и револуцији”).
Приказе на нова историографска издања написали су историчари: Петар Штих, Љубомир Максимовић, Радивој Радић, Јеремија
Митровић, Ђорђе Станковић (два), Бранко Петрановић (два), Миомир Дашић, Зоран Лакић.
Рубрика „Хроника” заступљена је именима словеначког историчара и академика др Франца Вебера (France Veber), Нинослава Радошевића и Хрвоја Матковића.
Рубрика „In memoriam” биљежи имена преминулих историчара (др Арпад Лебл, др Метод Микуж, др Павле Блазник, др Ђорђије
Ђоко Пејовић, др Христо Андонов-Пољански, др Љубен Лапе).
По сличном обрасцу — садржајем су испуњаване рубрике и наредних бројева овог часописа.
Оба радна тијела ЈИЧ-а — Редакција и Издавачки савјет — по
саставу и научној оријентацији чинили су историчари југословенске научне оријентације. Редакција ЈИЧ-а ове серије, трудила се (од
првог броја) да радови одражавају општејугословенску унутрашњу
историјску кохерентност, без обзира на постојање и бујање републичко-покрајинских националистичких истраживачких програма
и оријентација. Успјела је да часопис одржи на научној висини, да
„буде колективна памет југословенске историографије и основа њене
будуће јединствене стратегије развоја и њене глобалне научне доктрине и методологије”. Полазећи од такве оријентације, ЈИЧ је и у
овом кратком времену објављивао првенствено студије и расправе
које су, без обзира на хронолошке или географске оквире, третирале историјске појаве и процесе од значаја за историју југословенског
186
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простора у цјелини. Разумије се, нијесу објављиване само теме које
су у наслову имале југословенску одредницу, теме које су обухватале
шири југословенски простор, него и оне у којима су обухватани, и
обрађивани, и поједини регионални и локални историјски догађаји
и проблеми, ако су теме нудиле могућности за шира научна, методолошко-теоријска размишљања и извођење општијих закључака.
Знатан број радова ове серије ЈИЧ-а свједочи да је значајна научна пажња посвећивана истраживањима процеса и феномена европске
и свјетске историје, а који су имали дубљег и трајнијег утицаја на историјска догађања и друштвени развој на југословенским просторима, односно на прошлост југословенских народа. Такође су налазили
мјеста и радови о теоријско-методолошким проблемима европске и
свјетске историје од значаја за општу историју и њене везе с националним историјама.
Редакција ЈИЧ-а је преданом дјелатношћу одговорног и главног
уредника, Ч. Попова, гајила наду да ће кроз овакву оријентацију остварити стабилност и трајност дјеловања и утицаја на историографију,
да ће на најадекватнији начин домаћој, и стручној и широј, културној
јавности, па и страним историчарима, представити најзначајније проблеме југословенске историјске мисли и историографске продукције.
У тој оријентацији имала је снажну подршку Издавачког савјета и
елитних историчара из цијеле земље.
Ваља рећи да је током четири године излажења ЈИЧ-а (1986–
1989), највише простора имала рубрика „Студије и чланци”. Друга
по важности била је рубрика „Историографија”, која се састојала из
два дијела: историографских студија и прегледа, ревијалних чланака
или расправа о старијој и новијој научној литератури, као и критика и
приказа текуће научне продукције — домаће и стране. Занимљиво је
истаћи да је Редакција рубрику „Историографија” проширила — гласила је „Историографија и историографске расправе”. Прве расправе
о актуелним проблемима историјске науке у Југославији отпочеле су
чланцима М. Дашића о историографским проблемима проучавања
сјеверне Црне Горе28 и Душана Живковића о заблудама и вриједностима књиге В. Ђуретића Савезници и југословенска ратна драма.29
Ова рубрика је и у свим наредним бројевима била заступљена научно актуелним темама. Рубрика „Скупови и установе” испуњавана је
освртима, написима о научним скуповима и њиховим резултатима
рада, о раду научних институција у области историографије и њој
сродних дисциплина. Текстови из ове рубрике су у третману историографске проблематике имали високу мјеру објективности, критичности и стручне методолошке компетентности.
28
М. Дашић, „Историографски проблеми проучавања сјеверне Црне Горе”, ЈИЧ,
ХХI, 1986, 1–4: 161–192.
29
Душан Живковић, „Тешкоће, заблуде и вредности једне књиге”, ЈИЧ, ХХI, 1986,
1–4: 193–207.
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Свеска ЈИЧ-а, бр. 1–2 (ХХIII) из 1988. углавном је била посвећена Деветом конгресу историчара Југославије (одржан је 28–30. октобра
1987. у Приштини), на којем су научно-стручно разматране основне
теме: 1) Процеси историјског приближавања и уједињења југословенских народа и народности и 2) Мјесто наставе историје у школском
систему СФРЈ у поређењу с положајем овог предмета у школским системима европских земаља и Сједињених Америчких Држава.
Редакција је сматрала да рубрике „Прилози и грађа” и „Текућа
библиографија” није било нужно посебно његовати, јер су њихови
садржаји више припадали другим часописима и специјалистичким
историографским едицијама, али повремено и за њих је у ЈИЧ-у било
мјеста.
Остварење ових замисли и програмске оријентације, како данас
о томе свједочи библиографија, зависило је, разумије се, од спремности историчара — научника да сарађују са ЈИЧ-ом, да за њега пишу
најквалитетније радове, али и од спремности стручне јавности да часопис прихвати као своје драгоцјено гласило. Овај услов је, у првом
реду, залагањем главног и одговорног уредника Чедомира Попова,
био задовољен. ЈИЧ је за кратко вријеме остварио релативно добру
кореспонденцију, окупио је угледна имена струке која су задовољавала постављене циљеве Редакције и Издавачког савјета. Истина,
Редакција није успијевала да часопис штампа четири пута годишње
у свескама обима 10 штампаних табака (160 страница), али је ипак
обезбиједила какав-такав континуитет, па је за четири године изашло
осам обимних свесака. Разлог, опет, био је неизбјежни проблем, недостатак финансијских средстава за његово редовно излажење — годишње четири броја — што је требало да обезбиједи друштвена заједница. Од почетка часопис се борио с финансијским тешкоћама. ЈИЧ
је требало да стално финансијски прати Савјет Савеза републичких
и покрајинских самоуправних заједница за научни рад СФРЈ. Савез,
међутим, никада часопису није гарантовао редовно добијање потребних финансијских средстава. Већ је речено да је прву свеску — четвороброј ове серије (1986) — у цјелости финансирала СИЗ за науку
Србије, а издавачке услуге је пријатељски пружила издавачка кућа
„Народна књига,” добротом тадашњег њеног главног уредника Видака Перића, по струци историчара и пријатеља проф. др Бранка Петрановића и предсједника СИЈ-а М. Дашића.
Због несигурног финансирања, а и наслућивања других неизвјесности које су упозоравале на велику политичку и државну кризу, на промоцији новопокренуте треће серије ЈИЧ-а (бр. 1–4, 1986), у
својству предсједника СИЈ-а, у пригодној ријечи (14. јануара 1987),
између осталог, рекао сам да ми људи историјске струке, предајући
часопис јавности, „осјећамо поуку историјског искуства и потребу да
извршимо рационалну анализу и властите слабости због занемари188
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вања југословенских оквира нашег дјеловања у сфери наше науке”,
и да смо обавезни да урадимо много више да преко страница ЈИЧ-а
успоставимо покидане „југословенске нити, како у историјској науци тако и у другим областима нашег научног и друштвеног живота”.
Упозорио сам тада да руководеће елите, којима је стало да Југославија
„задржи видно своје мјесто у политичком свијету”, не би смјеле да
допусте „да историјска сазнања о прошлости Југославије не буду доступна у свјетским историографским токовима”, да политичке елите, с
врха Федерације, не би смјеле да „дозволе да поново дође до гашења
овог реномираног историјског часописа небригом југословенске државне и друштвене заједнице”, часописа који репрезентује историјску истину како у земљи тако и на страни. У својству предсједника
СИЈ-а, у име знатног дијела југословенских историчара, изразио сам
увјерење да је ширење сазнања о прошлости, о историји једне земље
„свуда у цивилизованом свијету велика брига државе и њених влада”.30 Тако би, ваљда, оцијенио сам, морало бити и у нас као дијелу
тог цивилизованог свијета. ЈИЧ у таквој политици стратегије научног
развоја био је, и остаје важна карика за ширење синтетичких сазнања
о историји Југославије и њених народа. То су, осим предсједника Савеза историчара Југославије, истицали на стручним и научним скуповима и предсједник Савјета ЈИЧ-а проф. др Јанко Плетерски и главни
и одговорни уредник ЈИЧ-а др Чедомир Попов.
Предсједник СИЈ, др Миомир Дашић је на сједници Предсједништва Савезне конференције Социјалистичког савеза радног народа Југославије, која је 15. јануара 1987. године разматрала актуелне
проблеме историјске науке у СФРЈ, и о Југословенском историјском
часопису, трећој тек покренутој серији, енергично захтијевао да се
трајно ријеши његово финансирање и да то буде брига Федерације.
Јер, ЈИЧ може видно да допринесе изграђивању „вриједности на
југословенском научном нивоу и нашем мјерењу и упоређивању са
резултатима у свјетској историји”. М. Дашић је у својој уводној ријечи о актуелним проблемима историјске науке и активностима Савеза
историчара Југославије (први пут су на овом највећем политичком
врху цјеловито разматрани проблеми историјске науке од стварања
ове струковне организације), нагласио да и нова Редакција часописа и
Издавачки савјет држе да ово гласило може, и мора, да одигра велику
улогу „у повезивању покиданих нити између наших националних историографија”, и може да допринесе снажењу историјске свијести у
нас, и, наравно, афирмацији историјске југословенске науке у свијету.
ЈИЧ, по увјерењу историчара југословенске научне профилације, био
је погодна стручна јавна трибина и за комуницирање с иностраним
научним историографијама. Стога су Предсједништво СИЈ-а и Ре30
М. Дашић, „Југословенски историјски часопис бр. 1–4/1986, свечано представљен
јавности”, ЈИЧ, ХХII, 1987, 1–2: 256–262.
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дакција ЈИЧ-а тражили од друштвено-политичких елита и државног
југословенског врха да обезбиједе финансијска средства за редовно
излажење часописа.
Повод је да потписник ових редова каже да је главни и одговорни уредник ЈИЧ-а (треће серије 1986–1989) Ч. Попов чинио велик
интелектуални напор — у вријеме политичке и државне кризе која је
из темеља тресла југословенску федерацију, и, када су постојале црне
слутње да она неће моћи да преживи ту кризу — окупљајући угледне
историчаре да својим научним прилозима покажу да је Југославија
створена као најбољи оквир за уједињење и заједничко живљење њених народа.
Предсједништво СИЈ-а је успјело, уз подршку врхунских научника историчара, да Предсједништво СК ССРНЈ разматра актуелне
проблеме историјске науке у Југославији и рад СИЈ-а, и то на два нивоа, у Секцији за науку и културу а потом и на сједници Предсједништва СК ССРНЈ. На оба ова форума (1987) уводна излагања, с
предлогом мјера за унапређење дјелатности СИЈ и рјешавање проблема историјске науке, поднио је предсједник М. Дашић (истовремено
и члан Савезне Конференције ССРНЈ). На мој приједлог, на сједницу
Предсједништва Савезне конференције Социјалистичког Савеза позвани су проф. др Бранко Петрановић и професор Филозофског факултета у Сарајеву др Раде Петровић, као предсједник Научног одбора за
припрему Деветог конгреса историчара Југославије. Проф. др Бранко
Петрановић, један од највећих и најблиставијих умова југословенске
мисли у савременој историографији друге половине 20. вијека, подржавајући анализу СИЈ-а о актуелним проблемима историјске науке
у Југославији, учествујући у расправи у Предсједништву СК ССРНЈ
Југославије (15. јануара 1987), између осталог је рекао:
„Човек из струке може да скине капу и ода признање колегама
који су у Савезу историчара утрошили, и троше, огромну енергију
да би скренули пажњу на велике пропусте нашег друштва у овој области (историографији), који далеко превазилазе оквире сталешког
удружења и саме историјске науке, јер засецају и у витална питања
друштвеног живота и политичке акције. Колико обилазака установа,
разговора са људима, мољакања за финансијска средства, убеђивања
— усменог, а да не говоримо о дописивању… запомагања, једном
речју, које личе на оно Овидијево с Понта. И, ни једном речју, што
подвлачим, личних или сталешких привилегијалних захтјева”.31 Професор Петрановић је у свом излагању аргументовано подвукао потребу да друштво обезбиједи трајна средства не само за финансирање
ЈИЧ-а, него и да органи Федерације подрже и пројекат за наставак писања Историје народа Југославије (једина смо земља без историје),
31
Бранко Петрановић, „Захваљујем на позиву да учествујем у раду Предсједништва”, ЈИЧ, ХХII, 1987, 3: 216–222.
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те и захтјеве за побољшање програмског положаја наставе историје
у школама, о чему је убједљиво образложио неопходност мијењања
постојећег система дефектно реформисаног средњошколског образовања, на што је указао и предсједник СИЈ-а Миомир Дашић.32 Професор Петрановић подржао је и сва друга актуелна питања од значаја за
унапређење историјске науке у Југославији, с оштром критиком негативних појава у историографији која је попримила парохијалност,
подвукао потребу његовања научне критике, која је дужна, и обавезна,
да научно аргументовано одбацује насртања на „принципе на којима
почива вишенационална заједница Југославије, мислимо на једнакоправност њених народа”, што је — казао је Петрановић — „једнако
атентату на ту заједницу”.33
О напорима СИЈ и његових органа у покушајима да ријеше неке
актуелне проблеме, у историјској науци — уздижући све то, по први
пут, до највишег друштвено-политичког нивоа југословенске државне
заједнице, у вријеме када се она топила у помахниталим национализмима и шовинизмима, подстрекаваним и спољним факторима који су
радили на њеном разбијању — свједочи поменута расправа на сједници Предсједништва СК ССРНЈ.34 Предсједништво СК ССРН је након
свестране расправе о неким актуелним проблемима историјске науке
и активностима Савеза историчара Југославије донијело Закључке, у
којима су подржани у цјелости приједлози изнијети у реферату предсједника СИЈ-а М. Дашића и дискусији. Тај документ у цјелини гласи:
„Предсједништво СК ССРНЈ је 15. 01. 1987. свестраније разматрало нека актуелна и важна питања историјске науке и активности
Савеза историчара Југославије и донело
ЗАКЉУЧКЕ
1. Полазећи од информације коју је Савез историчара Југославије
припремио за ову седницу, и од расправе на седници, Председништво
Савезне конференције ССРНЈ даје подршку Савезу историчара Југо32
Миомир Дашић, „О актуелним проблемима историјске науке у СФРЈ”, ЈИЧ, ХХII,
1987, 3: 199–225.
33
Бранко Петрановић, „Захваљујем на позиву да учествујем у раду Предсједништва”, ЈИЧ, ХХII, 1987, 3: 216–222.
34
Чедомир Попов је прихватио предлог Предсједништва СИЈ-а и објавио гро материјала са сједнице Предсједништва Савезне Конференције ССРН Југославије,
одржане 15. јануара 1987. године. Уводну ријеч члана Предсједништа СК ССРНЈ
Јосипа Хорватина „О актуелним проблемима историјске науке”; реферат Миомира Дашића „Актуелни проблеми историјске науке у Југославији”; дискусије Бранка
Петрановића „Захваљујем на позиву да учествујем у раду Предсједништва”; Рада
Петровића, предсједника Научног одбора Деветог конгреса историчара Југославије,
Тома Момировског и других чланова Предсједништва СК и предсједавајућег Ненада Бућина (завршна ријеч), ЈИЧ, ХХII, 1987, 3: 195–235.
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славије у решавању актуелних питања историјске науке, раду на успешној реализацији пројекта Историја народа и народности Југославије. Посебно подржава настојање југословенских историчара да се
створе услови да историјска наука, између осталог, остварује и своју
значајну функцију формирања марксистичког погледа на свест и развијање социјалистичког патриотизма и интернационализма, особито младих генерација.
2. Председништво СК ССРНЈ подржава рад Савеза историчара Југославије на зближавању, стручној и научној сарадњи и повезивању универзитетских центара, академија наука, института и научних радника у области историјске науке, где се припремају кадрови
за рад у школама и научно-истраживачким установама (заједнички
научноистраживачки пројекти, специјализација кадра, заједнички
наставни планови, програми, уџбеници, размена наставника и студената) и другим претпоставкама историјског зближавања народа
и народности и ширег друштвеног образовања младих генерација.
Стога је неопходно да републичке и покрајинске конференције
Социјалистичког савеза, одговарајући стручни и друштвени органи,
научне и стручне институције, у складу са својом улогом и овлашћењима, што пре предузму конкретне активности на унапређивању наставе предмета друштвеног образовања, посебно историје, у складу
са закључцима секција Савезне конференције за образовање, науку и
техничку културу и Секције за културу и уметност (јун 1985).
3. Председништво СК ССРНЈ оцењује да су, углавном, извршене припреме (организационе и финансијске) за реализацију пројекта
Историја народа и народности Југославије. Подржава се предлог Савеза историчара и закључак Савета за организацију рада на писању
Историје народа и народности Југославије — да овај научни пројект,
који је од капиталног значаја, добије третман приоритетног савезног — југословенског пројекта, и да у његовом финансирању партиципира и Федерација. Савезна конференција ССРНЈ — надлежни органи
стално ће пратити остваривање овог пројекта и доприносити да се
успешно заврши.
4. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИСТОРИЈСКИ ЧАСОПИС (ЈИЧ) има
важно место у афирмацији историјске научне мисли у земљи и
иностранству. Председништво констатује да су створени стваралачки услови да часопис поново излази као заједничко гласило југословенске историјске науке. У интересу је наше историјске науке,
и шире, да се што пре створе финансијски и други трајни услови
за континуирано излажење овог важног гласила (уз партиципацију
средстава Савета Савеза републичко-покрајинских заједница науке
— СЗНЈ и Савезног комитета за науку и технологију).
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5. Историјска наука има важну улогу у упознавању света са
историјом наших народа и народности и њиховим културама; она
доприноси продубљавању пријатељских односа и бољем разумевању
међу народима, нарочито с нашим суседима. Председништво Савезне
конференције оцењује да се видно заостаје у презентирању резултата наше историјске науке у свету, и упознавању стране научне јавности с нашим погледима на историјске догађаје. Стога је потребно имати дугорочан план публиковања наше историографске грађе
и важнијих дела на стране језике. Неопходно је створити стручне,
организационе и финансијске услове за успешно реализовање међународне сарадње, што подразумева: учешће југословенских историчара
— научника на међународним скуповима историчара; суделовање у
мешовитим комисијама; у раду међународних организација; у међународним научним пројектима и др. (ЈУЗАМС, Савезни комитет за
науку, Савет СЗНЈ).
6. С обзиром на то да се припрема IХ конгрес историчара Југославије (који треба да се одржи почетком октобра 1987. у Приштини), потребно је интензивно радити на што бољем припремању овог
скупа, и на време решити сва битна питања. Сложеност проблематике коју ће Конгрес разматрати, и очекиван научни допринос превазилажењу актуелних тешкоћа у овој области, захтева да се овај скуп
што боље научно, стручно и организационо припреми. У том смислу
треба да се обезбеди адекватна и конкретна друштвено-политичка
и финансијска подршка за успешну организацију и рад Конгреса историчара Југославије где је, поред државних и самоуправних органа
(СИВ и Савез СЗНЈ), неопходан свестран допринос републичких, покрајинских и Савезне конференције ССРНЈ.
7. Имајући у виду шири друштвени и научни значај покренутих
питања, Председништво се залаже да се у нашем друштву створе битне друштвено-политичке, организационе, кадровске и финансијске претпоставке за успешан развој не само историје, већ и науке
уопште, и за остваривање целокупне научне и друштвене активности научних асоцијација, у складу са ставовима Савезне конференције ССРНЈ о друштвеним организацијама и удружењима грађана.
8. Председништво сугерира да Секција Савезне конференције
ССРНЈ за образовање, науку и техничку културу, за културу и уметност, за спољнополитичка питања и међународне везе, Координациони одбор за друштвене организације грађана и Савет Председништва за организацију рада на писању Историје народа и народности Југославије, прате остваривање ових закључака, анализирају актуелна питања, и редовно (бар једном годишње) о томе информишу
Председништво СК ССРНЈ, како би могло предузимати одговарајуће
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мере и акције.”
Београд, 15. 01. 1987.
(ЈИЧ, год. ХХII (3) 1987, стр. 233–234)
С обзиром на то да је Предсједништво СК ССРНЈ подржало
основне смјернице научног и стручног дјеловања Савеза историчара Југославије, велики дио југословенских историчара су закључке
прихватили с разумљивим охрабрењем. Потврдио их је својим ставовима и Девети конгрес историчара Југославије, одржан крајем октобра 1987. године у Приштини. Предсједништво СК ССРНЈ, Предсједништво РК ССРНЈ Србије, као и Покрајинска Конференција Социјалистичког Савеза Радног Народа АП Космета дали су политичку
подршку СИЈ; да се Девети конгрес СИЈ-а одржи у Приштини, с препоруком да Савезно Извршно вијеће и Савјет Самоуправних интересних заједница Југославије за науку и ккултуру финансијски подрже
његово одржавање. Та се препорука материјализовала обезбјеђењем
финансијских средстава за одржавање конгреса. На Конгресу (присуствовало је преко 600 историчара) разматране су двије главне теме:
1) Процеси историјског приближавања и уједињење југословенских
народа и народности, и 2) Положај и мјесто наставе историје у светским системима образовања, с посебним освртом на компарацију с
школском историјом у југословенском систему образовања.
У раду Конгреса учешће су узеле и делегације историчара из
СССР, Италије, Француске, Западне и Источне Немачке, Пољске, Чехословачке, Аустрије, Бугарске, Мађарске, као и појединци из других
земаља. Рад Конгреса протекао је без инцидената којих су се плашили многи историчари у фази његових припрема, сјећајући се силине
антијугословенских демонстрација из 1981. године. У најбољем реду
протекла је и научна екскурзија, организована за учеснике конгреса
ради непосредног упознавања културно-историјских споменика на
Косову и Метохији. Покрајинске власти су се трудиле да учесници
с овог највећег скупа југословенских и страних историчара пођу с
утиском да на Косову и Метохији живот протиче у свему нормално.
Ипак, није се могао избјећи утисак да је мало албанских историчара са
Универзитета у Приштини и других културних установа (Покрајинског музеја, Завода за истраживаче историје и других) узело активног
учешћа у тродневном раду Конгреса. Већина реферата поднетих на
конгресу Редакција је објавила у ЈИЧ-у (двоброји за 1988. годину).
Предсједништво Савеза историчара Југославије наставило је
активно да ради на окупљању историчара научника и на пројекту
„Историја народа Југославије”, али с писањем текстова није се почињало. Јер, расправе методолошког карактера (између републичких
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и покрајинских редакција и централне редакције) исцрпљивале су
снаге креативаца. Све индиције су указивале на то да овај капитални
пројекат од општејугословенског значаја трпи кризу која је тресла и
државну заједницу. Узалуд је било што је Предсједништво СК ССРНЈ подржало предлог СИЈ-а да овај научни пројекат добије „третман
приоритетног савезног — југословенског пројекта, и да у његовом
финансирању партиципира Федерација”. Средства, међутим, нијесу
пристизала. Јасно је било да југословенска Федерација, у условима
републичко-покрајинских сепаратизама и национализама, и одраније
разбијеног југословенског културног простора није способна да обезбиједи финансијску подршку пројекту и обједини научне снаге за писање Историје народа Југославије. У наредне три године показаће
се да ће и остали закључци (по тачкама) из програма СИЈ-а, иако су
добили формално снажну политичку подршку Предсједништва СК
ССРНЈ, остати мртво слово на папиру.
Одмах послије одржаног Деветог конгреса СИЈ настали су проблеми с притицањем финансијских средства за редовно излажење
ЈИЧ-а. Редакција, на челу с Чедомиром Поповим, уз лично ангажовање предсједника СИЈ, успјела је да подмири трошкове штампе,
умјесто за четири броја часописа, само за два двоброја (1–2 и 3–4) за
1988. годину (од уштећених средстава намијењених за финансирање
Деветог конгреса). Сумње главног и одговорног уредника ЈИЧ-а, те и
аутора овог текста, као члана Издавачког савјета и најодговорнијег у
Предсједништву СИЈ-а, да се ова трећа серија ЈИЧ-а неће моћи одржати убрзо ће се обистинити. Посљедњи број из ове серије ЈИЧ-а
изашао је закључно с 1989. годином, као тематска свеска (1–4, 1989).
Тематски четвороброј био је посвећен 70-ој годишњици стварања и
драматичног живљења Југославије (1918–1988). Наиме, Редакција
ЈИЧ-а је у цјелости објавила реферате и дискусије с Округлог стола
(одржан 22. децембра 1988) који су Издавачки савјет и Редакција, на
предлог Предсједништва СИЈ, организовали под називом „Југославија 1918–1988”. У раду Округлог стола су учествовали еминентни
историчари (по позиву) из свих универзитетских и других научних
центара (једино се нијесу одазвали албански историчари с Универзитета у Приштини). У расправи о овој теми, вођеној у научној демократској атмосфери, кроз толерантан дијалог о различитим аспектима историјског гледања на стварање југословенске државе, од развоја
југословенске идеје и њеног прерастања у југословенско питање —
што је резултирало уједињењем југословенских народа 1918. године, критички је говорено: о њеном друштвено-политичком животу
између два свјетска рата, о фашистичком нападу на Краљевину Југославију и њеном слому у Априлском рату 1941. године, о револуцији
и контрареволуцији 1941–1945. године — па до обнове југословенске
државне заједнице 1945. године, под именом Федеративна Републи195
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ка Југославија, која је наставила да живи као социјалистичка држава
(СФРЈ) до 1988. године.
Расправа вођена о овој теми, подстакнута с много упитних дубоко промишљених мисли др Чедомира Попова „Шта је створило и шта
је одржало Југославију?”, који је руководио Округлим столом. Говорено је похвално али и критички о Југославији током седам деценија
њеног драматичног и трауматичног живота — расправа објављена у
ЈИЧ-у свједочи да је то било и ламентирање над југословенском државом створеном 1918. и обновљеном 1945. године. Садржина расправе
о 70-ој годишњици Југославије у ЈИЧ-у свједочи и о томе како су и
с колико знања југословенски историчари улагали научне енергије и
ума у одбрани историјске истине о својој отаџбини, иако ће се убрзо
показати да је та одбрана била узалудна.35 Слутило се да ће лијепа државна заједница нестати са свјетске политичке мапе — под ударцима
помахниталих националистичких и шовинистичких снага, унутар ње
35 У ЈИЧ-у (ХХIV, 1989, 1–4) објављени су текстови свих учесника у раду Округлог
стола „Југославија 1918–1989”. Од 40 позваних историчара одазвало се њих 25 од
којих су готово сви узели учешћа у расправи на Округлом столу. Међутим, у означеном року своја излагања у разговору ауторизовали су и приредили за штампу
19 учесника, док су двојица позваних историчара, који због спријечености нијесу
могли да узму учешће у расправи (академик Енвер Реџић и проф. др Јанко Прунк),
своје писане прилоге накнадно доставили Редакцији. Садржај ове свеске ЈИЧ-а испуњен је сљедећим текстовима: академик Чедомир Попов („Уводна реч”); академик
Милорад Екмечић (реферат: „Историјски корен и социјална динамика југословенског јединства у 19. веку” и „Још неколико напомена о социјалним, верским,
културним и политичким претпоставкама уједињења Југославије”); др Смиљана
Ђуровић („Један аспект покушаја модернизације државе и укључења СХС у индустријску цивилизацију Западне Европе”); академик Јанко Плетерски („Југославија
и револуција — револуција и Југославија”); проф. др Рене Ловренчић („Неколико
кључних момената у стварању Југославије”); проф. Др Миомир Дашић („Југословенска мисао у Црној Гори до стварања Југославије”); проф. др Александар Апостолов („Шта је Македонија добила а шта изгубила у ратовима 1912–1918. године”);
академик Енвер Реџић („Југословенске социјалдемократске партије и уједињење”);
проф. др Јанко Прунк („Оснивање Југославије 1918.”); др Никола Поповић („Добровољачки покрет као показатељ расположења у Југославији”); др Ђерђ Гал („Демократска опозиција Угарске и Југословенско питање у Првом светском рату”);
проф. др Зоран Лакић („Залажем се за сталне помаке у историографији: примјер
уједињења Србије и Црне Горе 1918.”); проф. др Лазар Ракић („О уласку Војводине у
заједничку југословенску државу 1918. године”); академик Блаже Ристовски („Македонци и стварање Југославије”); академик Андреј Митровић („О Конференцији
мира 1919–1920. и ‘Версајском систему’”); др Славољуб Цветковић („Комунистички
покрет и Краљевина Југославија”); академик Владо Стругар („Југословенски интегрализам код Хрвата и Словенаца у раздобљу 1918–1941. године”); Branko Marušić
(„Primorska in Jugoslovensko vprašanje”); проф. др Никола Гаћеша („Југословенска
аграрна политика од 1918. до данас”); академик Чедомир Попов („Шта је створило и
шта је одржало Југославију?”). Редакција је објавила и ријечи у дискусији: Миомира
Дашића, Влада Стругара, Смиљане Ђуровић, Десанке Пешић, Николе Поповића,
Славољуба Цветковића, Мила Бјелајца, Андреја Митровића, Блаже Ристовског, Зорана Лакића и Милорада Екмечића.
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систематски подстрекаваних од Југославији непријатељских сила.
Повод је да потписник ових редова спомене да је као предсједник СИЈ-а, а то није нескромно рећи, и као члан Савезне конференције ССРНЈ, био иницијатор обиљежавања и 70. годишњице стварања
Југославије (1918) на високом државном нивоу. Тако је 1. децембра
1988. године овај историјски јубилеј обиљежен под покровитељством
Предсједништва СФРЈ. Одржана је Свечана академија у Савезној Народној скупштини у Београду.36 Занимљиво је истаћи да је ова прослава била јединствен догађај у историји Друге Југославије. (Између
два свјетска рата 1. децембар је слављен као државни празник).
V
Разговор о теми „Седамдесет година Југославије” на Округлом
столу (који је организовала Редакција ЈИЧ-а по препоруци Предсједништва СИЈ-а), био је посљедњи значајан научни скуп одржан у оквиру обиљежавања седамдесетогодишњице југословенске државе. У
ЈИЧ-у (1–4, за 1989) материјал са Округлог стола објављен је онако
како су учесници своје говоре ауторизовали и приредили за штампу.
Чедомир Попов је на почетку ове тематске свеске саопштио да „и кад
је имао резерви, па и кад се дубоко није слагао са неким од ставова у
појединим излагањима”, као главни уредник и као редактор ових материјала, „у њихов садржај није дирао”. Једино је редослед излагања,
донекле, у часопису било дјело главног уредника и као редактора у
односу „на ток расправе, да би се постигла већа тематско-хронолошка
кохерентност ове свеске ЈИЧ-а”.
По начину како је главни уредник сачувао аутентичност материјала са Округлог стола, ова тематска свеска се јавља као специфична у односу на све претходне бројеве треће серије ЈИЧ-а. Стога овај
четвороброј часописа има све карактеристике својеврсног историјског извора од значаја за разумијевање многих проблема и дубине кризе југословенске државне заједнице, њеног кризног стања које, она,
Југославија, није имала снаге да савлада. Као што сам већ раније констатовао, ову сам расправу доживио и као својеврсно ламентирање
над Југославијом. Штампање тематске свеске ЈИЧ-а за 1989. годину
означило је и крај треће серије овог југословенског научног гласила.
36
Реферат о историјском значају 1. децембра 1988. године на Академији је одржао
предсједник Предсједништва СФРЈ Веселин Ђурановић, а о историјским условима настанка и живота Југославије током седам деценија бесједио је академик Васо
Чубриловић. Послије свечаности у Савезној скупштини о стварању Југославије
(прве и друге) и њеном историјском ходу одржан је тродневни (1–3. децембра) научни скуп у Свечаној сали Српске академије наука и уметности, у организацији
Савеза историчара Југославије, Заједнице историјских института Југославије и
Савјета самоуправних заједница за науку Југославије. Овом научном скупу присуствовало је преко двије стотине историчара, публициста и књижевника. Радови,
односно реферати објављени су у двотомном зборнику.
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Јер, послије објављивања ове тематске свеске ЈИЧ-а било је све
јасније да више нико из државног врха СФР Југославије није настојао
ни да посредује, а камоли да ЈИЧ-у обезбиједи потребну финансијску
подршку да би наставио излажење. Узалудан је био напор новоизабраног Предсједништва СИЈ-а (конституисано крајем 1989. године, истеком четворогодишњег мандата М. Дашића), чије је сједиште избором
предсједника Савеза историчара Југославије проф. др Ивана Кампуша, пренето из Београда у Загреб, да одржи ЈИЧ. Политичка криза у
земљи није давала наде да ће се часопис одржати, а престало је интересовање и за пројекат „Историја народа Југославије”. Догађаји који
су слиједили, као што је познато, довели су до разбијања СФРЈ, па је
услиједио и распад Савеза историчара Југославије (1991). Овај прекид
у излажењу ЈИЧ-а узроковала је дубока друштвено-политичка криза
југословенске државе и заједништва југословенских народа. Овога
пута крај друштвено-политичке кризе био је драматично трагичан за
југословенске народе и њихову државну заједницу. Шта се све трагично, на жалост, дешавало у првој половини посљедње деценије 20.
вијека на југословенским просторима посебна је комплексна истраживачка тема. Историчари и други историописци имаће много посла да
објасне узроке и посљедице трагичног краја Југославије. Мој задатак
је само да овдје подсјетим да је потписник ових редова посљедњи пут
покушао да обнови излажење ЈИЧ-а, и у Савезној Републици Југославији и у томе је успио, али за кратко вријеме.
У јесен 1994. године, Савез друштава историчара Србије,
Друштво историчара Црне Горе и Војноисторијски институт у Београду договорили су формирање Савеза историчара Савезне Републике
Југославије. Поново сам једногласно изабран за предсједника новоформиране асоцијације историчара, која је и даље називана Савез историчара СР Југославије. У 1996. години у Савез се учланило и Друштво
историчара Републике Српске. Предсједништво СИЈ је 1996. године,
мојим енергичним залагањем, успјело да поново покрене Југословенски историјски часопис, уз финансијску подршку Савезног Министарства за развој, науку и животну средину и пријатељску помоћ професора Аврамовића, гувернера Народне банке Југославије.
Друштво историчара Јужнобачког и Сремског округа у Новом
Саду дало је иницијативу да се покрене и часопис Настава историје,
што је Предсједништво Савеза историчара СР Југославије подржало
— прихватило је и овај часопис као свој орган, окренут историјској
науци и школској историји. Часопис Настава историје успјешно је
водила Редакција на челу с Душаном Вујичићем, наставником Методике наставе историје на Филозофском факултету Универзитета у
Новом Саду. На чело Издавачког савета часописа Настава историје
стао је академик Чедомир Попов. Часопис је штампан као орган Савеза историчара СР Југославије у Новом Саду. Излажење ЈИЧ-а и На198
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ставе историје био је велики успјех Савеза историчара Југославије.
Обје редакције развиле су плодну сарадњу не само с историчарима
СР Југославије него и са знатним бројем сарадника из других држава
насталих на просторима СФРЈ.
Задржавајући старо име часописа, Предсједништво Савеза историчара СР Југославије имало је у виду да је ЈИЧ-у, иако је излазио с
прекидима, стекао научни и стручни углед и код нас и у свијету. Стога
је СИЈ, као оснивач часописа, желио да се очувају не само његове позитивне тековине и традиција из претходних периода излажења него и
да покаже оправданост постојања једног часописа југословенског имена који ће презентирати научноистраживачке резултате о прошлости
Србије и Црне Горе, односно српског и црногорског народа у цјелини,
и, наравно, и других народа с југословенских простора, чија нам је историја блиска, а знатним током историјског развоја била и заједничка.
ЈИЧ се, дакле, и својим именом поново јавио научном и културном
потребом и Савезне Републике Југославије, па и балканских народа.
У програмској оријентацији новог ЈИЧ-а стајало је да ће ово
сериозно научно гласило излазити два пута годишње, обима 20–25
табака. Штампан је у Београду, као и у ранијим периодима, ћирилицом и латиницом (наизмјенично) на српском језику у обје дијалекатске варијанте. Повремено је часопис отварао своје странице и радовима на страним језицима. Уређивачки одбор (предсједник Миомир
Дашић) и Редакција, с главним и одговорним уредником Момчилом
Зечевићем, опредијелили су се да ЈИЧ слиједи „позитивне резултате
његове дуге научне традиције” и да својом уређивачком политиком
учини све неопходно како би давао што већи допринос афирмацији
наше историографске мисли уопште. Садржај свих шест бројева (колико је штампано у овој серији) говори да је ЈИЧ по традицији био
широко отворен за историјску истину и научна сазнања, не само о
цијелом простору редуциране Југославије него и о оним претходним
простора заједничке државе. Обновљен је с намјером и циљем да негира „парцелизацију постојеће историјске периодике” и да обогати
„тематске и хронолошке садржаје и цјеловитост знања о нашој прошлости”. Уређивачка тијела — Редакција и Савјет — чврсто су стајала на становишту да се углед ЈИЧ-а може одржати само поштовањем
строгих научних критеријума, објављивањем радова утемељених на
провјереним историјским изворима, методолошко-теоријским и рационалним историјским анализама.
Редакцијски уводник, на предлог новоименованог главног и одговорног уредника др Момчила Зечевића — Чедомир Попов није прихватио захтјев Предсједништва СИЈ да поново стане на чело Редакције ЈИЧ-а, правдајући се заузетошћу многим функцијама у САНУ, на
Универзитету у Новом Саду и Матици српској, али се прихватио дужности предсједника Издавачког савета Наставе историје — написао
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је потписник ових редова предсједник СИЈ-а. У Уводнику, између осталог нагласио сам слиједеће: „ЈИЧ се тако, поновним излажењем,
придружује невеликој породици историјских часописа у Србији и
Црној Гори, да обогати тематске и хронолошке садржаје и цјеловитост знања о нашој прошлости. За обнављање овог гласила Савеза
историчара Југославије, у складу с његовим стеченим угледом, Редакција има искључиво научне мотиве. Бринуће да његово традиционално име не буде злоупотријебљено објављивањем радова мотивисаних бившим или савременим политичким и идеолошким набојима,
националним или југословенским заблудама и неспоразумима”.
У својству предсједника Савеза историчара обратио сам се у
уводнику, не само чланству СИЈ-а, него и широј културној јавности Србије, Црне Горе, сарадницима Војноисторијског института, Друштву
историчара Републике Српске, те и историчарима бившег југословенског културног простора, позивајући их на сарадњу у ЈИЧ-у. Иначе
од дана конституисања СИЈ-а 1994. и одлуке о поновном покретању
ЈИЧ-а на адресу М. Зечевића као главног и одговорног уредника,37
стизале су националистичке пријетње да ће се и јавно огласити против ове Дашићеве „антисрпске работе”.
Двије деценије касније Момчило Зечевић, у свом осврту на књигу Миомира Дашића, Спорења у историографији (Подгорица-Бијело Поље 2014), написао је да је Редакција ЈИЧ-а слиједила приступ
предсједника Савеза историчара Југославије, изложен у уводнику
„Четврти пут пред почетком” (ЈИЧ, 1–2, 1996, 9–10), и да је искуствено, толерантно „и објективно, у пуном смислу научно” водила часопис. И заиста је успјешно одштампано шест бројева (три двоброја). С
доласком новог руководства СИЈ-а у децембру 1999. године, ЈИЧ је,
каже његов уредник Зечевић, „поново политички потонуо и због свог
имена, али и због одласка с чела Савеза историчара онога који га је
бранио својим угледом, знањем и храбром личношћу”.
То је био и крај историје Југословенског историјског часописа,
основаног 1935. године у Краљевини Југославији, поново покренутог
у СФРЈ (1962), и два пута потом прекиданог и обнављаног38.
37

Предсједништво Савеза историчара Савезне Републике Југославије, на предлог Миомира Дашића предсједника СИЈ-а именовало је др Момчила Зечевића за
главног и одговорног уредника овог часописа. Др М. Зечевић (рођен 1935. у Билећи,
живи у Београду) завршио је студије националне и опште историје на Филозофском факултету у Београду, гдје је и магистрирао. Докторат наука стекао је на Филозофском факултету у Љубљани. Аутор је двије књиге из југословенско-словеначке
историје и више студија, чланака и других радова из историје српског народа 19. и
20. вијека. Бавио се и лексикографијом. Био је секретар Редакције за Српску енциклопедију у другом издању Енциклопедије Југославије. Био је уредник ЈИЧ-а, четврте серије (1997–1999). Редовни је члан Црногорске академије наука и умјетности.
У коауторству с проф. др Бранком Петрановићем радио је на публиковању грађе о
историји Југославије, као и на обради појединих поглавља историје југословенске
државне заједнице од 1918. до 1941. године.
38
Југословенски историјски часопис: Библиографија: 1935–1997, Београд 1999.
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VI
О историји ЈИЧ-а и о његовом значају за историографију Југославије најбоље свједочи обимна библиографија Југословенског историјског часописа, коју је, по препоруци потписника ових редова,
обрадио библиограф Добрило Аранитовић.
Овај текст, посвећен академику проф. др Чедомиру Попову, главном и одговорном уреднику ЈИЧ-а (1986–1989) чини дио проширене
студије у Библиографији ЈИЧ-а коју је написао академик Миомир Дашић, марта 1999. године, у својству предсједника СИЈ-а и главног и
одговорног уредника Библиографије ЈИЧ-а.39
У том уводнику-студији, између осталог, написао сам да „Библиографија ЈИЧ-а, коју Савез историчара Југославије објављује, сама
за себе говори да је историографски учинак југословенских историчара на страницама ЈИЧ-а у цјелини био велики и разноврстан. У
тридесет годишта његовог излажења (закључно са 1997) сарађивало
је 588 аутора, не рачунајући анониме, а укупно је објављено 2.568
чланака, расправа и других прилога”.40 Часопис је био периодична публикација општег типа, отворен за проблеме историјске науке
свих епоха — од праисторије до нашег времена. Библиографија свједочи да су у ЈИЧ-у расправљани многобројни проблеми политичке,
друштвене, економске, културне, војне и црквене историје свих епоха и раздобља, као и историје идеја, теоријско-методолошка питања,
затим проблеми појединих историјској граничних дисциплина итд.
Она потврђује и да је часопис, научном озбиљношћу рада редакција
и одговорних уредника, у свим периодима свог излажења, успијевао да одржи општејугословенску научну утемељеност. Осим тога,
Библиографија свједочи и да су у ЈИЧ-у објављивали своје радове
готово сва значајнија имена историјске науке из трију Југославија и
да је око њега био окупљен велики број свих генерација историчара
20. вијека. Ријечју, из ове Библиографије се сазнаје да су редакције
ЈИЧ-а у свим серијама, упркос тешкоћама материјалне природе и прекидима у излажењу, успијевале да окупе најистакнутије посленике
историјске науке с југословенских простора и да одрже висок научни
ниво часописа. Библиографија рељефно показује и како је југословенска научна историографска мисао његована, живјела и напредовала
све до коначног гашења овог гласила 1999. године. ЈИЧ цјеловитим
увидом у његову библиографију јасно показује да садржи незаобилазну ризницу историографских чињеница и рационалних знања о
историји мање-више свих јужнословенских народа и њихових веза
с другим балканским и европским народима и њиховим историогра39
„Ризница историографских података за историју Југославије”, Југословенски историјски часопис: Библиографија: 1935–1997, Београд 1999, (5–22).
40
Исто.
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фијама. Осим тога Библиографија свједочи и о томе кроз које је све
мијене пролазио ЈИЧ, исказује еволуцију његове програмске оријентације коју су, током свих протеклих деценија, с дужим или краћим
прекидима, научно, зналачки и мудро обликовале генерације његових
уређивачких тијела, на челу с истакнутим научницима историчарима с југословенских простора. Она је свједочанство и о томе како су
преко страница овог часописа стрпљиво успостављане научне и све
друге духовне везе и југословенске научне нити од његове појаве па
до посљедњег броја ЈИЧ-а четврте серије, односно његовог гашења
без наде за обнављање. Гледано у цјелини, ЈИЧ је био јединствена
научна појава у југословенској историји историографије.
Објављујући Библиографију ЈИЧ-а, Предсједништво Савеза историчара Југославије учинило је то с пуним стручним увјерењем да
ће и на овај начин дати одговарајући допринос да историјска истина
о Југославији допре не само до домаће стручне и шире културне јавности, која се занима за њену прошлост, него и до иностране научне
јавности, која је и у ово вријеме невиђено изложена дезинформацијама и разним пропагандним манипулацијама и фалсификатима о историји Југославије. Држим да је историјска научна истина најбоље
средство и начин да и историчари који су живјели у југословенској
државној заједници и инострана културна јавност имају реалнију
представу о њеној прошлости. Библиографија ЈИЧ-а непоткупљиво
свједочи не само о Југославији, него и о времену свеопштег насиља
свјетских моћника који су снажним политичким притисцима, војним
пријетњама, и, нажалост, незапамћеној агресији НАТО снага, у савезу с албанским сепаратистичким и терористичким покретом, допринијели и отимању Косова и Метохије, тог српског националног и
државног историјског језгра и духовног исходишта српског народа.
Изласком Библиографије ЈИЧ-а пред стручну и ширу културну јавност, она ће историјском истином помоћи да савремене и будуће генерације добију информације о научном и стручном отпору историчара
и њиховој сталешкој организацији у одбрани истине о југословенској
државној заједници. У ту сврху ће особито корисно послужити и обновљени ЈИЧ и четврте серије и часопис Настава историје, важан
сегмент породице историјских часописа публикованих у Србији и
Црној Гори 90-их година ХХ стољећа. Библиографија ЈИЧ обогаћује
цјеловитост сазнања о цјелокупној прошлости југословенских простора. ЈИЧ је, то говори његова библиографија, незамјењив извор истине о историјским догађајима, појавама и процесима заједничког
живота свих народа у Југославији од њеног стварања (1918) па до
посљедње деценије ХХ вијека.
Вријеме пуно драматике за опстанак југословенске државне
заједнице, без сумње, налагало је да научне и стручне снаге из домена
историографије учине интелектуални напор да презентацијом попи202
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са радова објављених у ЈИЧ-у дају свој допринос борби за опстанак
ове заједнице. Јер, и данас и сјутра, више него икада раније, грађанима с југословенских простора, нарочито млађим нараштајима, дакле
свим које интересује прошлост бивше заједничке државе потребно је
историјско знање, потребна је рационализација историјске свијести,
свијести ослобођене наслијеђених идеолошких рамова, дуго ствараних схема, легенди, уско националних, па и југословенских заблуда,
интелектуалних борби против стварања нових, или оживљавања старих митова и прибјегавању фалсификатима да би се доказала „старина етничких коријена” појединих народа у циљу њиховог удаљавања
старих митова и прибјегавању фалсификатима да би се доказала „старина етничких коријена” појединих народа у циљу њиховог удаљавања. Библиографија на поуздан начин свједочи да је ЈИЧ био важна
научна и стручна трибина на чијим су страницама угледни историчари објављивали чињенично провјерене научноистраживачке резултате о прошлости југословенских народа, без накнадног „поправљања
историје”. ЈИЧ је био, то се да запазити из његове библиографије,
трибина научне критичке мисли, на његовим страницама се сериозно
проводило вредновање текућих и провјеравање ранијих научних историографских резултата, ширили научни историографски сазнајни
хоризонти и ван простора данашње Југославије.
Преко својих гласила — ЈИЧ-а и Наставе историје — Савез
историчара Југославије, као стручна асоцијација, на прави начин —
наравно, уз друге облике свог дјеловања — најцјелисходније је остваривао своју стручну улогу, прије свега, ширио је историјска знања и
сазнања о прошлости југословенског простора и његовог сусједства.
Том важном научном и стручном задатку својом ерудицијом и моралним високим научним критеријумима велик научни допринос, дали
су уредници и чланови редакција ЈИЧ-а све четири серије. Без претјеривања, потписани тврди да су Чедомир Попов и Редакција ЈИЧ-а научно усмјеравали часопис у најсложенијем времену његове историје.
Ваља рећи да су и Ч. Попов и М. Зечевић, као одговорни уредници,
имали снажну подршку и од најелитнијег дијела југословенских историчара заступљених у редакцијама и издавачким савјетима. Није
нескромно рећи да је Предсједништво СИЈ-а, на челу с М. Дашићем
(у два мандата: 1985–1989; 1994–1999), заслужно за обнављање и излажење треће и четврте серије ЈИЧ-а. О тој дјелатности СИЈ-а и његовог главног органа говоре подаци из Библиографије ЈИЧ-а.
Библиографија ЈИЧ-а која је угледала свијетлост дана 1999. године, круна је стручних и научних информација, незаобилазна ризница научних података за историју југословенске историографије. Она
је индикативна и за сагледавање успона, криза и падова како у југословенској историографији тако и у државној заједници југословенских народа. За све научне посленике Библиографија је незаобилаз203
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ни извор истраживачких обавјештења, информација и о историјским
школама у нашим и оним иностраним — бечким, париским, московским и другим које су имале утицаја на изграђивање истраживачких
метода и формирање стручних и научних кадрова у нас. Библиографија ЈИЧ-а у цјелини јесте велик прилог историјском памћењу, историјском незабораву свега што је објављено у тридесет годишта ЈИЧ-а.
Ваља рећи да је и прије овог јединственог подухвата Предсједништва СИЈ-а рађено парцијално на библиографији ЈИЧ-а: за предратни период излажења часописа библиографију су сачинили А. Лолић, Ј. Максин41 ; аутор библиографије за период 1962–1971. је Д. Качаревић42, а библиографије за период 1972–1981. А. Савић43.
Аутор ове цјеловите Библиографије је истакнути библиограф
Добрило Аранитовић. Он је библиографију (по наруџби Предсједништва СИЈ) урадио стручно и прецизно на начелима савременог
рада на овој врсти обавјештајних средстава. Библиографија је састављена из два дијела: у првом дијелу (садржај по књигама) хронолошким редом пописани су сви прилози штампани у часопису, а у
другом дијелу садржај је дат такође хронолошким редом по ауторима поређаним азбучним редом њихових презимена. Уз оба ова дијела
дати су регистри ћириличких и латиничких имена, а у другом дијелу
и регистар скраћеница и иницијала сарадника.
Све ово Библиографију чини врло корисном научно-стручним
приручником за историчаре и друге културне посленике које интересује прошлост југословенских земаља, прије свега историја Србије
и Црне Горе у Југославији. Библиографија ЈИЧ-а спада у ред дјела
с трајном научном вриједношћу и улогом у културној баштини која
чини основу, темељан и користан прилог рационалном сазнавању
прошлости југословенских народа и њиховог културног идентитета.44
Значајан допринос историји историографије Југославије својом
сарадњом у ЈИЧ-у и посебно уређивачким учинком у трећој серији
ЈИЧ-а (1986–1989) дао је академик Чедомир Попов.45
Споменица академику Чедомиру Попову. Нови Сад:

41
А. Лолић и Ј. Максин, „Библиографија Југословенског историјског часописа”, 1935
(I) — 1939 (V) „, ЈИЧ, 1973, 3–4: 207–275.
42
Д. Качаревић, „Библиографија ЈИЧ-а”, 1962–1971, ЈИЧ, 1973, 1–2: 229–310.
43
А. Савић, „Библиографија ЈИЧ-а 1972–1981”, ЈИЧ, 1987, 4: 183–244.
44
М. Дашић, „Ризница историографских података за историју Југославије”, Југословенски историјски часопис: Библиографија 1935–1997, Београд 1999.
45
Посвећујући овај текст своме драгом колеги и пријатељу академику Чедомиру Попову.
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Onur BABAIĆ
ZBORNIK RADOVA AFIRMISANOG AUTORA
(Akademik Miomir Dašić, ŠKOLA, ISTORIJA, POLITIKA, ITP „UNIREKS“,
Podgorica-Beograd, „UNIREKS GRUP“, Podgorica, 566 str.)

Posvećena tematici koja se odnosi na društveno-političku realnost
XX vijeka u Crnoj Gori i Jugoslaviji, sa osvrtom na školstvo, istorijsku
nauku i nastavu istorije, iz pera profesorskog autoriteta, akademika Miomira Dašića, nastala je vrijedna egzegeza u obliku knjige – zbornika, pod
nazivom „Škola, istorija, politika“. Već iz naslova ovog djela uočljivo je
da je isto koncipirano u tri, u konkretnom slučaju, formalno odvojena, ali
suštinski povezana i međusobno uslovljena paragrafa, koji svaki za sebe,
sadrži detaljane elaborate problematike kojom se bavi. Napisano egzoteričnim narativom, ovo interesantno dokumentarno štivo ponire u srž problema sa kojima se suočavala, prevashodno prosvjetna ali i ukupna društvena zbilja onoga vremena. Ono obiluje informacijama, do kojih je autor
dolazio tokom svog naučnog angažmana posredstvom različitih izvora. U
fokusu prve cjeline zbornika je Beranska gimnazija, njen istorijat, specifičnosti načina funkcionisanja, sadržaj njenog identiteta, i, naročito, njena
afirmativna (autor bi rekao – herojska) uloga u životima ljudi beranskog
kraja, koju pisac vjerodostojno sublimira, spretno se služeći istorijskim
činjenicama. Vrlo je interesantan način na koji su hronološki predstavljene etape postojanja Beranske gimnazije u različitim epohama, počevši od
njenog osnivanja, funkcionisanja i razvoja, a sve u korelaciji sa tadašnjim,
aktuelnim, političko-ideološkim prilikama. Takav prikaz dodatno dobija
na vjerodostojnosti, budući da je autor imao neposredan uvid u njeno djelovanje, najprije kroz svoj, profesionalni nastavnički, a kasnije i direktorski angažman. Sa izraženom apologetikom, pisac pripovijeda o gimnaziji,
ističući njenu ulogu u širenju prosvjetnih, kulturnih i duhovnih vrijednosti.
Opravdano autor opisuje gimnaziju herojskom školom, uzimajući u obzir
njenu ulogu, ne samo u ratnim vremenima, kada je jedna takva kvalifikacija najprimjerenija, jer se radi o ustanovi koja je iznjedrila veliki broj
prvoborca, kasnije proglašenih narodnim herojima (od 26 narodnih heroja
iz ovih krajeva, iz gimnazije je proizišlo njih 24) i bila centar revolucionarnog djelovanja. Želim da vjerujem da je jedna takva paradigma, u nekom
simboličnom značenju, možda, čak, i više upotrijebljena, sa aluzijom na
mirnodopski period, kada je ta ustanova proizvela veliki broj intelektualaca različitih profila, koji su kasnije ostavili dubok trag u nacionalnoj
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istoriji. Pominju se samo neki od njih: Radovan Zogović, Mihailo Lalić,
Milovan Đilas.
Vrijednost istorijskih podataka, sadržanih u ovom djelu, je velika,
te isto može biti od koristi svim zainteresovanim kategorijama društva, za
sticanje relevantnih znanja o lokalnoj, ali i nacionalnoj i saveznoj istoriji.
Ovaj pregled se, između ostalog, fokusira i na pojedine probleme i izazove
sa kojima se suočavala nastavnička profesija, na reformu nastavih planova, te na uvođenje smjerova u srednjim školama.
U radu se iznose izvjesne negativne pojave nastavničkog poziva,
među kojima, treba izdvojiti zaostajanje za savremenim društvenim tokovima i oslanjanje na tradicionalne modele obrazovanja. Otežavajuća okolnost takvom stanju, bila je i izražena indolentnost i nedostatak bilo kakve
inicijative od strane nastavničkog kadra, koja bi, da je kojim slučajem postojala, doprinijela u neutralisanju takvih negativnih pojava. Ističu se i
slabosti školskog sistema, koje su dovele do krize u obrazovanju, na čije
uklanjanje nisu uticale ni reformske intervencije koje su bile sprovođene
od strane ondašnjih prosvjetnih vlasti. Mada, usvajanjem izvjesnih normativnih rješenja postigla se određena dinamika u razvoju obrazovanja. U
tom, za obrazovani sistem, vrlo turbulentnom vremenu, akademik Dašić
se, svojim progresivnim idejama, predstavio kao protagonista modernizacije školstva, upućujući kritiku postojećim tradicionalnim, „krutim“ metodama koje su korištene u obrazovanju, kvalifikujući ih kao konzervativne
i neodržive. Takve njegove ocjene svakako su imale logično utemeljenje,
jer je bilo i više nego izraženo gradacijsko širenje krize u obrazovanju.
Istraživanje koje je obuhvaćeno predmetnim tekstovima, tretira i
problematiku nastave istorije u kontekstu izazova i problema sa kojima
se ona suočavala ali i slabosti obrazovnog sistema u generalnom smislu.
Obraćajući se čitalačkom auditorijumu, autor nastoji da ukaže da se obrazovanje sastoji, ne samo u skladištenju što većeg broja informacija, već i u
formiranju načina razmišljanja, dakle, misaonog sazrijevanja, sa posebnim
akcentom na oblikovanje tzv. istorijskog načina mišljenja. Upravo je, istoriji kao nauci, u ovom djelu autor posvetio najviše pažnje, njenom položaju
i problemima sa kojima se ona susrijeće. Da će se tema zbornika kretati u
tom smjeru, nije iznenađujuće, uzevši u obzir vokaciju autora. Govoreći o
„učiteljici života“, sa velikim entuzijazmom, između ostalog, ukazuje na
značaj izučavanja zavičajne istorije. Upravo njoj se dodjeljuje centralno
mjesto i uloga u kreiranju istorijskog načina mišljenja i oblikovanja svijesti, a sve u cilju „vaspitanja patriotizma mlade i nadolazeće generacije“.
Potencira se na neadekvatan tretman zavičajne istorije u školskom sistemu,
u smislu njene nedovoljne zastupljenosti u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Shodno tome, akademik Dašić inicira odgovarajuće kurativne mjere za
unaprjeđenje takvog statusa i to čini kroz detaljno opisana idejna rješenja.
Kada je riječ o intepretiranju nacionalne istorije iz perioda narodno-oslobodilačke borbe i socijalističke revolucije, (koja zauzima znatan dio
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ove knjige), decidno se naglašavaju slobodarske tekovine, revolucionarna
borba, vaspitanje mladih u duhu patriotizma, oslobodilaštva, internacionalizma, revolucionarnih tradicija naroda i narodnosti Jugoslavije, zarad
njegovanja jugoslovenskog rodoljublja i patriotizma. O NOB-u i oružanoj
etapi socijalističke revolucije, autor govori sa posebnim pijetetom, definišući te fenomene kao suštastvene u formiranju osjećaja socijalističkog
patriotizma kod omladine, što je, reklo bi se, ujedno bio i glavni zadatak
ondašnjeg nastavničkog kadra, kao glavnog agensa obrazovno-vaspitnog
procesa. Uočljiv je i problem, koji autor potencira u jednom dijelu knjige, pretjerane ideologizacije nastave istorije koji je u tekstu prikazan na
konkretnom primjeru. Nastavnici, pogotovo nastavnici-istoričari, kao predavači istorije, imali su samo deklarativni status predavača, dok se iza
takvog njihovog karaktera, krila uloga onoga koji sprovodi idealizaciju i
indoktrinaciju komunističke idologije. Takvo, rekao bih, cizeliranje realnosti, dovodilo je do toga da su akteri tog procesa, uvijek bili favorizovani i
nagrađivani raznim benefitima, bez obzira na eventualnu stručnu neosposobljenost. Iz navedenog primjera se može zaključiti da je tadašnje društvo
bilo visoko politizovano. Sa kritičkog stanovišta govorio je o izraženom
eksploatisanju istorijske nauke i nastave istorije u političke svrhe, koje se
dešavalo sa otvorenom namjerom legitimisanja vladajućih politika. Nije
pretjerani izazov zaključiti, da su istorijska nauka i nastava istorije, imale
velikog uticaja u indoktrinaciji komunističke ideologije, pogotovo u odnosu prema omladini, a kasnije, u postkomunističkoj državi, veliku ulogu u
ideološkom pripremanju međunacionalnih sukoba. Do nezavidnog statusa
istorije, dovelo je i infiltriranje nacionalizma u proces nastave, putem različitih mehanizama, prevashodno posredstvom udžbenika i ostalih nastavnih
sredstava, što je, mogu slobodno reći, jednim dijelom uticalo na slabljenje
jugolovenskog zajedništva. Uočivši takve negativne tendencije, autor se
zdušno zalago da se istorija zadrži u republičke i regionalne okvire.
Nastojeći da utiče na implementaciju svih grana istorije kao nauke
u proces nastave, akademik Dašić apostrofira i nedovoljnu zastupljenost
istorije kulture kao nastavnog predmeta i samog sadržaja kulturne istorije u oficijelnim nastavnim programima. Isto tako, zalaže se za upotrebu
književnosti u nastavi istorije sa ciljem njegovanja i vaspitavanja u duhu
patritotizma omladine i afirmacije slobodarskih tradicija.
Govoreći o nastavi istorije on ukazuje na njen loš koncept i nedostatke u izučavanju te discipline u obrazovnim ustanovama, na neophodnost
njene veće praktične implementacije i izražava zabrinutost zbog ravnodušnog odnosa nadležnih instanci, prema toj veoma važnoj grani i njenoj
primjeni.
Ova knjiga bi mogla poslužiti kao priručnik, koji bi bio od velike
koristi, ukoliko bi se zapažanja, misli i ideje, koje autor artikliše kroz redove tekstova zastupljenih u knjizi, primijenili na ovovremenu društveno-političku svakodnevnicu. Primijeniti jedan takav paralelizam između
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dvaju epoha, svakako bi bilo svrsishodno i nesumnjivo bi dovelo do nekih
konstruktivnih rješenja, uzevši u obzir autorovo sveobuhvatno teorijsko i
praktično iskustvo u predmetnoj problematici.
Kao što je već rečeno, u pretežnom dijelu ove knjige, sadržani su
empirijski stavovi o opštem nezadovoljstvu zbog nezavidnog položaja istorijske nauke u obrazovnom sistemu. U tom smislu, u jednom od mnogobrojnih tekstova, autor tvrdi, da je, kao jedan od korektiva obrazovanja,
potrebno uvažavati, a ja bih, u svom percipiranju, otišao i korak dalje i
konstatovao da je, u pojedinim slučajevima, nužno, i u potpunosti implementairati u nacionalni školski sistem, iskustva i praksu zemalja sa visoko
razvijenim školskim i uopšte naučno-kulturnim sistemom. Komparativnom
analizom iskustava, pojedinih, razvijenih zemalja i njihovog sistema obrazovanja, utvrđeno je da ključnu ulogu u oblikovanju načina mišljenja igra
upravo izučavanje humanističkih nauka, poput filosofije i istorije, odnosno,
da nedostatak i neprisustvo pomenutih nauka u obrazovanju, ima negativne posljedice na produktivnost individue. Da je, u tom vremenu postojalo sluha za jednom takvom konstruktivnom inicijativom, sadržaj knjige o
kojoj ovdje govorimo, neuporedivo manje bi bio ispunjen nezadovoljstvima zbog nepovoljnog statusa istorijske nauke. „Istorijska svijest, o čijem
uzdizanju se govori u ovom tekstu, ne oblikuje se samo putem istorijske
nauke, već i na mnoge druge načine“, kaže akademik Dašić. Svoju pažnju
usmjerava na važnost razvijanja i oblikovanja istorijske svijesti kod nadolazećeg školskog podmlatka. On smatra, da postoji više izvorišta te svijesti,
dok je istorijska nauka samo jedna od formi, posredstvom koje se ta svijest
strukturira.
Primijetio bih da je tvrdnja autora, da se „izvorišta istorijske svijesti
nalaze izvan domena istorijske nauke“, u suprotnosti sa komunističkim
„pravilima“ kada je riječ o obrazovanju. Naime, činjenica je da je istorija
bila pisana, distribuirana i kontrolisana od strane tadašnjeg aktuelnog režma, i da je, izučavanje sadržaja nastave u školama bilo pod strogom kontrolom i nadzorom centralnih vlasti. Svojim načinom razmišljanja i iznesenim konstatacijama, autor je izašao iz konvencionalnih (nametnutih) okvira mišljenja i ustaljenih normi i iskazao svoju nepristrasnost i objektivnost
u poimanju društveno-političkih prilika. To je zasigurno bilo neuobičajeno
za domen obrazovanja, koji je posebno nadziran od strane režima, a pogotovo u dijelu istorijske nauke. Siguran sam, da bilo kakav vid javnog
ukazivanja o mogućnostima usvajanja znanja istorije izvan „uobičajenih“
izvora, ne bi naišao na blagonaklon stav tadašnjih vlasti.
Brojni su primjeri iz literature nacionalne istorije koji ilustruju buntovnički mentalitet i hrabrost ali i napredni način razmišljanja jugoslovenskih naroda i narodnosti. Jedan od tih primjera, koji zavrijeđuje pažnju, je i
primjer Užičke republike, koji je autor ilustrativno predstavio u knjizi. Taj
prikaz je srušio stereotipe (ako ih je bilo), o anahronom poimanju stvarnosti, naroda naših krajeva, koji, okruženi ratnim dejstvima, poklanjaju
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pažnju kulturi, organizujući različite kulturno umjetničke aktivnosti. Istovremeno satirično, inspirativno, ali i veoma tužno, zvuči jedno autorovo
kazivanje: „Dok u Užicama, u centru partizanske republike u Jugoslaviji,
radi pozoriše, djeluju kulturno-umjetnička društva i grupe, štampaju se novine i jednom riječju, postoji kulturna aktivnost – dotle cjelokupna Hitlerova soldateska ruši sve što predstavlja kulturne vrijednosti naših i drugih
slovenskih naroda, a Gebels, kada mu se pomene riječ „kultura“ hvata se
revolvera“. Ovaj primjer najbolje opisuje prkosni mentalitet naših naroda,
privrženost pravim vrijednostima, njihov odnos prema imperijalizmu, te
ponos koji im nije dozvoljavao da u najtežim trenucima pokazuju bilo kakav vid slabosti.
Kreiranjem slike o istoriji, kao nauci koja utiče i na izgrađivanje i
formiranje naučnog i idejnog pogleda na svijet kod omladine, doprinosi da
se potpunije razumiju, ne samo prošlost, već i savremena društvena zbivanja i kretanja. Autor smatra, da će se svi procesi boljeg uvida u istoriju
najbolje ostvariti, ukoliko se ovoj nučnoj disciplini bude posvećivalo mnogo više pažnje, pogotovo, jer se radi o podneblju sa specifičnom prošlošću. Kao što je kontinuirano stavljao u prvi plan nezadovoljavajući položaj
istorije i njenu neopravdanu degradaciju od strane ondašnjih prosvjetnih
vlasti, autor je bio energično posvećen i njenoj punoj afirmaciji. To je činio
različitim modalitetima, između ostalih i zalagenjem za povećanje fonda
časova izučavanja istorije, za poštovanje osnovnih načela istorijske nauke
i nastave istorije itd., ali istrajno naglašavajući njenu inicijalnu svrhu –
formiranje društvene svijesti individue, objašanjavanje zakonitosti razvoja
društva odnosno uvođenje u razumijevanje savremenog doba.
U dijelu ovog zbornika, koji se, s obzirom na svoj sadržaj, može
smatrati trećom cjelinom knjige, obiluju stavovi autora, koji na neki način
predstavljaju detaljniju razradu prethodnog dijela. U ovom odjeljku dominiraju dijelovi referata sa simpozijuma i kongresa istoričara Jugoslavije,
prikazi pojedinih knjiga, rezimei zbornika, zapisi sa predavanja, prezentacije sa pojedinih seminara i druge publikacije koje uglavnom sadrže opšte
aktuelne probleme istorijske nauke i nastave istorije. Pojedine publikacije,
obrađuju tematske cjeline crnogorske i jugoslovenske istorije, druge, pak,
imaju formu priručnika u kojima se obrađuje istorijski razvitak naroda Jugoslavije, a ine, opet, govore o političkim faktorima u oblasti školstva.
Ova knjiga sadrži elementarna znanja iz nauke istorije u okvirima
nacionalnog društveno-političkog konteksta. Poznavaocima nacionalne
istorije ovaj zbornik će dobro doći u osvježavanju već stečenih znanja,
učenicima i studentima, za eventualno sticanje novih, a zainteresovanoj
publici jedno zanimljivo misaono putovanje.
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УДК821.163.4-09
Мр Смиља ВЛАОВИЋ
ВРИЈЕДНИ ЗБОРНИК ДЈЕЛА
ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЈЕЦУ
(Др Љубомир Милутиновић, Др Будимир Алексић, Мср Данијел Дојчиновић: Страни писци за дјецу (хрестоматија), Институт за српску културу
– Никшић и Универзитет у Бањалуци – Филозофски факултет, Никшић –
Бања Лука, 2018, 355 стр.)

У саиздаваштву Института за српску културу у Никшићу и Универзитета у Бањој Луци, Филозофског факултета, претходне, 2018.
године издата је хрестоматија под називом Страни писци за дјецу.
Тројица aутора: др Љубомир Милутиновић, др Будимир Алексић и
мср Данијел Дојчиновић, свјесни потешкоћа са којима се суочавају
студенти на предмету Књижевност за дјецу, односно Књижевност за
предшколску дјецу, да дођу до појединих издања, одлучили су да на
једном мјесту издају примјере за басне, бајке, приповијетке и романе,
на основу којих ће помоћи студентима да изграђују своја књижевнотеоријска знања, уз консултовање за то предвиђене литературе.
Како један од приређивача, др Љубомир Милутиновић, објашњава: „Овај избор не представља антологију већ скуп илустрација за наведене књижевне облике. Одабир писаца и дјела извршен је у складу
са важећим списком лектире. Поред њене примарне функције, хрестоматија може послужити сваком читаоцу заинтересованом за наведене жанрове.“
Сама хрестоматија је подијељена на четири дијела:
 басне,
 бајке,
 приповијетке,
 романи.
У одјељку који се тиче басни, на почетку је дата дефиниција
басне као књижевне врсте, као и најпознатији баснописци, од којих
су издвојени:
Езоп (Свиње и овце, Коњ и магарац, Гавран и лисица, Пас и
петао, Лав и лисица, Вук и јагње, Корњача и орао, Корњача
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и зец, Лисица и грожђе, Цврчак и мрави, Бабрије, Петлови,
Козар и козе);
Ж. де Ла Фонтен (Цврчак и мрав, Гавран и лисица, Жаба и во,
Вук и пас, Вук и јагње, Лопови и магарац, Смрт и горосеча, Лисица и рода, Петао и бисер, Вук тужи лисицу, а судио
мајмун, Куја и њена другарица, Магарац натоварен сољу и
магарац натоварен сунђерима, Лав и миш, Вук постао пастир, лав остарео, Жаба и миш, Лисица и биста, Сократова
реч, Лекари, Кокошка са златним јајима, Магарац који носи
мошти, Змија и турпија, Магарац у лављој кожи, Сељак и
змија, Пас који је због сенке оставио свој плен, Корњача и две
пловке, Сељак с Дунава);
Г. Е. Лесинг (Магарац и ловачки коњ, Славуј и паун, Коњ и бик,
Ратоборни вук, Феникс, Храст и свиња, Бик и јелен, Магарац и вук, Лав и магарац, Магарац са лавом, Гавран и лисица,
Овца и ласта);
А. Крилов (Шумица и огањ, Мајмун и наочари, Вук у псетари,
Штука и мачак, Слон гувернатор, Магарац и славуј, Мачак
и кувар, Гуске, Свиња, Лабуд, Штука и рак, Сељак и змија,
Сељак и разбојник, Дамјанова чорба, Медвед код пчела, Вук и
ждрал, Сељак и овца, Лав, Сељак и пас).
Поглавље које обухвата бајке, такође, има уводни дио о бајкама
као књижевној врсти као и о познатим бајкописцима, чији избор изгледа овако:
Перо (Плавобради, Црвенкапа, Успавана лепотица, Мачак у
чизмама, Палчић);
Браћа Грим (Вук и лисац, Вук и седам јарића, Црвенкапа, Трнова ружица, Пепељуга, Златна гуска, Ивица и Марица, Срећни Ханс, Паметна Лиза, Лењи Хајнц);
А. С. Пушкин (Бајка о цару Салтану, Бајка о рибару и рибици,
Бајка о златном петлићу);
Х. К. Андерсен (Принцеза на зрну грашка, Царева нова одећа,
Дивљи лабудови, Девојчица са шибицама, Свињар, Мала сирена, Капи воде, Славуј).
Поглавље о приповијеткама, као и претходна два, даје дефиницију приповијетке као књижевне врсте, а од писаца приповиједака
издвојен је, А. П. Чехов са приповјеткама: Шала, Вањка и Коштанка.
На самом крају је поглавље о романима, а избор приређивача је
Марк Твен са својим романом Доживљаји Тома Сојера.
О особеностима књижевности за дјецу и уопште њеном значају
и критеријумима, у предговору ове Хрестоматије, пише др Љубомир
214

ТОКОВИ 1/2019

Милутиновић. Важност дјечје књижевности је непроцјењива, иако се
од њеног зачетка расправљало да ли књижевност треба дијелити на
основу старосне доби и зашто онда не би постојала и књижевност
за старе. Међутим, с обзиром на посебан психофизички склоп дјеце
нужно је направити динстинкцију и у самој књижевности, којом се
на озбиљан и интересантан начин баве у свијету, док се на српском
говорном подручју тек очекују такви почеци. Сам назив Дјечја књижевност или Књижевност за дјецу је наилазио на опструкције. У
сваком случају, због недостатка доказа за обје струје, прихваћена су
оба назива, с тим што им се додаје и трећи – Књижевност за дјецу и
омладину.
Није риједак случај да штиво намијењено дјеци „преузму“ одрасли, као што је нпр. прича Чији сам комадић: „Формално садржи
све елементе доброг дјечјег штива, у њему је модерни, отуђени човјек препознао себе, али и охрабрење да ће му бити боље. Деца то у
потпуности нису могла схватити.“ Постоје случајеви гдје је штиво за
одрасле „преузела“ дјечја књижевност, нпр. роман Робинзон Крусо.
Да бисмо прецизније одредили шта неко дјело чини књижевношћу за дјецу, навешћемо основне критеријуме које је у свом Уводу у
књижевност, навео проф. Ново Вуковић:
критеријум реципијента,
критеријум једноставности,
критеријум тематике,
критеријум фасцинантних интрига и личности,
критеријум језика.
Критеријум реципијента полази од претпоставке да дјеца
имају слична интересовања, очекивања и занимања, па се сходно
томе и етикетирају дјела намијењена дјеци.
Критеријум једноставности подразумијева дјела писана читко, јасно, сведено. Међутим, ни све ово заједно не значи да ће дјело
бити прихваћено од стране дјеце.
Критеријум тематике подразумијева прилагођеност теме дјеци на основу временa и простора у којем дјеца живе. Нијесу иста
интересовања дјеци након Другог свјетског рата и дјеци у 21. вијеку,
као ни дјеци у Америци или дјеци у Азији.
Критеријум фасцинантних интрига и личности нијесу искључива одлика дјечје књижевности иако се често јављају у њој.
Критеријум језика подразумијева да је дјело за дјецу писано
једноставним, разумљивим језиком, семантички неоптерећенo лексиком, писано једноставнијим синтаксичким спреговима. „Што је,
дакле, дјечја књижевност? То је посебни дио књижевности који обухваћа дјела што по тематици и форми одговарају дјечијој доби“.1
1

Милан Црнковић, Дјечја књижевност, Загреб 1977, стр. 4-5.
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Сваки од ових критеријума понаособ има своје мањкавости и
једино у садејству могу да помогну и допринесу расвјетљавању описа дјечје књижевности. Тихомир Петровић у Уводу у књижевност за
децу се позабавио разликама између дјечје и књижевности за одрасле,
па су закључци табеларно представљени у хрестоматији.
Дијете и читање
Читалачки афинитет је хронотопска категорија, по ријечима Љ.
Милутиновића. Дјечји афинитет је одређен временом и простором.
Простор представља културу, окружење, док вријеме представља синхрону и дијахрону раван. Пластичан примјер представљају минималистичке јапанске сликовнице које нијесу уопште интересантне европској дјеци навиклој на живописне Дизнијеве илустрације. Слична
паралела се може повући и за приче о животињама и природи дјеци
која нијесу имала никакав контакт и осјећај за природу.
На основу сазнања из развојне психологије личности и искуства
рада са дјецом, изводи се подјела доба дјетињства на фазе и њихова
веза са избором лектире.
Предшколску фазу до 7 година на психолошкој равни карактерише то да се дјеца уче интеракцији са околином, постају
свјесна припадности групи и уче се социјалном општењу.
Школска фаза од 7-11 година умногоме је одређена школском
лектиром у оквиру обавезне наставе.
Предпубертетска фаза од 12-14 година подразумијева благо
подвајање интересовања у зависности од пола. Интересовање за фантастичне приче рапидно опада, а све више се читају реалистичне приче ближе дешавањима сличним онима у
којима се и сами читаоци налазе.
Идеологија, морализам и дидактичност
Од давнина, по Азаревом мишљењу, одрасли имају потребу да
контролишу дјецу, упућују, критикују, придикују. Прекомјерна дидактичност и индокринација било које врсте неће код дјеце наићи на
позитиван одговор. Таква дјела биће превазиђена, а само она која дају
забаван карактер могу да гарантују читаност. Мотивација је кључни
фактор да дјеца заволе читање. Хумор, комика и интересантност теме
су неки од услова који скрећу пажњу малих читалаца, али нијесу пресудни да би неко дјело било прихваћено. Визуелизација књига је важан сегмент, посебно у млађем узрасту. Како дијете одраста, тако и
потреба за илустрацијама престаје, да би око 15 године чак и потпуно
престала. Примјер илустрације јесу популарни стрипови. Не смије се
занемарити јака дигитализована свијест дјеце, па у вези са тим проучавање књижевности треба да обједини знања из историје и теорије
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књижевности, лингвистике и психологије, да би дјеци приближили
књижевност и одвојили их од тзв. шунд садржаја.
Сама хрестоматија Страни писци за дјецу на једном мјесту даје
лијеп избор различитих књижевних форми за дјецу, штедећи родитељима и вријеме и новац да дјеци приуште прави избор за читање и
на тај начин их мотивишу за читање лијепих садржаја формирајући
њихов, не само књижевни укус, и од малих ногу их одвајајући од непримјерених и испразних садржаја. Осим одличног избора књижевности за дјецу, хрестоматија је намијењена, као што је речено, студентима да олакша њихову потрагу за литературом, као и читаоцима
заинтересованим за квалитетан и неоптерећујући књижевни садржај
различитих форми обједињених у ову хрестоматију, засад прву на нашем језичком подручју.
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УДК821.163.4-09
Др Милован ГОЧМАНАЦ
ЗНАЧАЈНИ РЕЗУЛТАТИ САКУПЉАЧКОГ РАДА НАРОДНИХ
УМОТВОРИНА
(Зоран Раонић, ТАКО СЕ ПРИЧА, Народне умотворине из Потарја
и пљеваљског краја, Народна библиотека „Стеван Самарџић“,
Пљевља 2018)
Најновија књига Зорана Раонића су његови резултати сакупљачког рада народних умотворина, под насловом Тако се прича – Народне умотворине из Потарја и пљеваљског краја.1 Књигу чини
импресиван број сакупљених народних прича, под насловом Једна
глава стотину језика – народне приче, у циклусима: Разне народне
приче, са четрдесет три приче; Шаљиве народне приче, са тридесет
једном причом; Наднаравно у народној причи, са двадесет три приче;
Еротске народне приче, са четрнаест прича. Посебно поглавље у књизи, Пјевни пјевко – народне пјесме и око њих, сакупљене су народне
песме и игре „са сијела“ и у колу. Посебан одељак чини наслов Тако
се каже – Народне изреке и пословице, узречице и фразе, клетве и
заклетве и сличне „у обичај узете ријечи“, са седам стотина деведесет
седам јединица. Посебан одељак је под насловом Рјечник – Рјечник
ових и околних прича, са три стотине шездесет пет речи са исцрпним
објашњењима. У одељку Додаци су поднаслови: Нешто о казивачима
ових умотворина, Рецензије – препоруке. Књигу чине и: Фото албум
Етнографски битне фотографије, које су снимили Рајко, Зоран, Милан и Далибор Раонић, са тридесет шест фотографија; Умјетничке
фотографије Милана Раонића, са двадесет две фотографије; Био-библиографска биљешка о аутору.
„Зоран Раонић је познати књижевни стваралац из Пљеваља.
Он се успешно огледао у више књижевних жанрова иако га његово
стручно образовање у том правцу није усмеравало. Али, што је много битније – јесу љубав и, рекао бих, урођени дар и склоност ка том
послу.“2
1

Зоран Раонић, Тако се прича, Народне умотворине из Потарја и пљеваљског краја,
Народна библиотека ‘’Стеван Самарџић’’, Пљевља, 2017.
2
Љубомир Зуковић, Умјесто предговора, Зоран Раонић, Наведено дело, 3.
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„Зоран Раонић, аутор више запажених пјесничких збирки, овдје
се јавља као вриједни, педантни и надахнути записивач народних
прича из свога краја.“3
„Фолклорни материјал који је Раонић сакупио садржи карактеристичне народне одговоре на ситуације које је живот неумитно носио са собом...“4
Наслов књиге Зорана Раонића, Тако се прича (са објашњењем
у допуни „Народне умотворине из Потарја и пљеваљског краја“),
синтагма је коју чине прилог тако, са значењем „на такав начин“, и
несвршени глаголски облик причати (се) у безличном изразу значења
прича се, говори или приповеда: Тако се прича, а код изрека и пословица: Тако се каже, од свршеног глагола казати.
У циклусу Разне народне приче објављена је народна прича
Змија на ћедилу. Казивач је у легенду истинитог догађаја пропасти
Манастира Аранђела у Ђурђевића Тари, уплео фантастични мотив:
змија упозорава становништво села на немио догађај. Такву чудесну
помоћ мештанима, као опште место фантастичне приче између реалности и фантастике, казивач је испричао записивачу, уз објашњење
које се мора послушати.
„До скора је било живих очевидаца, а и ја сам лично слушо људе
који су причали како су ту били и како су то виђели, па на њину душу
нека буде ако није била истина, а мора да је било баш тако како се
прича.“ (16).
У лексици наслова и приповетке Раонић је уважавао особине
говора предела Потарја и Пљеваља, са типичним гласовним одликама. Вук Караџић је у књизи о Црној Гори истицао фонетске одлике
као последице карактеристичних облика извршених и неизвршених
гласовних промена, особито јотовања, старијих и новијих рефлекса
старословенских сугласника дебелог и танког јера: тја место ћа,
огњишће, шћап, место огњиште, штап, или н на крају слога место м:
„Видил сан га сто путах.“ У насловима и приповеткама Зорана Раонића бележе се одступања од Вуковог књижевног језика.
„Вуковски књижевни језик почео се мењати још у рукама самог
Вука, који је накнадно увео писање гласа х у домаћим речима, затим
тј и дј у примерима као тјерати и дјевојка место ћерати и ђевојка, облика много и млого, итд.“5
Из завршне синтаксичке целине цитата, „а мора да је било баш
тако како се прича“, настао је наслов књиге „Тако се прича“.
Заједничка особина прилога у овој књизи, заснована на сакупљачком раду народних умотворина одређеног подручја са истакну3

Мр Исак Калпачина, Кратка прича за дуге ноћи, Зоран Раонић, Наведено дело, 320.

4

Др Бранко Бановић, Извод из рецензије, Зоран Раонић, Наведено дело, 322.

5

Др Павле Ивић, Дијалекатска база Вуковог књижевног језика, Међународни
славистички центар, Научни састанак слависта у Вукове дане, 2, 1972, 115.
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тим етнопсихолошким особинама, јесте њена научна веродостојност
и коректност. Књигом је истанута особина човечности, чојства црногорског народа, у протеклим вековима и под разноврсним историјским и геополитичким условима мукотрпног, све време слободарског,
живота и рада.
О емоционалним и књижевно-уметничким побудама да се бави
сакупљањем народних умотворина, и индивидуалним књижевним
стваралаштвом, Зоран Раонић истиче родословну обдареност, и детињство које заинтересовано и стваралачки обдарено, негује и памти
што чује од старијих, као и он срођених са идиличном лепотом Потарја
и Пљеваља. Његова савесно и документовано написана „Био-библиографска биљешка о аутору“, говори о човечности, чојству и благодарности црногорског народа, подручја у коме, са љубављу према
људима из традиције и садашњости, и књижевно-уметничком обдареношћу, непрекидно ствара.
„У том љупком селу имена ријеке Таре, у најљепшем кањону на
свијету, одрастало се као у каквој стварносној бајци, јер ту се вазда
нешто дешавало, на јави и у сну, у маштаријама, посебно у причи,
предању, пјесми, говору, говорењу, што је овдје готово услов опстанка, а свакако важан смисао постојања. Такав амбијент породио је многе приче и пјесме, бројне аутентичне мудрости, био ковницом ријечи
и језика, један од извора непресушног народног духа, у коме се рађала
усмена (народна) књижевност најбоље врсте. Свијест о томе, и љепота онога што се могло чути од говорљивих житеља Таре, још у раној
младости, аутора ове књиге је потакло да записује“. (357)
Збирка народних умотворина под насловом „Народне хумористичне гаталице и варалице“, коју је „сакупио по Боки Которској, Црној Гори, Далмацији, а највише по Херцеговини“, и потписао их „Вук
витез Врчевић“ (1811–1892), објављена је постхумно у Дубровнику
1894. Вук Врчевић својим сакупљачким радом сачувао је од заборава
многе народне обичаје у Црној Гори, са посебним ангажовањем на
фолклорним приповеткама.
Предговором „Нешто об овој књизи“ Врчевић објашњава свој
четрдесетогодишњи мукотрпни сакупљачки рад народних умотворина, посебно народних гаталица, којих је успео „набавити“ за четрнаест година свега шездесет три. У завршном делу предговора истиче
важност народних умотворина за живот народа. Сакупљене народне
умотворине назива гаткама.
„Ко иоле није упознао лично живот нашега народа и његов у
невољи обични хумор при састанцима зимњих ноћи крај пламтеће
ватре, само се по себи разумије, да, читајући ове гатке, не могу му ове
тако на срце слатко пасти као ономе, коме је народ познат. Нашинцима пак дужан сам рећи: ‘ако је и лоше, наше је’.“6
6

Вук Врчевић, Народне хумористичне гаталице и варалице, Дубровник 1894, 4.
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У садржају под насловом „Гдје је што“, записано је да у књизи
има шездесет три гаталице и четрдесет варалица.
Никола Станков Кукић је „прибиљежио и издао“ „Српске народне умотворине из разних српских крајева“, Загреб, 1898, и у њој
сабрао шест епских и епско лирских народних десетерачких песама,
тридесет седам „ситних пјесама“, и двадесет четири приповетке. У
предговору „Ријеч-двије унапријед“, Станков Кукић се вајка на понашање јавности, која сматра и говори да „послије краснијех збирака
Вука Ст. Караџића, Божидара Петрановића и Вука Врчевића“, неке
нове сабране народне умотворине „ништа не вриједе“, те се више не
може записати ни једна народна умотворина, јер су све већ записане.
Вук Стефановић Караџић (1787–1864) је народне приповетке
сакупио и у књизи објавио под насловом „Српске народне приповијетке, сакупио их и на свијет издао“, у Бечу 1853. године. У књизи
је штампано седамдесет приповедака и педесет шаљивих прича.
Вук Караџић је направио прву класификацију народних песама
и народних приповедака. Најпре у предговору вајка се на тежину и одговорност сакупљача. Колико се посао сакупљача народних умотворина „чини ласан“, толико је тежак и одговоран, а читав човечји век
је потребан једном човеку да сакупи све „наше народне пјесме, приповијетке, приповијести, загонетке, обичаје и ријечи“. У истом предговору врши прву поделу и класификацију прича или приповедака
на мушке и на женске, као и народне песме. Особина женских приповедака је да се у њима приповедају „којекаква чудеса што не може
бити“, и само се за њих може казати да су гатке, а мушке су оне „у
којима нема чудеса, него оно што се приповиједа рекао би човјек да
је заиста могло бити“.
Зоран Раонић следи примере великих сакупљача народних
умотворина. Следи нарочито њихову проницљивост, то јест ингениозност сензибилитета да запамте све што су чули од казивача народних умотворина, и да их пренесу у текст или запис, какав одговара
свим законитостима сабраних епских и лирских врста. Раонић изражава велику захвалност казивачима, што у поглављу Нешто о казивачима ових умотворина, уз изразе особите захвалности, и чини.
„Од њих сам све ово чуо, и не само једном, и не увијек исто од
истих. Нијесу то били обични казивачи, они који казују ономе ко ће
то записати. Напротив, они су само причали, разговарали, у свим приликама. Ја сам био онај који је умио слушати, али и неко ко је памтио
и биљежио“. (317)
Раонић је поклонио велику пажњу „енергији језика“. Следио
је енергију језика идиличног чојства, језика прадедовског, на коме је
слушао казиваче, памтио епским и митским способностима житеља
Потарја и Пљеваља, чија је казивања сакупио за ову збирку, и најавио
следећу. Као сакупљач народних умотворина, Раонић се трудио да за222
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држи и сачува „прађедовске“ митске и традиционалне етнолошке и
семантичке особине, али је наговестио неке осавремењене новине у
језику и стилу сакупљених умотворина, до којих се морало доћи и од
стране казивача, и од стране њега као записивача.
„Наши стари су већином били рођени приповиједачи, мудре
памтише, расни пјевачи, коловође, весељаци, али и тужни и сјетни
горштаци, кад треба лелекачи и тужилице, из којих је проговарало наталожено вријеме, тежак и дуг живот безброј покољења. Говорили су
‘нашки’, својим матерњим, односно ‘татерњим’, језиком, ђедовским
и прађедовским, уз новитете које је доносило њихово доба и логика
природног развоја језика“. (317)
У књизи Тако се прича Зоран Раонић поглавље Народне приче
ставља под опште значење народне пословице Једна глава стотину језика, која је модификована народна пословица из збирке Вука
Караџића „Једна глава хиљада језика, Кад ко зна много говорити“.
Међу народним изрекама и пословицама записана је народна пословица створена у народу из Потарја и Пљеваља: „Једна глава – стотину
језика (кад неко у љутњи некоме саспе у лице, као рафал, читаву серију увреда, псовки, па и чињеница, тако да овај не зна ни шта га је
снашло, нити има прилике да одговори)“. (206)
Вук Караџић је од Вука Врчевића често добијао народне умотворине, а и он сам, уз Рјечник, вели да их је сакупљао по Црној Гори. У
Предговору за књигу „Српски рјечник, истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима“, скупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић,
у Бечу у штампарији јерменскога манастира, 1852“, пише о тежини
и озбиљности сакупљачког послеништва. Рјечник Вука Караџића из
1818, броји 27.270 речи, из 1852. броји 47.000 речи.
„Ево Српскога рјечника и по други пут након тридесет и три године. Као што сам у огласу казао, ја сам оне ријечи што су наштампане
прије донио амо у глави, пак сам их послије писао како сам их се могао
опомињати; ове пак што се сад додају купио сам одонда по различнијем крајевима народа нашега, и овога посла ради путовао сам којекуда, као н. п. у Хрватску, Далмацију, Дубровник, Боку и Црну гору“.
Вук Караџић је истицао да је родним пореклом из Црне Горе,
из дробњачког племена испод Дурмитора, одакле је, као и из Потарја,
Зоран Раонић црпео грађу за свој сакупљачки рад.
„Кад је реч о дијалекатској бази Вуковог књижевног језика, одговор је добро познат – та је база источно-херцеговачка. Али ако покушамо извршити прецизнију локализацију, одједном се појављују две
алтернативе: једно је Вуково родно место Тршић, а друго је дробњачко племе под Дурмитором. Вук је сам наглашавао да је родом из Тршића, али старином Дробњак из Петњице.“7
7

Др Павле Ивић, Дијалекатска база Вуковог књижевног језика, Међународни славистички центар, Научни састанак слависта у Вукове дане, 2, 1972, 113.
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Зоран Раонић истиче потребу да се „ове народне умотворине на
свијет издају“. „Да се упозори да се данас олако и убрзано кида веза са
традицијом, са исходиштима највећег блага које имамо – језика, али оног
чистог, изворног; нашег. Затребаће нам ово, можда и ускоро, кад усахне
мода сасвим површног и исквареног језика овога времена, језика улице,
рекламе, савремених медија, електронских комуникација, плитких, често и глупих, некада простијих и од оних из доба првобитне заједнице,
кад се комуницирало знацима и сигналима, више него језиком“. (317)
Народне приче Раонић је сврстао у четири, римским бројевима
обележене групе: Разне народне приче, Шаљиве народне приче,
Наднаравно у народној причи, Еротске народне приче. Његова
класификација народних приповедака је оригинална, не придржава се
подела претходних сакупљача и теоретичара народних умотворина.
Најновије разврставање народних умотворина у приповедној
прози дао је Војислав Ђурић (1912–1996). У фантастичне приче сврстава бајке, каже и легенде, док у приче убраја новеле, анегдоте, кратке шаљиве.8
Сваки циклус народних прича у сакупљачком раду Зорана Раонића садржи кратке прозне форме, анегдоте. Остале прозне форме се
могу разврстати у фантастичне приповетке, јер у себи садрже митске
одлике, као што су општа места, древност сталног почетка и завршетка, одговарајућу сложеност и садржајно богатство фабуле, митску
повезаност са геоетничком древношћу.
Приче из Раонићеве збирке примају одлике бајке, када се у њима
уз реалност развија и фантастична компонента. Тако, на пример, у
причи као што је Народна видарка, вешто је укомпонована натприродна моћ до тада сиромашне обичне жене, да може лечити људе травама и чајевима о којима је, до тада, мислила да су траве и чајеви
као и сви други. Сличан је однос између реалности новеле, којој је
допринео и савремени казивач, и Раонић као записивач и приповедач,
чије се многе приповетке могу читати и као народне, и фантастичне приче, којој је у Раонићевој збирци најближа кажа и легенда, са
погдекојим присуством компонованих особина бајке. Стални почетак
и стални завршетак су општа места бајке у причи Народна видарка,
али су у одлике бајке, као што је дубока древност, уграђене реалистичне особине приповедања, у које спада и стално место натприродног
добијања снаге исцелитељства.
„Живјела у Тари Ђурђевића, некада давно, још у турско доба,
некаква сирота жена, удовица са седморо ђеце. Иако је тада било много сиромашних, она је била сиромашнија од свијех“. (13)
„Кажу да је поживио још дуго и да је код оне жене ишао са даровима у свим приликама и неприликама, да ју је поштовао као рођену
сестру, а онда и посестримио“. (15)
8

Војислав Ђурић, Говор поезије III, Просвета, Београд 1980, 99, 100.
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Бројни су, и врло разноврсни, мотиви у приповедним целинама
Раонићеве збирке. У њима се мешају митски и религиозни елеменат,
време турско и време светских ратова, али је језику и његова митска
бистрина и окренутост људима, свуда безазлена, на страни правде и
чиста. Са фантастичним елементима предсказања важнијих догађаја,
погубних по живот становништва, најчешће се читалац може сусрести у легендама. Такво је предсказање пропасти манастира у Ђурђевића Тари појавом змије. Такав је немушти језик који спасава од несреће, или легенда о најбољем косачу, стилом и језиком блиска реалистичкој приповеци, само са разликом појаве незнанца тајанственог
идентитета.
Приповедање у збирци народних прича Раонићевог сакупљачког рада, у великој мери је под утицајем тарских и пљеваљских дијалекталних локализама, под утицајем локалних семантичких знакова
богате лексике црногорског народа, који из митске старине предања
негују леп и течан говор, мудрост размишљања и одмереност дидактичке поуке. Све те особине уграђене су у фабуларно богатство бајки,
кажа и прича у којима легенда има нарочито место.
Сматра се да сви облици народних приповедних врста поседују
у себи хумористичку компоненту. Ипак, као и у Раонићевој збирци,
сакупљачи народних умотворина издвајају у посебне врсте и народну
шаљиву причу, као и народну шаљиву поезију. У Раонићевој збирци
бројни су примери анегдота и кратке шаљиве приче, у свим поглављима у које је разврстао народне приче, где је однос реалности и фантастике, и када је до изражаја дошла особина наднаравности, на страни
реалности. Сакупљене су и из прошлости, и из скорашњих времена.
Посебно су од велике уметничке вредности сакупљених лирских
народних партизанских песама, и других лирских народних песама
које се певају у колу, у поглављу Пјевни пјевко – Народне пјесме и
око њих. Речи из наслова су настале од именице пев, ијекавски пјев,
у значењу „извођење мелодичних тонова гласом“, „певање птица певачица“, или уопштено „песма“, ијекавски „пјесма“, – „низ речи или
људских гласова изговорених вишим и нижим тоновима различита
трајања, сложеним у мелодијску целину.“9
Парономазија у речима сличних алитерационих лирских идиличних својстава, на бази хомонимије, „пјевни пјевко“, најављује стихове у игри и колу високе уметничке вредности црногорског изворног
народног усменог стваралаштва. Свршени глаголски облик пјевнути, у императиву пјевни, позива пјевидруга, у деминутиву, или речи
одмила – пјевко, на песму и игру у колу. Стихови су најчешће у осмерцу римованом парном римом, а певају се и у разним друштвеним
играма на народним окупљањима и поселима.
9
Речник српскохрватскога књижевног језика, Књига четврта, Матица српска, Нови
Сад 1971, 371, 396.
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Део књиге „Тако се каже – народне изреке и пословице, узречице и фразе, клетве и заклетве и сличне ‘у обичај узете ријечи’
(Вук)“ такође представља веома вредну грађу о животу и раду црногорског народа Потарја и Пљеваља. Посебан одељак чини Рјечник
– Рјечник ових и околних прича, којим је Зоран Раонић показао изузетну даровитост сакупљача народних речи, и способности и талента да народним приповедним језиком објасни и протумачи значење
и вредност речи насталих у народном говорном благу, у народним
умотворинама, и у свакодневној употреби речи карактеристичних за
поднебље Потарја и Пљеваља. Речи Вука Караџића су из његове збирке пословица: „Српске народне пословице и друге различне као оне
у обичај узете ријечи“. Вук Караџић је у Црној Гори боравио 1834. и
1835. године, када је прикупио грађу за књигу о Црној Гори и Боки
Которској.
Наслов Тако се каже садржи глагол кажевати, чест у народној
поезији збирки Вука Караџића, а глагол казати у презенту је каже, у
изразима као што је „тако се каже“, значења којим се указује на обичај употребе народних израза, идиома и изрека у народном говорном
богатству речи и израза.
Синтагма је сврстана у необичне изразе, треће лице презента:
„Каже се, кажу се (неко, нешто) прича се, говори се да има, налази се
(неко, нешто).“10
Сакупљачким талентом народних умотворина Потарја и Пљеваља, и обдареношћу њиховог тумачења, Зоран Раонић је следио рад
Марка Миљанова (1833–1901) за историју Куча и створио, сакупљачким и књижевним радом на усменом народном стваралаштву, својеврсну хронику Потарја и Пљеваља.
„Марко Миљанов је прикупљао народно предање као грађу за
хронику свога племена, за ‘историју Куча’, како је сам називао своје
највеће дјело. Рад на сакупљању грађе из народа био је велики подухват из кога је настало обимно хроничарско дјело Племе Кучи у народној причи и пјесми. (...) Народну традицију је сматрао ‘просутом
истином’ још у вријеме пропасти наше средњовјековне државе.“11
И Никшић је имао свог сакупљача народних умотворина. Сакупљач је трагао за приповеткама у никшићкој области, посебно у
подручју Пиве, Дробњака и Бањана. Тај рад оцењен је високом значајношћу за живот народа, „за науку о књижевности, за етнографију,
социологију, психологију, историју, за правне и друге науке.“12
10
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, IX, САНУ, Институт за
српскохрватски језик, Београд 1975, 69.
11
Др Јован Чађеновић, Марко Миљанов на прелазу између усмене и писане књижевности, Међународни славистички центар, Научни састанак слависта у Вукове
дане, 6, свеска 2, 1977, 192.
12
Др Новак Килибарда, Прикупљање незабиљежених народних пјесама и прича у
Никшићком крају, Међународни Научни састанак у Вукове дане, 1, 1971, 48.
226

ТОКОВИ 1/2019

Сакупљачки рад Зорана Раонића одликује се високом стопом
оригиналности и самосталности у записивању народних умотворина, и подели на циклусе. Циклусом у коме су „разне народне приче“,
Раонић следи теорију о митолошком, односно индоевропском пореклу народних приповедака, превасходно бајке. У циклусу о наднаравности повезује народне скаске са религиозним схватањима која
кулминирају у народном сујеверју. Народне приповетке у његовој
сакупљачкој збирци обилују иронијом и хумором, као средствима у
служби народа да олакша терет мукотрпног живота и рада. Управо
рад и мит су основа свих народних умотворина, јер су настале у процесу рада и тежњи предака да олакшају терет мукотрпног рада у природној средини у којој су доживљавали и сањали чудне снове помоћу
којих су градили митолошке и религиозне представе и слике. У Раонићевој збирци успешно је дочарана потреба народног колектива да
се опусти у вечерњим сатима слушања казивача народног блага. Мит
је тада добијао снагу делотворности очувања колектива и његовог
обједињавања и окупљања на пољима, њивама, пасиштима, горама, у
свеукупном раду који је значио живот и васпитање подмлатка.
Народне умотворине у књизи Тако се прича Зорана Раонића
осликавају живот људи Потарја и Пљеваља од предачких митова до
ововремене реалности. Народне умотворине настале су у митским
давнашњим представама примитивног човека који није умео објаснити природне појаве од којих се плашио живећи најчешће у скривању
од завојевача и окупатора у неприступачним речним и планинским
врлетима. Митолошког у Раонићевом сакупљачком раду, нарочито
приповедних форми, има у виду разних догађаја који се не могу објаснити научним путем. Митске су разне празноверице, култни обичаји,
а често су повезане са религиозним мотивима. Митска вредност човека у овим умотворинама повезана је тесно са чојством и јунаштвом
црногорског човека, одувек слободарског и мудро разговорљивог,
одакле Раонић и као писац и као сакупљач народног приповедног
блага, црпи изразито вредну и ингениозну животну снагу идиличног
чојства, које подразумева наднаравну човечност и благодарност. Из
те благодарности проистичу све остале вредности уткане у богатство
тема и мотива народних умотворина у овој књизи, и то тако, да ни једна није нити увреда части и човештва, нити насилна. Ингениозност
потарског и пљеваљског човека је у доброти и човечности, у људској
мудрости несаломиво сачуваној и проистеклој из давнашње митологије, до митова створених од савремених догађаја и људи. Књига народних умотворина је успела и због Раонићеве љубави према свом
завичају, и због знања и списатељске ингениозне вештине да свом
родослову и завичају подари врло вредно уздарје, истом таквом људском добротом, каквом га воле и поштују његови захвални завичајни
сународници и саплеменици.
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УДК821.163.4-09
Zorica JOKSIMOVIĆ
POHVALA NJOJ
(Miraš Martinović, Sveska od maslinina lišća, NVO “Živo nasljeđe”,
Herceg Novi, 2019. godine)
„Kad jednom na zemlji ne bude nas – svijet će biti svijet.
Kad nam se izgubi trag i glas – svijet će biti svijet.
I prije nego smo bili mi – svijet je bio svijet
I kad nam kucne zadnji čas – svijet će biti svijet“.
Omar Hajam (110 Rubaija)
U maglama mutnih i uznemirenih postojanja, u krvavoj utakmici
istorije, onog što je bilo i onog što je trebalo biti, izdvoji se Ona.
Ona, čija sjenka, dostojna poštovanja, promiče ulicama drevnih gradova, kupa se u moru pohvalne pjesme, enkomije, koja isprva bijaše himna bogova, a kasnije gozbena oda sveukupnom ljudskom životu. Ona
što riječju integriše svjetlosti naših kandila, što razmeđi vrijeme i pomjeri
granice.
Ona što „treptajem“ spoji svijetove, a bogatstvom simbolike maslinina lišća ispisuje: mir, snagu, plodnost, očišćenje, nagradu.
Ona što živi Ljepotu, Dobrotu, Mudrost i Vječnost svojim izolovanim životom, što blista kao zlatnouokvirene ikone u slabom svijetlu manastirske tišine.
Ona što bilježi pjesnikov treptaj, jer „pjesnikov treptaj najduže traje“. Što naslijedi riječi iz kojih teče vrijeme kao što se nasljeđuje boja
očiju.
„Biti u riječima, šta to znači. Može li se od njih živjeti? Koliko predaka sa mnom završava? Koliko njih se u meni produžilo. Živjelo, pjevalo,
govorilo. Nosio sam njihove nade, snove, neostvarene želje.“ /Zagrljaj iz
kojeg se ne može izaći/
Riječ je jedna od odrednica čovjekovog izraza, neodvojiva od govora, njegova generička specifika, izraz estetičnosti odnosa prema mitskom i
antičkom svijetu, prema nestalim gradovima.
Kairos pjesničke zbirke Sveska od maslinina lišća (u odnosu na hronos), je drugo ime za njenu umjetničku auru. To je fantastična igra snova i zbilje u kojoj pojam trajanja ljepote Martinović uzvisi do Svetinjeg.
Njoj se ne klanja pokorno, već zna da, kao takva, postaje „oslonac, oružje,
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svjetlost, hrana, bog“, ili kako ih oslovi, „riječi su moja djeca“… „Eto,
koliko je ljubav moćna kad dođe. A koliko čovjeka učini nemoćnim kada
ga ostavi. Ona ne dolazi često, ako je dozivaš, neće se odazvati, sama će
doći, naći će te. Ali će i otići kao što je došla“… Ona je suština. Javlja se
„s osmijehom koji može: probuditi usnulu zoru, začarati sunce, učiniti da
rijeka ljepše žubori. Da se izvori pojave u bezvodnoj zemlji.“ Ona može
izvore da izmami, „tamo gdje ih nema“. „I kamen da progovori. Prošlost
da vrati.“
Martinovićevom riječju će se sagraditi Prapratna, grad „koji srušiše
varvari“, a on nanovo, biće „sagrađen od riječi koje će ga održati“, jer,
„varvari su nemoćni pred slovima“. „Riječi odjekuju vasionom... Od mene
će ostati riječi…“ poručuju One.
To trojstvo: riječ, žena i pjesma – imenice ženskog roda, kao lajt
motivi kruže Miraševim pjesničkim univerzumom. Onako kako je Heraklit tvrdio da u harmoniji „luka i lire“ nastaje sklad iz antagonizama, kao
rezultat premošćavanja suprotnih težnji drveta i žice: kad se luk odapinje
on baca strijelu, a kad se žica na liri zateže i pušta, nastaje glas.
Poetski zvuci Miraša Martinovića govore takođe da je jednota riječi
neka vrsta ukrštanja, neka rezultanta ili posrednica koja uvijek dolazi od
snaga koje suprotno djeluju: ovo današnje i davno prošlo. Ova dva kretanja koja su suprotna jedno drugom, ne potiru se međusobno, tako da sve
ostaje onako kako je bilo i prije. Nastaje izravnavanje suprotnosti u „tami
vjekova“ gdje riječ u Njenim rukama svijetli kao putokaz, a Ona biva ljubav, vodič i saputnik. Njenim dolaskom „biće se raskrililo“, probudili se
odavno nestali gradovi Doklee: Gradac, Novigrad, Lontodokla, traga za
Prapratinom, gradovima „kojih nema“. S Odisejom nasamo on zbori o bremenu Troje koje nosi na savjesti.
I sve postoji sa Njom. Neuništiva esencija prošlih bivanja.
On polazi od smisla postojanja kao privilegije, razumijevanja bitka
kao „konstitutivne oznake čovjeka“. Rječju, zborište Sveske od maslinina
lišća je hajdegerovski izkazan bitak u vremenu Njenog postojanja.
Riječ kao vaseljena, opet na potezu. Ostala u finoj harmoniji kosmičkih snaga, tom neprekinutom ritmu privlačenja i odbijanja, nalaženja i
traženja, rađanja iz umiranja. Kosmička snaga Njenih riječi komunicira
izazivajući harmoničnu plodovidost. Nekad, kao kakav spomenik obrušen
od brijega, zvoni silinom udarca, nekad je znak divljenja poput obeliska,
nekada „lišće masline“, jasni san, ponekad, ostane „sama nasred svoda,
nema sa kim da se igra, nekad, „pretvara se u leptira“. Ona što nije mogla
„ostati nerođena, morala se roditi, makar u riječima“.
Lično me raduje spoznaja – putovati kroz poetski svijet Martinovićevih poetikokaza, komunicirati sa jezikom koji je posredan, pjesnički
aluzivan a koji artikuliše po zakonima i diskurzivnog, i intuitivnog. Ovdje
se bit pjesničke riječi vraća onom što svojom nesupstancionalnošću tvori
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njihov temelj i onu paučinastu auru koja ovozemaljskom biću, pjesniku,
daje korijen, da bi iz njega izrasla snaga obnavljanja i rasta, a svijetlo energije prošlih milenijuma transponovalo se u hlorofilom ocrtanoj mreži poput stabla stare masline.
Martinovićevi pjesnički zapisi „Sveska od maslinina lišća“ nijesu
samo ulje iscijeđene masline pjesništva, već i oni plodovi što svoju umjetničku vrijednost života žive i nakon života. U njima nije najvažnija misaona poenta besmrtnosti, već put do nje, umjetnička izvedba različitosti
istorijskih epoha i vladavina One, zbog koje se ratovi vodiše, glave se
gubiše, nestajaše gradovi i civilizacije.
Lirski tanano, kao na pozornici, u Svesci od maslinina lišća, pomenuta izvedba se mijenja od zapisa do zapisa: Prepoznavanje – neobični
znaci, Kroz gradove kojih nema, S Odisejom nasamo i Dženet u raju u skali od iskaza distiha, pjesme nevezanog stiha, dijaloški fabulativne pjesme u
prozi, do lirskih iskaza bogatih retorikom naracije.
Tako se mijenjaju dvije strane svijeta sa naglaskom na onu uzvišene
duhovnosti u kojoj pjesnik bivstvuje kao dvojnik univerzalne duhovne korespondencije, neprolazne i vječne energije riječi.
P.S.
Toga dana, kada sam dobila rukopis lirskih zapisa „Sveska od maslinina lišća“ Miraša Martinovića, još pod utiskom priče kako je nastala
knjiga, posvećena „lijepoj ženi sa juga koja je, gle čuda, nosi isto ime
kao Hajamova velika ljubav“, prilazi mi Dženet, moja učenica devetog
razreda, koja lijepo piše, čiji se pismeni zadaci čitaju ispred cijelog razreda
među najboljima, koja dobija nagrade na literarnim konkursima. Predaje
mi priču na temu „Moje zamišljeno putovanje“, kojom će konkurisati na
Festivalu književnosti za djecu „Male morske pjesme i priče“. Pisala je
o preminulom ocu kojeg oživljava u snu. Snovi su često mjesta koja nas
ispunjuju. Mjesta koja nas čine srećnim, u kojima pronalazimo sebe i uspijevamo da dostignemo ono nemoguće, ono za čime toliko žudimo, počinje svoje pisanje Dženet, a lirski subjekat Martinovića dodaje: „bio sam u
njima, hodao po onostranom. Otkrivao snove onih koji su davno sanjali.
Snove koje nijesu dosanjali. Nastavljao da živim u njima“.
Ovoj koja dobi ime po onoj koja „dolazi iz Raja“ pročitah posljednji
ciklus knjige „Dženet u raju“. Ode sa rajskim izrazom.
„Ništa čudno, sudbine se ponavljaju“, rekao bi naš pjesnik.
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УДК821.163.4-09
Mr Isak KALPAČINA
KAZIVANJE KAO MUZIKA RIJEČI I MISLI
(Milijan Despotović: Retorika svetlosti, O književnom delu Verice Tadić,
Guča, 2018)
Milijan Despotović, dobro poznati i afirmisani prozni pisac, pjesnik,
aforističar, književni i likovni kritičar, svom bogatom stvaralačkom opusu dodao je još jednu zanimljivu i višestruko značajnu knjigu u kojoj je
predstavljeno i detaljno analizirano djelo Verice Tadić. O svakoj knjizi ove
autorke on je tu pisao posebno, a dao je i njene osvrte na stvaralaštvo pojedinih pisaca, kao i priloge o tome kako su neki značajni književni kritičari
vrednovali njena ostvarenja. Pored toga što je predstavio najvažnije odlike
svakog pojedinačnog djela, on je predočavao i bitne karakteristike onih
koja pripadaju istom književnom žanru, te ukazao i na originalne i najznačajnije specifičnosti njenog ukupnog djela.
Za poeziju Verice Tadić, ističući više njenih odlika, Despotović kaže
da je to govor iznutra u kojem se sjedinjuju bogata refleksija i moderno
poetsko sazvučje. Analizirajući teme, motive, lirske slike, jezik i stil, on
pokazuje kako je u toj poeziji ostvarivana emotivna i misaona zgusnutost,
da je tu sjedinjeno umjetničko trojstvo: slika – poezija – muzika, gdje riječi
dobijaju novu čaroliju. Pokazano je kako su događanja u spoljnom svijetu
uzrokovala unutrašnju emotivnu i misaonu dinamiku, a da se u doživljavanju tema osjeća puna emocionalna saživljenost. Govori se tu o istini,
o meti i nišanu, ističe kako ta poezija nije lišena zebnje, ali ni nade, a
posebno se naglašava uzvišenost ljubavi koja je jedino kadra da stvara
nove svjetove. Pokazano je takođe kako, kroz primjenu različitih stilogenih sredstava (fonostilističkih, morfonostilističkih, grafostilemskih...) ova
poezija više sugeriše nego što govori, gdje ona upućuje a ne objašnjava, te
da tu događaji i misli dobijaju vlastiti pristup zbilji i sasvim nove smislene
dimenzije.
Milijan Despotović konstatuje da je haiku poezija Verice Tadić nastala iz duboke uronjenosti u svijet prirode iz koje njen stih progovara. On
dalje naglašava da njen haiku potvrđuje kako je tu ostvaren sjajan spoj
duhovnog i fizičkog, te podignuto zdanje od riječi iz koga sija sunce jezika kroz plodno rasprskavanje metafore gdje svaki haiku ima svoju sliku, doživljaj i poentu, a da iz svakog tog haiđina zvuči glas dobrote. U
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ovoj poeziji, koja simbolizuje stopljenost čovjeka sa prirodom, kako lijepo
zapaža pomenuti kritičar, uvijek ostaje nešto skriveno, neiskazano, možda uspavano namjerno, čime se potvrđuje da se nešta može posjedovati i
nemanjem. Tako minus prisustvo znaka upotrijebljeno na prirodan način,
kao govor ćutnje, upućuje na traganje za neiskazanim te pokazuje kako se
jezgro stiha i pjesme može nalaziti i u nerečenoj riječi.
Milijan Despotović sentence Verice Tadić doživljava kao senteciozne ili aforistične eseje od svega dvije ili najviše pet rečenica, naglašavajući kako su one produkt selektivnog sažimanja kazanog koje je prošlo kroz
iskustvo više generacija. Za njega su one svojevrstan trezor misli, kao što
je za autorku trezor svih svjetova misao, a knjige arhiva duše. Stoga su one
ujedno i poziv ljudima da se bore za najveće vrijednosti života, duhovno i
emotivno bogatstvo. Tako poruke ovih sentenci sažimaju u sebe i poruke
drugog stvaralaštva ove autorke, a posebno to kako kroz duhovnu i emotivnu uzvišenost treba osmisliti sopstveni život i energiju ljubavi usmjeriti
prema drugim životima.
Kao što su teme velikog broja sentenci moralnost – nemoralnost,
istina – laž, one su takođe varirane i u nekim drugim djelima ove književnice a posebno u zbirci pripovijedaka „(Kr)istina i (B)laž“ u čije središte
su postavljene te dvije krajnosti. Osobine likova, posebno njihova psihološka i emotivna stanja, autorka prati ne samo kroz tokove događaja i međusobnih odnosa, nego i preko i vizuelnih odraza i promjena na imenima
gdje se pokazuje da su imena indigo naših života. Tu se predočava kako
imena aluzivno ukazuju na tragove koje na svom putu ostavljaju dve sestre
bliznakinje, neizostavne pratilje svih ljudskih zbivanja. U toj knjizi, kako
ističe dalje Despotović, narativni siže pretvoren je u neku vrstu pokretnog ogledala u kom se ogledaju svi akteri, gdje se dodiruju dve krajnosti:
istina – laž... Tako su tu, kako zapaža ovaj kritičar, kroz ironičan igrokaz
prikazana nebeska i zemaljska saglasja u ljudskom biću.
Analizirajući studije i eseje Despotović kaže da Verica Tadić posmatra djela iz raznih aspekata, vrednujući ih i u pojedinostima i u cjelini,
a da kod svakog pisca otkriva ono što je samo njegovo, specifično. On
dalje naglašava više karakteristika ovog dijela njenog stvaralaštva ističući
kako iz jednog dubinskog saživljavanja sa tumačenim knjigama proističu i dubinske analize, estetska prefinjenost i nijanse znalački osmišljenih
detalja. Tako pokazuje kako je njen pristup tumačenju knjiga inovativan
i originalan, u kojem se ogleda izuzetan analitički dar i zavidna erudicija,
a da je posebno zanima ono nenapisano i naslućeno. Ova autorka, koja u
svom poetskom i proznom stvaralaštvu na osoben način primjenjuje minus
prisustvo znaka, njegovu stilogenost otkriva i kod drugih autora. Iz takvog
prirodnog spoja, kako kaže Despotović, nastali su briljantni eseji u kojima
se čitalac susreće sa esejistom, misliocem, teoretičarom i pjesnikom, a to
kazivanje doživljava se kao muzika riječi i misli.
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U knjizi „Retorika svetlosti“ predočeni su gusti slojevi osjećanja i
misli iz stvaralaštva Verice Tadić i data je obrazložena analiza izuzetnih
estetskih vrijednosti njenog ukupnog književnog djela.
Djelo Verice Tadić na sličan način kao i Milijan Despotović doživaljavaju i vrednuju i drugi pisci što se može ilustrovati jednom anegdotom
koju dodajemo ovom tekstu.
Na anonimni književni konkurs, koji je 2005. godine raspisala Međurepublička zajednica iz Pljevalja, za dodjelu nagrade „Ćamil Sijarić“ za
zbirku pripovjedaka, prispjelo je bilo dosta rukopisa. Žiri u kojem sam bio
sa Dragomirom Brajkovićem i Ismetom Rebronjom imao je dosta posla
dok je pročitao sve rukopise. Na sastanku koji je održan u Domu kulture u
Priboju, prema uobičajenoj praksi, svaki član žirija trebalo je da predloži
po tri rukopisa za uži izbor, nakon čega bi se vršila dalja selekcija dok se
ne dođe do konačne odluke oko koje su saglasni svi članovi, ili većina. Pri
iznošenju predloga svi članovi su konstatovali da ovoga puta imaju samo
po jedan predlog. Svako od nas je tako predložio rukopis „(Kr)istina i (B)
laž“ i u tom smo bili potpuno saglasni. Ni kod jednog od nas nije dolazio
u obzir neki drugi predlog, iako smo svi smatrali da ima više vrijednih
rukopisa, jer se rukopis „(Kr)istina i (B)laž“ nadmoćno izdvajao. Napisali
smo zapisnik u koji smo unijeli našu odluku i to potpisali. Nakon toga
pozvali smo Ismeta Šljuku, predstavnika Međurepubličke zajednice, da
donese koverte sa rješenjima šifri, prethodno se dogovorivši da se s njim
malo našalimo. Kazali smo mu kako mi imamo samo po jedan različit
predlog te da ne možemo da se saglasimo. Pitali smo ga šta da se čini, a on
je odgovorio kako je to posao žirija u koji se niko drugi ne može miješati,
a da je njegovo, kad mu damo zapisnik sa odlukom, da nam doda koverte. Kad smo mu pružili zapisnik, on se iznenađen nasmijao i dodao nam
zapečaćene koverte. Mi smo uzimali jednu po jednu dok nijesmo došli do
one sa šifrom kojom je potpisan odabrani rukopis. Kad smo je otvorili, vidjesmo da se iza šifre krije ime Verice Tadić i da je ona autor zbirke „(Kr)
istina i (B)laž.
Nakon ovakvog susreta sa pomenutom zbirkom Verice Tadić, zainteresovao sam se za njeno ostalo stvaralaštvo, pratio ga i upoznao u cjelosti.
Tako sam se potpuno uvjerio da je ona jedan originalan stvaralac čija djela
plijene svojom mudrošću i ljepotom.
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УДК821.163.4-09
Ljerka PETKOVIĆ
SLIKE LJUDSKE RANJIVOSTI I TRAGANJA ZA SMISLOM
ŽIVOTA
(o zbirci poezije „Album za prognane“ Rebeke Čilović)
Ako u pristupu književnom djelu krenemo od teze da ono počinje da
živi tek u susretu sa čitaocem koji mu, u skladu sa tumačenjima moderne
teorije književnosti, daje jedan novi život, obogaćujući ga svojim vizijama
svijeta i dodajući mu svakim čitanjem posebna i drugačija značenja, onda
će nam iščitavanje najnovijih pjesama pjesnikinje Rebeke Čilović pružiti
višestruko zadovoljstvo, jer je u pitanju poezija bogate metaforike i složenog jezičkog izraza.
Radoznalost čitaoca vjerovatno će izazvati i sam naslov knjige –
„Album za prognane“, koji, između ostalog, može da uputi i na čovjekovu
prognanost iz božanskih prostora i obilježenost novog života prolaznošću,
nesavršenstvom i gubljenjem unutrašnjeg mira, ali sa druge stane, može
da se poveže i sa njegovim dobijanjem nezavisnosti i stvaranjem vlastitih
moralnih načela. Ta priča o „praroditeljskom grijehu“ samo je jedno od
polazišta za tumačenje Rebekinih pjesama, ali ako ih sagledamo kroz tu
prizmu, sigurno ćemo prepoznati brojna iskušenja ovozemaljskog života.
U prvom ciklusu pjesama nižu se različite životne situacije i motivi
– od onih u kojima lirski subjekt svoju intimu ogrće plaštom neuhvatljivosti kroz koji provijavaju tragovi ljubavi, ranjivosti, izdaje, prolaznosti,
zaborava, nedovršenih snova i traganja za vlastitim identitetom, do onih u
kojima je zaustavljeno vrijeme i uhvaćen trenutak ljudske nemoći, poraza,
bolne ogoljenosti duše i tijela, straha i pomjerenih etičkih normi. A sve
to započinje upravo zabranjenim voćem iz rajskog vrta koje je na Zemlju
donijelo grijeh („Zagrizla bih jabuku koju sam hiljadama godina prije vidjela u tvojoj bašti“), a nastavlja se scenama koje se kao i u životu nižu,
dodiruju, vezuju jedna za drugu, ali koje opet imaju i svoju vlastitu „priču“
i posebnost. U prilog takvom utisku ide i činjenica da pjesme ovog ciklusa
nemaju naslove, te da je pjesnikinja time vjerovatno željela da ukaže na
njihovu povezanost, ali i da čitaocima ostavi dovoljno prostora da otključaju brojna značenja koja pjesme nude, a što bi im isticanje naslova možda
u određenoj mjeri uskratilo.
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Međutim, u drugoj cjelini pjesnički fokus se sužava, pa se, pored
navedenih motiva koji se ovdje produbljuju i konkretizuju, javljaju i socijalni u kojima se osjeća privrženost malom, običnom čovjeku kojem život
nije podario pune škrinje i mirne gradove. I nije važno da li su motivi obezličeni ili u prvom licu, isto kao i u prethodnom ciklusu, oni su svakako
slika svijeta koji se ogleda u oku lirskog subjekta, naizgled rasuti dijelovi
koji sklapanjem čine šareni mozaik života koji se ispod „zubatog sunca“
ogleda u oku i sluhu lirskog subjekta. Dakle, na prvi pogled hermetične,
sa mnoštvom kontrasta i nadrealnih slika, pjesme Rebeke Čilović na kraju
mogu da se svedu na životne situacije koje imaju svoja značenja i poruke
skrivene „ispod kože od devet slojeva“.
U stilskom pogledu radi se o modernim pjesmama, oslobođenim bilo
kakvih formalnih i metričkih stega. Slobodan stih teče spontano, a poetske
slike oslonjene na narativnu osnovu obogaćene su stilskim figurama i postupcima koji ovoj poeziji daju poseban i originalan pečat. Smjele i zvučne
metafore („dva oka na stomaku“, „vrijeme za marame“, „jedna avet i dva
oproštaja“, „vilino krilo“, „u kupeu smo mi i par psovki“, „pucaju vlasi i
na tjemenu prave put“, „nijesmo ti ostavili oči da ih puniš olovom/ ni ruke
da daviš srne/ ni čizme da gaziš svilu“, „opsada moje mašte“, „pjesniku je
nikao treći zub“, „ispod moje kože rastu zvijeri“, „koža od devet slojeva“
itd.) često su dio šire slike, alegorije, koja u ovoj zbirci predstavlja najčešći
postupak prikazivanja svijeta. Nekada su u pitanju cijele pjesme, a nekada
se radi samo o proširenim metaforama („Lice ti izdaju sluti/ za svaku laž
po jedan dan/ poplavi oko dublje i u njemu vidim njen lik“, „ljubavnim
me sa brda gleda/ ne prilazi/ dok posteljicu sebi ne izvrnem“, „oslušnula
sam posrnulo tijelo/ i zarila prst u grlo/ izbljuvala sam kamen“, „juče
je udovica/ sa prvog sprata/ skinula jabuku sa krova“, „gubavac je jezikom/ dotakao vilino kolo“, „umjesto do hartije/ pošao je šnajderu/ koji
mu je zašio usta“...), koje poeziji Rebeke Čilović daju jednu prepoznatljivu notu. Gorčina i razočaranost često se kriju ispod ironije koja ovdje
predstavlja očuvanje zdravog duha i humanog poimanja stvarnosti, a ne
treba zaboraviti ni brojne aluzije koje nekim pjesmama dodaju dimenziju
intertekstualnosti, odnosno mitološku i religijsku simboliku, što, zajedno
sa brojnim motivima, ovu zbirku poezije čini djelom sa univerzalnim idejama usmjerenim na stvaranje jednog boljeg svijeta.
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УДК821.163.4-09
Mr Svetlana SEKULIĆ
U SUSRET NEBU – ČISTI PLAMEN LESOVE POEZIJE
(“U susret nebu”, 1-3, UNIREKS, Podgorica, 2018)
Čovjek i Grad. Srasli u jedno. U stih. Onaj koji titra na usnama i grije
ozeblu dušu. Sa kojim se zorom budi i ide na počinak. Stih bolan, a lijep…
satkan od treptaja i nemira, od straha i snoviđenja… Čovjek tako postade
Tvrđava rodnog Grada, ali i sjenka njegovih kišnih ulica, bulevara, topola…lipa sa kojih opada svelo lišće. Grad, vremenom, poprimi svu ljubav,
dobrotu i toplinu Čovjeka. Podariše jedno drugom, uz blagoslov neba, najbolje od sebe…i zakoračiše u Vječnost.
Naš Leso. Najveći crnogorski liričar. Skroman i tih. Poeta vanredne fizičke i duhovne ljepote. Od rođenja do posljednjeg izdisaja vezan za
Cetinje. Kao suhi Čapur u kršu. Malo izviri iznad kamena da bi se opet
kamenu vratio. Jer, korijenje je preduboko i ne da Čapuru da se istrgne.
Tako i Leso. Kada bi, zbog bolesti, morao otići daleko, svome Cetinju se
vraćao sa još većom čežnjom i nostalgijom. I tako cijelog svog života. A
bolio je život Lesa…više nego druge, nije ga štedio…nikada. Poznavao je
taj Vitez duha sve njegove plime i osjeke, virove i brzake…i često jedva
spasavao svoju porodicu i sebe. Slutio je oduvijek da ,,za patnje ljudske
nosača nema…“ i kada je, onako izgubljen i sam, stajao na autobuskoj
stanici velegrada. Nikoga da mu priđe i prijateljski pruži ruku. Progovori
koju toplu riječ. I tada bi se povlačio u sebe, postajao Sjenka, ne kriveći nikoga za svoju duboku patnju i „sa bodljama unutra okrenutim/ da nijedna
nikoga ne ogrebe…“, smiješeći se u prolazu, umorno i gorko, i gazeći kroz
život tiho i neprimjetno. Pita se naš vrli Pjesnik u ovoj autobiografskoj i
antologijskoj pjesmi („Ljudi–Sjenke“) zašto su oni iz njegovog okruženja,
najednom, postali tako bezosjećajni, egoistični, u svojoj bahatosti i pohlepi toliko ogrezli da ne primjećuju one druge, mirne i dobre ljude. Zbog
toga slijedi gorka poenta koja nas otrežnjuje, vraća u surovu realnost, tjera
na katarzu, na preispitivanje odluka i postupaka. Jer, opominju ti crni posmrtni plakati sa stubova, drveća, ulaza, kada prođemo pored njih, svako
slovo nečijeg imena i prezimena, kao i lika, urezuje se trajno u naše sjećanje. Ostaje u duši taj opori ukus, talog besmisla, ništavila, spoznaje da bi
sve bilo drugačije da smo umjeli iskazati ljubav, poštovanje, saosjećajnost
i humanost.
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Kaže se da su ,,pjesnici čuđenje svijeta“, a umjetničko djelo čudo, jer
ga onaj koji ga gleda vječito otkriva. Takvo čuđenje i neviđenu radoznalost
posjedovalo je i Lesovo tanano poetsko biće, prepuno svih vrlina, koje su
krasile Čovjeka od iskona. Zadivljuje njegova moć percepcije da u svemu
otkrije neki motiv i od toga kasnije, nakon dugog brušenja stihova, sve do
njihovog savršenog oblika, ponudi čitaocu poetsku tvorevinu za pamćenje. Pjesmu svevremenske vrijednosti koju vole i pamte sve generacije i
kazuju sa posebnim uživanjem. Po Tolstoju, neko književno djelo vrijedi
onoliko koliko umjetnik govori od srca. Upravo tako je radio i Leso, jer
drugačije nije umio. Njegova poetika je, zapravo, iskrena „do bola“, do
vapaja, teškog uzdaha, ona svojom nevjerovatnom svježinom i porukama
ruši vremenske barijere i postaje naša Svjetlost. Po sadržaju veoma bogata i raznovrsna, Lesova zbirka stihova U susret nebu, ima šest tematskih
ciklusa, kao i priloge (pjesme objavljene povodom četrdeset godina od
pjesnikove smrti, u zbirci poezije Čisti plamen).
Prvi ciklus pjesama – Kari Šabanovi, evocira uspomene na pjesnikovo djetinjstvo i mladost, kada sa svega šesnaest godina ostaje bez oca,
kao posljednje (trinaesto) muško dijete. Pošto majka nije mogla da brine
o tolikom broju djece, živi jedno vrijeme kod tuđih roditelja, gdje se izgradio i kao pjesnik i kao čovjek. Živjeći na kamenu kao sužanj, i, kako
kaže, „na zemlji ovoj teškim maljem/ života patnog izubijan,“ on jedino
može svoje nijeme žalbe uputiti nebu. Kao odgovor ili pomoć odozgo za
njegovo ,,srce neveselo“, na pjesnikovo umorno čelo, spusti se ,,pahulja
meka – poljubac visina.“ Taj motiv neba, svega nebeskog, uzvišenog i
neprolaznog, dominantan je u većini Lesovih pjesama, kao jedina utjeha
i nada koja je preostala. Kao da autor moli nebo da mu povrati prohujalu
mladost, čiji se eho itekako osjeća u vanvremenoj pjesmi Kari Šabanovi
ili ,,moj prvi nemir i žudni san dječaka“ zbog izvjesne djevojke iz djetinjstva. U nedostatku topline kućnog ognjišta i svojih najbližih, bijela jasika
mu postaje „sestra žalosna“ dok u „slomljenom oknu iz tankog rama“ vidi
svoj dom, najmilije, kao i ,,sebe sama“, ranjivog, sjetnog, nepotpunog.
Završnu notu prvom ciklusu, svakako, daju pjesme – Povratak, Poruka
daljinama, kao i Žalba mrtvom drugu. U njima su slike zavičaja i njegovog
mrtvog druga-pisca, Nikole Punje Lopičića, toliko žive, da vaskrsavaju
pred očima čitalaca, izazivajući mnoštvo različitih emocija i raspoloženja
– od prejake čežnje i nostalgije za Cetinjem do dubokog bola i rezignacije
za pravim prijateljem, sapatnikom, bratom: „Zaboravili su davno, Punja/ i
tebe mrtva i mene živa.“
Drugi ciklus pjesama – Na rodnoj ploči, odiše rodoljubljem, veličanjem slobode, junaštva Crne Gore, ali i zgražavanja nad činjenicom da je
često bila meta zavojevača. Napadali su je „kao da krije u sebi sva blaga
svjetska/ i sve rudnike suha zlata“ ta Lesova „siromašica slovenska.“ Divi
se vrletnoj planini Vojnik, kao da je živa, pa mu se na tren pričini „kao da
ruka Sunca, o, Vojniče/ na ramena ti stavlja epolete.“
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Zaustavljeni trenuci, naslov trećeg ciklusa, jesu oni rijetki časovi
kada se pjesniku pojavi osmijeh na licu, kada i život dobija smisao, punoću... To su: svatovi koji kićeni jezde Jeleninom konaku, rumena čobanica, čije ga plameno oko dotače kradom, kućište umjesto nekadašnjeg
doma i nebo umjesto krova, usamljena zvijezda u tmini pjesnikove sobe,
nastala od užarenog vrha cigarete...
Motiv jeseni i svega onoga što sobom nosi, kao stalna Lesova siva
pratnja, preovlađuje nizom pjesama nazvanih Jesenja ogledala. One su,
neosporno, i ,,krive“ što se ovaj autor često naziva „pjesnikom cetinjskih
kiša.“ Tu jesen života u stopu prate magle i kiše, vlaga i ljudska patnja i
„svi je ljudi u očima imaju.“ Tako ga i običan ljudski stvor podsjeti na prozorska stakla zbog svog kratkog vijeka, lomljivosti i potrebe za svjetlošću.
Nezaobilazni su, nesumnjivo, i stihovi pisani u čast Rada Tomova,
u kojima se ističe žal za preranim gubitkom crnogorskog vladike i vladara, za minulim davnim vremenima, Biljardom koja samuje čekajući uzalud bolesnog gospodara. U njegovim vizijama, Njegoš, iako grudobolan
i svjestan zemnog kraja, najednom prerasta u gorostasa i odlazi, slavom
ovjenčan, pravo u besmrtnost.
Ratno i poratno vrijeme, okupaciju, glad, patnju i stradanje, odslikavaju naročito potresne slike i stihovi ciklusa Pod nebom zavičaja. Sloboda se sanja sklopljenih očiju, a stvarnost tegobna, Cetinje okupirano...
proljeće stiglo...a svuda spaljeni domovi i ljudi odvedeni daleko, u logore.
Pjesnik gradi vrlo uspjelu kontrastnu piramidu od riječi što pjesmi, naročito u završnoj strofi, daje jak umjetnički pečat. U Poruci sugeriše majkama
i sestrama da njihove muške glave „sad pišu istoriju“, da njihova pogibija
nije uzaludna – „svaki je tada svijetla, jarka zvijezda/ na širokom nebu
slobode.“ I tako, ne mareći za sebe, jer ,,pjesnika najmanje ima u njemu samom,“ on osjeća zebnju kada napolju zagrmi i munja noć zapali, plašeći se
za svoje male, usnule sinove, jer se rat tek stišao. Brine očinskom ljubavlju
i nježnošću o njihovoj budućnosti dok u sitne sate bdi nad kolijevkom.
U njegovom poetskom biću prelamaju se najtananija osjećanja: od
strepnje za sigurnost porodice, tihog ogorčenja zbog društvene nepravde,
jakog rodoljublja, čežnje za kutkom mira, tihe sreće, za blizinom žene i
dalekim vidicima, žala za nezaboravnim danima djetinjstva i mladosti...
pa sve do mirenja sa pasjim životom, iznuren teškim poslom, bolešću i
egzistencijalnim problemima. Otuda i opravdanje što se nije pisalo više, a
htjelo se dostići nebeske visine „sve što prisvojih, nebo, bješe tvoje.“ Lišen
osjećaja za materijalne vrijednosti, sav u Duhu i duševnosti, postade samo
„kradljivac neba“, plavih visina, svjetlosti i boja. To je stihotvorac koji
je sa djetinjom radošću i ljubavlju „spajao zemlju i nebo zavičaja“ i bio
svjestan da „pjesnik svud ostaje, a ipak dalje ide/ za maglom, za daljinom,
za oblačića pramom.“
Posebnu umjetničku vrijednost, simboliku, slikovitost i toplinu duše
imaju i pjesme objavljene posthumno, tj. povodom četiri decenije od Le241
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sove smrti. Pisane dirljivim, iskrenim tonom, predstavljaju svojevrsnu ispovijest o pređenom životnom putu, sebi samom, hudoj sudbini. Stoga su
te strofe i svaka riječ u njima natopljene blagom melanholijom, sjetom,
žaljenjem i nostalgijom, kao i rezignacijom. Zato nije slučajan naslov tog
ciklusa – Čisti plamen, iz koga se izdvajaju tri pjesme koje demistifikuju
suštinu Ivanovićeve poetike. To su lirska ostvarenja duže forme: Daljine,
Rođendan, Pjesma iz doma. Njihov redosljed, na neki čudesan način, odslikava pjesnikov početak i kraj, njegov Eros i Tanatos. Naime, iako nije
volio putovanja, Leso je bio Putnik u svojim mislima, dušom i srcem, žudio za daljinama, očima upijao daleke horizonte „jer ljudskom srcu bolne
su sve daljine/ al’ zavičaj je daljina najbolnija.“ I kada bi ga, nakon tih
bjekstava, kari starog Šabana vratili majci u zagrljaj, na proslavu osamnaestog rođendana „za ovu šaku nesrećnih godina/ od kojih nijedna ne bi
moja“, iz bonih grudi bi se oteo prigušeni krik „...osamnaest me, dome
moj, gromova ubilo.“ I jedino majci, kao oličenju dobrote, može da se
požali, izjada, i samo u svom domu, kraj ognjišta, potraži izgubljeni mir i
utjehu. Majka mu govori „...I biće dobro, sine...“ On, ne vjerujući, odgovara: „Da, majko, biće dobro.“
Nesuđeni slikar, Leso je počeo slikati riječima, i to je radio toliko
plastično, uvjerljivo, koristeći stilska izražajna sredstva (metafore, kontraste, poređenja, onomatopeje, personifikacije, epitete...). Kao što je, sa
filigrantskom preciznošću, glačao svaki stih, strofu, tako je zapažao i sve
detalje, za druge nevažne, praveći od njih motive nalik „živim slikama.“
U Pjesmi iz doma, nastaloj 1930. godine, pjesnik pokušava objasniti
svoje ,,nesnalaženje u vremenu“, kao i kob nastalu nevoljnim rođenjem i
bitisanjem:
“Rodio sam se ni kriv ni dužan,
majko.
Prolazim kroz život kao dijete tih i
Začuđen. A kad se god okrenem
na svoju prošlost, u ovim beskrajnim
razmacima od noći do noći,
učini mi se da su kraće godine
nego dani...“
Lesa više, nažalost, nema među nama, ali njegova Poezija nastavlja da živi, postajući vremenom onaj veliki čisti Plamen. Uostalom, svrha
kulture i umjetnosti nije u „obožavanju pepela“ već prevashodno u produžetku vatre, održavanju plamena. Naš Leso je to, oduvijek, radio, tako
stvarao, imajući na umu misao ruskog velikana pisane riječi F. M. Dostojevskog: „Ljepota će spasiti ovaj svijet...“
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Мр Владан ЋУЛАФИЋ
„ГОДИШЊАК ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ГЕНОЦИДА“, КАО
ВРИЈЕДАН ДОПРИНОС ИСТОРИОГРАФИЈИ
(„Годишњак за истраживање геноцида“, Музеј жртава геноцида,
Београд, Спомен музеј „21 октобар“, Крагујевац, бр. 10, година 2018)
Године 2018, 22. априла, јавности је представљен нови, десети по реду, број Годишњака за истраживање геноцида. Како у уводној ријечи и сам уредник овог Годишњака Др Вељко Ђурић Мишина
пише, овај датум није изабран случајно, јер представља дан када је
извршен пробој посљедњих заточеника из усташког логора Јасеновац, те, имајући у виду тему коју овај Годишњак обрађује, и те како
има симболичко значење.
Годишњак је објављен у издању „Музеја жртава геноцида“ из
Београда и Спомен-музеја „21. октобар“ из Крагујевца. Дјело је штампано на 230 страница. Овогодишњи број је подијељен у шест дјелова. Прва два дијела односе се на период Првог и Другог свјетског
рата, док су преостла четири дијела насловљена са „Архивска грађа“,
„Полемике“, „Музеологија“ и „Дневник догађаја“. У уводном дијелу
Годишњака, како напоменусмо, уредник се осврнуо на овај број, укратко представљајући његов садржај и исказујући, сасвим оправдано,
задовољство до сада постигнутим.
У првом дијелу, насловљеном „Први светски рат“, налазе се два
изузетно вриједна текста о страдањима Срба у току Првог свјетског
рата: први, аутора Ненада Лукића, који нам доноси попис умрлих интернираца у аустроугарском логору Цеглед 1914–1918. (осим имена
и презимена, списак садржи и занимања, узроке смрти, имена родитеља, места рођења/пребивалишта и старост), који је саставио тадашњи будимпештански прота Радивоје Бикар; свједочанства интернираних Срба садржајнија су и за вриједне податке о логору у којем
су, између осталих, боравили и Боривоје Путник, син славног српског
војводе Радомира Путника, и бивши предсједник југословенске владе
Јован Авакумовић. У другом тексту, под насловом „Бугарски злочини
почињени у Србији током првог светског рата (1915–1918) – примери који потврђују правило“, аутор, Борис Томанић, позивајући се на
релевантне историјске изворе, даје обиље података о бугарским злочинима над Србима, који су по својој бруталности често и превазилазили аустроугарске, користећи се, осим физичким ликвидацијама,
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и „бугаризацијом“ Срба, проглашавајући их „моравским Бугарима“.
Они су се „служили“ и пљачкањем српског народа, депортацијама...
На крају текста је табела у којој је дâт нумеролошки приказ злочина
по врсти и мјесту.
У другом дијелу Годишњака, дакле, у поглављу именованом
„Други светски рат“, четири су прилога, од великог значаја за расветљавање и преглед фашистичких, усташких, али и комунистичких злочина над српским становништвом и то: „Злочини у Сремској
Митровици у време акције Виктора Томића 1942 године“ Бојана Арбутине, „Досадашња истраживања геноцида у Велици (28. јула 1944.
године)“ аутора Васиља Јововића, „Нови документи о револуционарном терору у Србији 1944“, који објављује Немања Девић, и „Бројеви
жртава у концентрационом логору Стара Градишка 1942. године према исказима преживелих сведока“ потписника Душана Никодијевића.
У свом тексту „Досадашња истраживања геноцида у Велици
(28. јула 1944. године)“, историчар Васиљ Јововић поред географских
карактеристика и кратког историјата села Велике, даје преглед истраживања о геноциду, који се десио на простору овог села, у току Другог свјетског рата, тачније 28. јула 1944. године, а који су извршили
остаци разбијених њемачких дивизија „Принц Еуген“ и „Скендербег“
(у којима су учествовали и Албанци и муслиманско-плавски вулнетари), приликом повлачења према Пећи, прелазећи преко Мурине и
Чакора. Преглед истраживања је исцрпан, а аутор се служио великим
бројем релевантних историјских извора не заобилазећи да наведе и
филмска, репортерска и књижевна остварења која су дала значајан
допринос расвјетљавању истине и чувању од заборава овог злочина.
Да над српским становништвом злочине нису чинили само
окупатори, већ добрим дијелом и комунисти, опште је позната ствар
у нашој историографији. Ипак, стручни сарадник Музеја жртава геноцида, Немања Девић, у свом тексту „Нови документи о револуционарном терору у Србији 1944. године“ доноси, како је и у наслову
речено, нове, до сада непознате, документе, који јасно и прецизно
показују у којој мјери су систематски планирана убијања „домаћих
непријатеља“ од стране комуниста.
Поглавље „Архивска грађа“ садржи један текст уредника Годишњака Вељка Ђурића Мишине, под насловом „Петар фра Берковић
и Вјекослав фра Шимић припадници усташке организације“, у којем
укратко говори о учешћу двојице свештеника Римокатоличке цркве
у усташком покрету и њиховој дјелатности усмјереној против Срба,
позивајући се на прилично обимну литературу. На крају текста је приложена копија оригиналног извештаја сачињеног у усташком стану, у
Книну, што чини скроман допринос проучавању ове теме.
У преосталим поглављима овог броја Годишњака читалац може
пронаћи вриједну рецензију докторске дисертације Александра Кобра,
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коју је сачинио проф. др Бошко Бојовић, са Универзитета друштвених
наука у Паризу. У поглављу „Музеологија“ налази се исцрпна анализа
изложбе „Јасеновац – систем усташких логора смрти“, која је одржана у Бањалуци. Анализу је написала мр Мира Јовановић, јасно и
прецизно износећи свој критички став о одржаној изложби, наводећи
њене добре, али, ништа мање, и лоше стране. У последњем, шестом
поглављу Годишњака, под називом „Дневник догађаја“ налазе се два
текста у којима су наведене активности које су спроведене у Музеју
жртава геноцида и Спомен-парку Крагујевачки октобар у периоду
2017–2018. године.
Сам термин „геноцид“, усвојен је на сједници Генералне
скупштине Уједињених нација 1946. године и користи се да означи
намјерно потпуно или дјелимично уништење једне етничке, расне
или религијске заједнице. Иако су се геноциди дешавали одувијек,
овај појам је своју ширу употребу доживио тек у 20. вијеку, нарочито
након Другог свјетског рата и фашистичких (и нацистичких) злочина
у њему. Свједоци смо да се сâм појам „геноцид“, у данашње вријеме,
често злоупотребљава, најчешће у политичке сврхе, па се, рецимо,
тако, српски народ, генерално, а не само појединци, оптужује за геноцид (уз нерационалне придјеве „геноцидни народ“ и сл.), а српске жртве умањују и релативизују. Данас, када, чини се, доминирају
„пројекти“ и „резултати“ постигнути у историографији на основу ненаучних и антиметодолошких поступака, овај Годишњак је вриједно
„оружје“ у борби против тих покушаја и представља велики допринос
расвјетљавању истине и онога што се већ годинама покушава сакрити, а у погледу тема које обрађује.
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Milka ŠPANJEVIĆ
„PRINC OD ŠUME“ GORANA BJELANOVIĆA
Knjigu „Princ od šume“, od same njene pojave (Unireks, Podgorica,
2018), mladi će, sigurna sam, prihvatiti kao „svoju“ i tako će je i osjećati. Od
slobodnog učeničkog izbora poezije do obaveznog nastavnog sadržaja ova
knjiga bi prošla sve etape životnog puta: od nejasne, neoformljene misli o
susretu sa životom, preko njenog javljanja i rascvjetavanja, pa do nestajanja.
Ako bismo „Princa od šume“ pokušali da ograničimo načelnim formulacijama, da je to poezija koja se čita u dječijem dobu, koja odgovara
tom dobu ili se nudi tom dobu, suzili bismo okvire u kojima se ona kreće.
Ona je mnogo više od koncepta dječije poezije – nesputano i naivno se
kreće ka poeziji uopšte. Ona je, naprosto „pjesma dijete“ koja je „riješila
da ne poraste“, prikrivajući duboko u sebi homo ludensa1, to vječito živo
dijete u odrasloj osobi. U stvaralačkim trenucima autor ovog djela uspijeva da uspostavi blisku i trajnu vezu sa svojim najmlađim čitaocima i da, s
druge strane, onim „odraslim“ odgovori na pitanje „Zašto ćutiš, djetinjstvo
moje nepovratno?“
Princ od šume je most između djetinjstva i zrelog doba, koji autor
prelazi iz dječije perspektive ukidajući vremensku i psihološku distancu,
postajući, prividno, dio tog svijeta. Slobodnom fantazijom, maštovitim
građenjem novih svjetova, očuđavanjem svega postojećeg (kada odjednom postaje sve moguće!), Bjelanović negira svijet odraslih.
Novim poetskim izrazom i jezikom, koji se ogleda u neobičnim jezičkim spregovima i slobodnom stihu, on kao da razobličava svijet odraslih koji su davno iskoračili iz bezbrižnog svijeta djetinjstva i ušli u surovi
vrtlog bez snova i mašte, iščašeni vremenom u kome žive. Nostalgična
potka isijava iz svakog stiha ove raskošne knjige spajajući u sebi tradicionalne i moderne motive u vječitom traganju za onim što je dobro i možda nepovratno izgubljeno. Potreba za vječitom igrom u prirodi, u školi, u
krugu porodice, u kontaktu sa životinjama pokušaj je pronicanja u suštinu
fenomena igre, u njeno značenje za dijete. Personificira prirodu i predmetnost u njoj, dok „starac Sjeverac nebom skita“ i jesen, „izlivajući svoju
tugu u godinu neku novu“, preoblikuju postojeću u neku novu stvarnost,
gdje se gubi osjećaj za vrijeme i realnost. A ta nova stvarnost dobija novi
vid i novu ljepotu, postaje mogućnost ispunjenja jednog sna u kojem „ljubav treperi kao sjenka, jedina što stvarno pobjeđuje“.
1

N.Vuković, Uvod u književnost za djecu i omladinu, Podgorica, 1996.
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Humorno osjećanje svijeta manifestuje spontanu radost i neobuzdanu ekspanziju života, pogotovo u dijaloškim dionicama karakterističnim
za biljni i životinjski svijet, svijet prirode. Brojne onomatopeje, kombinatorika riječi (Sjever Zubatac, Vučica Surić, Jela Tankovitić itd.), duhovit su poetski okvir koji čitaocu otkrivaju neočekivanu ljepotu i poeziju
najuzvišenijih vrijednosti gdje su ljubav i priroda dovedeni u jedinstven
harmonični izraz.
Bjelanović, tako, u stvari, kroz lirske iskaze, tka veliku, jedinstvenu
pjesničku bajku prirode. Toplina i saosjećanje sa svijetom prirode identični
su sa toplinom i saosjećanjem koje autor izražava prema ljudima u kontekstu jedne univerzalne harmonije prirode.
Knjigom „Princ od šume“ sugerisana je misao da u život treba ponijeti sjećanje na djetinjstvo, da ni kada odrastemo ne smijemo iznevjeriti
dijete u sebi.
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Faruk DIZDAREVIĆ
SLIKARSTVO IBRAHIMA KURPEJOVIĆA
Ibrahim Kurpejović (1960, Sređani kod Rožaja) je fin gospodin, koji
zrači svojom umjetnošću, svojim slikama, svojim lijepim bojama, magijom svojih poteza. Nakon završetka Akademije likovnih umjetnosti u
Sarajevu i, potom, master studija, sada je doktorand. Njegovoj slikarskoj
viziji svaka je košulja tijesna. Pokušaj preciznog određivanja pripadnosti
jednom pravcu bilo bi stavljanje u Prokrustovu postelju ovog slikara, koga
su priroda, bogatstvo misli i osjećanja, vodili ka srži i mogućnostima izbalansirane ravnoteže u umjetničkom stvaralaštvu. On se, dakle, u svom
likovnom pismu nikada nije poveo za nekom grupom ili pravcem, nastojao
je ostati svoj. Njegova se težnja poklapa sa sintagmom: umjetnik treba da
stvara onako kako osjeća, zna i umije, da snagu i originalnost izvlači iz
sebe.
Ibrahim Kurpejović slika sa posebnim senzibilitetom rasnog koloriste. On se služi bojom koja je eksponent podjednako i svjetlosti i prostora,
ali i zvuka, jer slikar Ibrahim ne samo da osjeća istinsko prisustvo zvuka
u boji, već ga i vidi i čuje čitavim svojim bićem. On stvara svoje slike
ponesen ili, preciznije rečeno, zanesen bojom. Na njegovim platnima preovlađuju crvena, plava, crna, zelena, a iznad svega umirujući, pouzdani
pokrov bijela boje. No, tu ima mnogo međutonova, koji slici donose finalni (ob)lik. Sve se to drži u snažnim harmonijama. Kad smo kod boja, njih
je uvijek više nego što nauka o bojama poznaje, jer slikari su stalni stvarači
novih boja.
Odlučan da vid svog ekspresionističkog artizma nikada ne podredi
tvrdo definiranim formama fotografije, uvijek je opredijeljen da sloboda
kista oformljuje oblike. Insistitirajući na čistoti kompozicije koristi geometrijske elemente koje logički slaže i gradi kao konstrukciju. U tom smislu, svaki kvadrant slike mogao bi – kao punovrijedan fraktal – predstavljati i zastupati cjelinu artefakta, to jest dočaravati svekoliku energičnost
njegovog likovnog pisma i svjedočiti nesumnjivu funkcionalnost jednog
samouvjerenog i vješto predloženog estetičkog ključa.
Njegovo dosadašnje stvaralaštvo može se grupisati u dvije cjeline:
zavičaj i mrtve prirode.
Iz posvećenosti prirodi, protkane u brojne pejzaže, proističu neki
suštinski sastojci Kurpejovićeve poetike. Svoje pejzaže izvodi originalnim komponovanjem boja i dekorativnih i elegantnih linija. U portretima
prirode, udaljen od uprošćene topografije, uzdiže ih do visoke intonacije
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simbolografije. Ti likovni iskazi, rekosmo, nisu opterećeni realnim elementima, kao što se dešava u klasičnom slikanju pejzaža (prirode). Oni
predstavljaju dramatičnu ekspresiju kada prirodna ljepota sija u bojama,
rastače se u snovide nekih uspomena, neke nemoguće, a tako prisne prizore, iz šumȃ, iz vodȃ, iz magle, iz boli. Time su postignuti upravo različiti
dinamizmi kretanja, otvaranja unutarnjih prostora i značenja. Slike nude
i svojim čudesnim onirizmom bezbroj mogućnosti dosanjavanja, asocijacijskih procesa.
Kurpejović je samo na prvi pogled slikar pejzaža, u stvari, širokog je
interesovanja i stvaranja.
Uvijek u životnom okruženju čovjeka, on je od početka njegovao
mrtvu prirodu. Slikajući je oživljava njene sastavne djelove na koje se
oslanja, kao i cjelinu odnosa, uranjajući u suštine pikturalnosti, na korak
do apstraktnog promišljanja.
Iz visoko estetizirane umjetnosti Ibrahima Kurpejovića zrači imanentan sastojak, prebogata građa za emotivnu podlogu koja, slutim, pokreće
svaki njegov postupak. Ma koliko taj postupak, spolja gledano, sadržavao u
samoj strukturi tokove odvijanja, kanališućih ili spontanih, stvar je u koju ne
bismo ulazili, jer predstavlja dio procesualne stvaralačke recepture na koju
umjetnik polaže neotuđivo pravo bez obzira kojoj se likovnoj temi priklonio.
Njegove slike doživljavamo kao prisustvo unutarnjeg mira i snage.
Ali i kao osnovu iz koje će se roditi nove ideje, htjenja i realizacije (Milan
Marović). Ove slike mnogo više govore o samom slikaru, njegovoj filozofiji i životu, skromno, bez buke, sentimentalnosti i patetike.
Ibrahim Kurpejović njeguje ljepotu i autonomiju likovnog jezika,
boreći se za dostojanstvo slike kojom ustvari brani stvaralačko dostojanstvo kao izraz čovjekove cjelovitosti. Svim svojim čulima osjeća potrebu
za ljepotom slikane materije i bogatstvom slikarskog rukopisa. Takav njegov odnos prema jeziku umjetnosti nužno podrazumijeva slikarsko majstorstvo, zrio zanat, vještinu i darovitost.
Kurpejović je slikar koji živi sliku na tako intenzivan način da mu i
sama umjetnost ne ostaje dužna, milostiva je prema njemu, daruje mu plodove koje drugima ili ne daje ili im poslužuje u sasvim malim količinama;
i, naposljetku, ta uzvišena umjetnost zvana slikarstvo misli na Ibrahima
Kurpejovića čitava 24 sata, iz dana u dan. Nema mnogo slikara koji se
mogu pohvaliti takvom privilegijom.
Njegova umjetnost i misao ne podliježu temporalnim fluktuacijama,
ma koliko bile u vezi sa njima. Zbog toga su, za nas, slike Ibrahima Kurpejovića svojevrsni izazov maštovitog putovanja kroz njihova slojevita prostranstva kako bi se naše gledanje oplođavalo viđenjem, naše razmišljanje
– otkrićem, i naše saznanje – tajnom, jer na kraju svake urađene slike,
nadahnuti posmatrač može ugledati i neku tajnu; tajne i jesu izazov stvaralačkog čina i ukoliko se stvaralaštvom razrješavaju ili prevazilaze, utoliko
se tim istim stvaralaštvom oplođuju i rađaju druge, nove.
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УДК821.163.4-09
Реџеп ШКРИЈЕЉ
МАГИЧНИ СВИЈЕТ ЗВОНКА ПАВЛИЧИЋА
„Човјек ријеши да нацрта свијет. Током година испуњава простор уцртавајући покрајине, краљевства, планине, заливе, бродове, острва,
рибе, куће, инструменте, звијезде, коње и људе. Пред смрт он открива
да тај стрпљиви лавиринт линија оцртава његов сопствени лик.“
(Хорхе Луис Борхес)
Мало је умјетника са стваралаштвом у континуитету, које са
протоком времена, захваљујући иновативности, не престаје бити актуелно. Чини се да су слике Звонка Павличића адекватно мјерило врло
турбулентног хронотопа који данас живимо. Сувишно је говорити о
његовом таленту поред сазнања да својим сјајним вишедеценијским
опусом привлачи перманентну пажњу умјетничке јавности. Непоколебљива сликарска зрелост, маштовитост и разборитост аутора, право
су мјерило сажимања времена уоквиреног у ликовни израз аутентичне критичке перцепције наше веoма хаотичне и несигурне стварности. Говоримо о умјетности која израња из искуствене ризнице виђене
низ призму свеобухватних догађања и преобликоване у јединствени
ликовни говор какав, деценијама уназад, у нама оставља ехо крвавих
друштвених неспоразума, чија су жртва чак и објекти наше традиционалне културне баштине. Свједоци смо да оваква критичка перцепција понекад нема допадљив лик, упркос разумљивом ламенту над
прошлошћу као имплицитном потребом умјетника за побуном.
Низање овакве визионарске представе, парадигма је аутентичног дијалога умјетника са временом. То је магична реалност сачињена од визија, снова и успомена насталих у интеракцији естетских или
моралних преокупација умјетника. Снагом евидентне везаности за
традицију православља и српске сакралне баштине, Павличић маниром зрелог умјетника остварује њену визуелну дислокацију творећи
јединствени дијалог са временом које у свијести посматрача буди
осјећај нестварног. Мјестимичним мистифицирањем стварности на
сликаном простору, каква често постоји у свијести појединца, остварује тајанствену надреалистичку поруку која је дио његове снажне
умјетничке природе којом истрајава на данашњој ликовној сцјени. Она
почива на дози притајеног илузионизма који левитира нашим чулима
и иманентан је умјетниковој тежњи за трансформацију виђеног свијета. Таква трансформација апострофира тајне претинце рањиве умјет253
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никове душе, која у магновењу тог суптилног „искривљивања“ твори одређено мисаоно сучељавање са нашом нежељеном стварноћу.
Умјетникова способност да фигуралне представе и препознатљиве
сакралне мотиве јединствене скулптуралне љепоте издвоји из природног контекста, жеља је да остане актуелан и примјећен. Као да
зауставља вријеме, извитоперен и фантастично комбинован ликовни
свијет Звонка Павличића употпуњује стрпљиво бдење и стријепња
над српском културном ризницом косовско-метохијске збиље („17.
март“), из чијег зачараног круга на својим платнима претаче тему пејзажа-слике. На тај начин наставља промоцију сопственог сликарског
рукописа исказаног стилом прецизне тематско-приказивачке разноврсности какву одликује дјелимична уздржаност и готово архитектонска способност да атмосферу стварног простора испуни злослутном
илузијом тајне.
У мноштву тематских варијација посвећених православној религиозној умјетности, Павличићеву ликовну поетику видимо као
менталну метаморфозу онога што постоји изван наше моћи и утицаја, а што постоји у скривеним слојевима душе љубитеља овакве
умјетности. Остварени илузионизам имплицира оно суштинско питање: видимо ли стварно стање или насликану фикцију? Судећи према виђеном, Павличићеву тематску уједначеност употпуњују пластичност, сликовитост и тајанственост, које буде осјећај ишчекивања.
Осликани простор испуњавају значајни метафизички ентеријери и
умјетникова расположења: осјећање стрепње, узнемирености и напетости, различитих по својој сложености. Као да поручује како ништа
од насликаног није каквим се чини: људи, објекти и односи њихове повезаности остају у зачараном лавиринту жеља. То су најчешће
супротности између нежељене ратне прошлости и садашњости,
међустања угроженог културног простора и слике, међуход умјетниковог видокруга стварности и свијета снова – двије веома тегобне
чињенице које једна другу доводе у питање. Одређену метаморфозу
своје ликовне поетике умјетник утиње у јединствену обичајно-религиозну симболику истанчаног инстинкта за прекрасну употребу
боја. У контексту сопствених емоција Павличић интерполира неке од
елемената народне културе одијевања преузете из црквене костимографије („Косовско-метохијска невјеста“). Смисао односа умјетника
према субјекту и објектима посматрања („Невјеста у ентеријеру“)
прожима носталгија, лебдећи-неодређени страх, тјескоба и јединицом времена неодређено ишчекивање („Има нешто у стрепњи што нас
штити од ужаса па и од неурозе ужаса!“ - З. Фројд). Ријеч је о сликарству пониклом у атмосфери подрхтавања времена које оставља утисак јединствене љепоте. Трансмисија насликаних порука употпуњује
Павличићеву тежњу да својој умјетности одреди монументалност са
неизоставним елементима метафизичке симболике. Поред простор254
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не испуњености, која осваја снагом својих чистих форми, његов се
ликовни језик може посматрати са више аспеката. Осим наглашеног
историцизма, значајнији аспекат Павличићевих дјела јесте колорит.
Широк распон ликовности у коначним структурама представља ауторово зналачко транспоновање симбола живљења и његових духовних полазишта. Овакав плуралистички приступ указује на афинитете
неслућеног индивидуалног доживљаја оствареног у комуникацији са
посматрачем. На свим композицијама, веома хармонизованих и једноставних односа („Чувар баштине“), аутор инсистира на чврстим и
дефинисаним структурама слике које служе као документи („У част
Жиче“). На композицији „Отисак времена“ приказана је изолирана
фигура затворена у дефинисани простор, претежно редуциране и
језиво клаустофобичне атмосфере. Прекрштене руке невјесте наговештавају њено незадовољство одређеном ситуацијом и осјећањем
тјескобе изражавају тајновите компоненте људске душе.
Комбинујући различите изворе надахнућа некима је утиснуо
ново значење, попут оног на композицији „Фрагменти времена“ на
којој увођењем људске фигуре, окружене монументалном баштином
косовско-метохијске православне ризнице, испољава своју дугогодишњу заокупљеност њеном судбином у надирућим временима. На
„Отисак времена“ не видимо само безнадежно свештено лице, већ и
његов дух који израња из атмосфере наметнутог сивила које помаже
потпунијем доживљају. Једна од интерпретација слике је некакво ишчекивање у којој умјетник надгледа дешавања чији је одраз на лијепо
уклопљеној позадини и свијетло тамним рефлексијама неба које буде
наду и оптимизам.
Сву своју тематску оријентацију преузима из инструментаријума нове реалности и положаја свеукупне сакралне баштине православља која по мотивској разноврсности представља фундаменталну
детерминанту Павличићевог опуса. Њега карактерише аутентични
сликарски израз складно уређене позадине која остаје у прелијепом
контрасту са самим мотивима слика. Из наведених разлога, дух ликовно-језичке поетике Звонка Павличића свједочи о умјетнику и ликовном мајсторству које прихвата изазове који нас нагоне да волимо
умјетност и тајновиту страну њене поруке.
ЗА БОКС
Биљешка о Звонку Павличићу (Пећ, 1960)
Завршио Школу за примијењене умјетности у Пећи. Дипломирао на Филозофском факултету на Катедри за историју умјетности
са археологијом у Скопљу и на Факултету умјетности, на Одсјеку за
сликарство, у Приштини, гдје је и магистрирао. Као студент бавио
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се ликовном критиком и био уредник културне рубрике листа „Нови
Свет“ у Приштини. Члан је Удружења ликовних умјетника Црне Горе
и Удружења Универзитетских професора и научника Србије.
Осим сликарством бави се цртежом и графичким обликовањем.
До сада је излагао на 40 самосталних и преко 400 групних изложби
у земљи и иностранству. Учествовао је на више од 140 ликовних колонија и симпозијумима. Добитник је многих националних и међународних награда за сликарство и цртеж, међу којима: 1. награда за
цртеж на изложби МЛУЈ-а (Љубљана 1979), 1. награда на изложби
„Недела на млади ликовни творци“ на СРМ (Скопље 1980), 1. награда на изложби „Денови на млади творци“ на СРМ (Скопље 1982), 1.
награда за цртеж на изложби редакције листа “Нови свет” (Приштина
1983), 1. награда на изложби „Наша достигања“ (Скопље 1983), Повеља у знак признања и захвалности на неговању духовне културе и
традиције српске православне цркве за 2006. годину (Драгинац 2006),
Посебно признање на изложби Други међународни екслибрис Тријенале „Хлеб - Културна баштина“ (Нови Сад 2007), Награда „Проф. др
Војислав К. Стојановић“ за изузетне резултате постигнуте у умjетничком раду за 2007. годину из фонда Удружења Универзитетских
професора и научника Србије (Београд 2008), Годишња награда ликовне колоније „Јесен у Сиринићкој жупи“ (Штрпце 2008), Награда за сликарство на изложби 5. Фебруарски Ликовни салон „Рашка
школа“ (Рашка 2009), Награда за ликовно остварење „У част Жиче“
на изложби 6. Фебруарски Ликовни салон „Рашка школа“ (Рашка
2010), Признање/повеља и златник „Капетан Миша Анастасијевић“
за умjетничку визију и допринос српској култури за 2011. годину
(Нови Сад – Крушевац 2012), Награда за цртеж на 10. Годишњем Ликовном салону „Рашка школа“ (Рашка 2014), Признање Златна значка Културно-просветне заједнице Србије за дугогодишњи допринос
развијању културних делатности - за несебичан, предан и дуготрајан
рад (Београд 2016), Пoсебно признање на изложби 9. међународни
фестивал умјетничких заставица – „Снага цвијета“, Cest is d’ Best (Загреб 2017), Награда на 13. Годишњем Ликовном салону „Рашка школа“ (Рашка 2017), 3. Награда на изложби 10. Међународни фестивал
умјетничких заставица – „Svjetlost svijetu“ – „Homage Tesli“, Cest is
d’ Best (Загреб 2018)...
Ради као редовни рофесор на Факултету техничких наука, студијски програм за архитектуру на Универзитету у Приштини. Од
2006. до 2015. године обављао је функције руководиоца Департмана
за архитектуру, продекана за наставу и шефа Катедре за пројектовање
и урбанизам. Живи и ствара у Даниловграду и Косовској Митровици.
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УДК821.163.4-09
Дарко ЈОВОВИЋ
ОДЛАЗАК ВЕЛИКОГ АНДРИЈЕВИЧКОГ САЊАРА
(На вијест о смрти академског сликара Мила Стојковића)
Уоквирена јануарском хладноћом и тужним погледима бројних
пријатеља, познаника и пролазника, смртовница на Новом гробљу у
Београду посвједочила је да је академски сликар Мило Стојковић
заувијек напустио овоземаљски свијет. Отишао је на вјечни починак
тихо у 85-ој години живота, онако како то приличи човјеку који је
цијелог себе уграђивао у добра дјела. Отпутовао је остављајући животну биографију својствену само великим људима и умјетницима.
Послије свега, остале су слике, сјећања, записи, његове ријечи које
трају, опомињу и одводе до узвишености. Остали су његови монолози у којима је истицао да у сликарском раду налази оно што од
стварности прихвата као свој доживљај. А ти доживљаји, како је и
сам наводио, били су за њега игра из које је слао поруке саткане од видљивог и невидљивог свијета из ког израста умјетник као сљедбеник
свог унутрашњег нагона да цивилизацији остави нешто по чему ће се
памтити. А Мило је иза себе оставио толико тога топлог, мисаоног,
племенитог, патриотског, визионарског, величанственог... Оставио је
духовно и умјетничко насљеђе, које је заокупило пажњу критичке
јавности и његове сабраће са кичицом у руци, али и лаика којима је
о сликарству причао на начин, појмљив обичном човјеку. Он је, ненаметљиво, једноставним говором, дочаравао своју сликарску величину
утиснуту на бројним платнима која одишу бојама живота.
Те боје живота су израстале из његових сна и јаве, његовог погледа окренутог према завичају, ка његовој Андријевици у којој је
1934. године први пут удахнуо ваздух живота. Нижу реалну гимназију
завршио је у свом родном мјесту, а Школу за примијењену умјетност
у Херцег Новом 1955. године. Након тога, све до 1961. године, радио
је у Андријевици као наставник ликовног васпитања. Жељан нових
сазнања, те исте године одлази у Београд гдје се уписује на Академију за позориште, филм, радио и телевизију. Дипломирао је 1966.
године. На препоруку тадашњег Секретаријата за културу, као изабрани кандидат, добија стипендију од савезног Фонда за унапређење
ликовних умјетности „Моша Пијаде“ и користи је за студијски боравак у Француској и Италији 1964. године. У Телевизији Београд ра259
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дио је од 1967. године до пензионисања. Био је уредик великог броја
ауторских емисија из области ликовне умјетности. Имао је на десетине самосталних изложби. Добитник је бројних награда и признања
међу којима се издвајају Награда Министарства културе Југославије
1964. године, Прва награда за сликарство додијељена 1989. године
на Југословенском конкурсу за изложбу на тему “Петао на тргу“ ,
као и највеће признање Андријевице Награда „17. Јул“. Слике Мила
Стојковића налазе се у музејима и галеријама на Цетињу, Подгорици, Београду, у Црногорској академији наука и умјетности, као и у
бројним установама и приватним колекцијама широм Србије, Црне
Горе и иностранства. Свој легат поклонио је родној Андријевици уз
опоруку да његове слике остану трајно изложене у тамошњем Центру
за културу. Био је члан Удружења ликовних умјетника Србије и члан
Удружења ликовних умјетника Црне Горе.
А да је Мило Стојковић, заиста, био наш знаменити сликар, са
импозантним опусом, потврђују бројни историчари умјетности и ликовни криричари, међу којима и Љубица Јелисавац. Она је давних година записала да се Стојковић никада није такмичио са другима, до са
самим собом, али уз досљедну вјеру у непобитност свог стваралачког
порива и вокације. Она даље наводи: „Не подводећи се за увреженим
ставовима, већ емпиријски спознавајући домете других, управљао је
своје кормило, ослушкујући искључиво пулс сопственог креативног
била. Едукованост га није спутавала у процесу формирања аутентичног „рукописа“, као што га ни изненађени стил није ограничавао каквим затвореним системом.“
Управо ове ријечи Љубице Јелисавац потврђују да је Стојковић био прави слободни умјетник са аутентичним стилом, ком сујета
није допирала до срца. Његово срце било је надојено духом, вјером и
молитвом, али и емотивном снагом која не познаје равнодушност. А
да је његова инспирација израз узвишености посвједочавала је Јелисавац ријечима: „Мило Стојковић је фасциниран додиром шумских
бића, божанственошћу жене, световним свијетом који приказује са
димензијом узвишеног. И све његове метаморфозе, беличасти одсјаји
и свјетлосни рефлекси, као и експресивне арабеске само су дио величанствене синтезе прожете духом“.
Своју особеност потврђивао је и сам Стојковић говорећи да је
у замисли, идеји, потребно доследно подржавати себе, бити личан,
и као такав, бити препознатљив. Он је био умјетник који је изузетно
поштовао публику, наводећи да су и његове слике досијеи духовних
дарова које носи са собом и које на прави начин треба представити
нечијем оку.
Дубоку умјетничку искреност Мила Стојковића потврђивао је и
књижевник Добрашин Јелић називајући његове слике и графике дубоким траговима душе, док је књижевница Славица Спасић Стојко260
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вићев атеље доживјела као царство слободе из којег допире мирис вјечности. Фасцинирана амбијентом у ком је радио Стојковић и његовим
поимањем умјетности, Славица Спасић је исписала праву оду о оном
што је доживјела кад се суочила са дубином Стојковићевог умјетничког шарма, који и послије његове смрти плијени са зидова на којима су
окачене очи једног од највећих андријевичких сањара. Можда је њено
свједочење најбоља дефиниција за Стојковићеву стваралачку енергију
расуту на бројним платнима, закаченим на реверима оних који знају
шта је права умјетност. А дио тог њеног свједочења, насталог након
изласка из Стојковићевог атељеа, гласи: „Пред исказаном лепотом на
Стојковићевим сликама, неисказаних речи, пожелех у том храму да
заборавим на време, препуштајући се вечности тренутка. А када поново изађох на светлост дневну, као пометена, опраштајући се од
уметника, приметих да по граду шетају људи – сенке. И тад се изгуби
тај мирис вечности, али ја понесох, окађена, лучу у својим рукама, те
се осетих срећном. Као да примих благослов од овог уистину изванредног уметника, да могу откривати и своје слике света, на начин
уметнички, а да се због искрености не постидим“.
Управо ове ријечи указују да је Мило Стојковић био драгуљ
међу умјетницима, човјек који је четкицом пјевао о свом завичају,
андријевичким благодетима, сокацима, зимама, бесаним ноћима,
пејзажима, рјечним токовима, цвркутима, вазама за цвијеће, тајнама
древне шуме, опуштеним женама, невјестама, изазовима и рефлексима Лима, звјезданим ореолима... Он је тако свој завичај предао вјечности, исплео му доживотни вијенац и накадио га осјећањима која
разагоне зле силе овога свијета. Зато је са Милом било задовољство
разговарати. Био је посебан доживљај срести га у галеријама, а нарочито на оној јединој андријевичкој улици, коју је послао у свијет, и
слушати га са колико љубави и топлине прича о вароши која је нашла
насеобину на његовим сликама.
А враћао се Мило Андријевици кад му се год указала прилика.
Враћао се увијек изнова, са новим бојама које су упијале и обичне
и необичне детаље, од којих, као, и да живот зависи. Зато је и своја
дјела завјештао завичају, у нади да ће им ту бити најтоплије. Није
се због тога покајао, ни онда кад се суочио са изазовима неких нових вактова, који, нажалост, умјетност смјештају негдје на маргинама
друштвене стварности. И послије тога остао је да вјерује људима и
завичају, убијеђен да човјек не може уништити умјетност, знајући да
је она васкрсавала и кад су је, из незнања, газили немилице.
Да је Милова кичица ударала на платнима непоновљиве завичајне печате дочаравао је и пјесник Љубисав Милићевић стиховима
посвећеним Стојковићу:
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„Завичајне боје и папрати скупи
Под исти рам Лим и Злоречица
Мада су Комови и оквир и скица
А вјетар дрзник што прозоре залупи.“
А Мило Стојковић није за собом залупио ни врата, ни прозоре. Оставио их је отвореним за све добронамјернике, сањаре, духовне
чистунце... Његови животни и умјетнички плодови су библиотека у
коју може свако да уђе, да је истражи, и да се надахне чарима и импулсима стваралачким. То је велелепна грађевина чије се боје простиру од Андријевице до Београда и натраг, до вјечности. Надајмо се да
ће та библиотека имати бројне посјетиоце, јер Мило Стојковић је то,
заиста, заслужио, и као умјетник, и као човјек.
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УДК821.163.4-1
Мила ДУБАК ЗЕЧЕВИЋ

ОЧАЈ
Да сам земљу љубављу дојила
Да сам је ноћима топила као мисао о себи
Земља би родом занијела, седам би јабланова изродила
Поља бих жњела и младим житом лијечила чекања
Земљу сузама натопих и привих као рођено чедо
Змију у њедра ми потури ти проклетство непроспаваних ноћи
Два се очаја стопише
Твоји пијани освити
Моје заробљене зоре
Моја љубав и твоја превара
Сијала сам што се могло засијати
Поља не родише
Подигоше олује
Зањихаше
Погазише моја пољуљана жита
Занијеше моје просторе
Хладни вјетрови разнесоше надања
Забољеше неродне године
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УДК821.163.4-1
Blaga ŽURIĆ

VEZAN ZA KAMEN
Naš otac
Vezan za majdan
Za stanac tvrdi
Spokojno slaže tanane misli
U snopove otkucaja
Guta kamenu vatru
Ogrće se tišinom mekom
Malteru razastire prostirku
Izrezuje sunčev zrak
Što pali sokolova gnijezda
Oblutak podmeće
Pod glavu umornu
Moj otac
Od rođenja je pečatio
Otiske krčevinama
Drvetu pružao hod
Prozoru praskozorje
Otac moj
U hodu
Premetao uske gazove
Mostio vidike
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Krotio divljinu
Pitomio jagodnjak
Naš otac
Rijekama je otimao drvene mostike
Rukama sakupljao zrnevlja pijeska
Rukoveti kaćuna
Čuvao dvoglavog orla
Krao brzaku mladicu
Ispijao hladnoću iz virova
Kalemio jabuku zimsku
Moj otac
Jedne hladne novembarske večeri
Stražario je ogoljenom mjesecu
Zapalio tišinu svitanja
I molio za oprost
Na bijelom pergamentu
Od kamena
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УДК821.163.4-1
Слободанка ИВАНОВИЋ

У СЕНКАМА И ТИШИНИ

Ноћи умиру свитањем
и као непрекидне беле линије дана
трају...
Наздрављамо очима за радост,
а сузе заробљене грехом
слеђене остају...
Сећања закопана дубоко,
а само једна неопрезна реч
мучнину разлије по души
читавој...
Речима искреним скидамо
делове осећања сложених,
и остајемо сами
у сенкама и тишини
тамној...
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СВИТАЊЕ У ПРЕДВЕЧЕРЈЕ

Ти беше облак
Осунчан широк
Удобно место за снове моје
Ти беше мисао дубока и нежна
За светле јутарње боје
Ти носио си у очима рану
Свих страдања прошлих
А осмехом си одгонио таму
Згрчену у речима трошним
Ти знао си
Покидати мреже
Залудних дана и ноћи
На длановима задржати пламен
Небеских свитања моћних
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УДК821.163.4-1
Branka MILETIĆ – KOVAČEVIĆ

ČOVJEK I SUDBINA
Na dlanu linija, u srcu plamen,
Zametak nadanja, drhteći snovi,
Vasione kutak, kap svemira
I poče jedan život novi...
Godine traženja – put u nepoznato,
Sa grumenom mjeseca svjetleći kroz tminu,
Pješčanik osipa dane i srce,
Pratimo želje, jurimo sudbinu...
Besmislom gonjeni, zbunjeni često,
Na rane povijamo krpice smijeha,
Virimo u novo, hrlimo u sjutra,
U duši bubnjevi, predaka jeka...
Zagledani u nebesku plavet
Šapatom pregrćemo niti stvarnosti,
Odgonetamo zamamnu tajnu smisla,
A ona nam utisnuta u srce i kosti...
Tražimo put davno zapisan
Dok dah smo bili il želja samo,
I što nam jasniji čini se trag
O sudbi svojoj sve manje znamo.
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УДК821.163.4-1
Zorica JOKSIMOVIĆ

U BIBLIOTECI
Govor o letu
Među knjigama
Tromoj svijesti
Izgleda bizaran.
Tu se prebiva
„u drugom svijetu“.
Tu se čistilišta
Naših života
Drže na odstojanju.
Letom do slova
Izbavljujemo li se
I zrijemo do eksplozije
Moći same,
Ili nas ona
Na putu – bijegu,
Malo zaogrne davanjem?
Nosimo li tragove
Zemlje u rukama,
Ispadaju li nam
Slova rečenica
Na dugu putu
Kosmičkog bezmerja?
Jesu li tu
Staništa naša neka
Sačuvana da traju?
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УДК821.163.4-1
Даца МАР

ЗЕЛЕНИ ВЕТАР
Бунца ли ово ветар?
или долази време као судбина, а
њен пут је обасјан, месечином.
Уснули...
пропланак снивао је са
вапајем тишине...и
други су то вече тражили
коначиште у сновима.
Осећао се неки бес,
зачет у овој ноћи... а
чуло се...
само бунцање зеленог ветра.
Да ли је требало отерати сећање
и страх од сумње?
Неку...
сенку, журећи кроз време,
одала је светлуцава жишка
цигарете и пућкања дима.
Спавао је...
пропланак, а три црвена
сабла на њему су дремала,
повијана зеленим ветром.
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УДК821.163.4-1
Јасна МИЛЕНОВИЋ

ПЛЕС СА ЗМИЈОМ
Размотај се из клупчета, видарице,
и у трансу увијај се нежно са мном.
Испод прага, заштитнице-чуварице,
Сачувај ме обгрљену Водом Тамном.
Ти, Прамајко1, која шумом клизиш тихо,
Заокружи око куће репом својим.
Од свих сумњи заштити ме овим стихом
И одагнај све од чега још се бојим.
Иза себе да одбацим кошуљицу,
Да ољуштим све страхове, као и ти.
Дај од зуба амајлију-огрлицу
И твој језик, да бих могла говорити.
Змијска реч ми на непцима да проклија.
Од отрова да ме лечи поезија.

1

Змија се јавља у неким веровањима и обичајима и као атрибут богиње Месеца,
плодности и вегетације.
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УДК821.163.4-1
Љерка ПЕТКОВИЋ

ТУГА
Данас
затвори прозор.
И нека нико не зна
колики је умора плашт
на твоје јутро пао.
Сви мудри и праведни,
они који мисле да јесу,
нека звоне, куцају, бију,
и нек се врате
са бијесом
у углу искривљене маске.
Не реци ништа.
Лијечи ноћ која је прошла,
видај дан који расте.
Пусти да сујете нечије траг
дотакне праг твој лако
и да се распе у пепео и прах
као уздах као плач,
на зеленим пољима сна.
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УДК821.163.4-34
Јована ЈОВОВИЋ1
ТВОЈЕ ЈЕ ДА КОРАЧАШ
Човјек на свијет доспијева као борац. Одмах по рођењу се бори
за први дах, а онда читавог живота наставља да води ратове. У почетку
се бори да научи да хода, прича, чита, пише... Касније се бори не само за
себе, него и за друге. Бори се за каријеру, љубав, породицу, за опште добро и благостање. Бори се на самрти, баш као и и на рођењу, само овог
пута, не за прве, већ за оне последње удисаје.
Током живота корачаш, падаш, посрћеш, устајеш, пушташ
дубље коријене да те вјетрови не би одували. Сваким новим кораком
остављаш отисак на асфалту. Отисак који траје и опомиње.
Свака ријеч коју изговориш одаје твој карактер. Свако написано слово рађа искре љубави, бунта, занесености и одлучности. У
том ходу срета те ведро лице дана, али и безнађа, мизерије. Твоје је да
их побиједиш радостима, задовољством, надом, да не дозволиш да
тама замијени свијетло. Твоје је да побиједиш себе, мијењаш љуску,
одагнаш смрад трулог постојања и учиниш све да несигурност отпадне
са твог меса. Теби припада глатка кожа, изоштрен ум и благе ријечи које
разбијају патњу.
Ти си прича о гусјеници која мисли да умире онда када природа
од ње затражи да направи чауру, а потом бива запањена када се након
неког времена претвара у прекрасног лептира. Твојим венама жубори
природа, њене тајне, вулкани, степе, прашуме, планине, ријеке и горе.
Твоје очи се наслањају на нирване, религије, пророке, споменике, нове
језике, на човјека из ког треба да исисаш драж.
Ти си попут прољећа, коме зима није отела пупољке. Твоје је да
живиш, да примаш ударце у браду, али да и послије тога останеш на
ногама и биваш јачи, отпорнији. Твој корак је искорак пред собом и
пред свијетом. Твој корак је вођен разумом пред којим непријатељ
потписује капитулацију. Ријеч предаја не станује у твом рјечнику. Из
твог чела израста штит, одбрана што мачеве ломи на комаде. Остану
ожиљци, али и они су за човјека. Лијек би изгубио сврху да нема рана.
Твоје је да успоставиш дијагнозу, пронађеш мелеме, љековите траве и
покажеш да си јачи од бола. Задатак ти је да из битке изађеш спреман за
нове окршаје и да осмијехом спушташ руке противнику.
1
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И када се нађеш на кољенима, беспомоћан и мали, када осјетиш
да бауљаш, мораш да устанеш и стресеш блато са корака. Чека те награда. Поцијепај украсни папир начињен од искушења. Дар је за тебе
припремљен, за твоју луду игру која се животом зове. На теби је да
пронађеш пут до њега, до вјетра који ће леђа да ти угрије и погура
напријед.
Твоје је да намамиш сунце на лице и закачиш руке на звијезде. А
до звијезда се не лети, до њих се стиже кораком. И то не за један дан,
годину. До звијезда се корача животом, ријечима расоређеним између
два сна, између рођења и смрти. Зато корачај, да не би закаснио, да те
вријеме не претекне.
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Нађа ДУБАК1
ТВОЈЕ ЈЕ ДА КОРАЧАШ
Корачам овом земљом, баш оном која ће још ко зна колико вјекова подносити људске стопе, и питам се колико ће још моћи да дочекује
на почетку пута оне нове и испраћа оне већ одавно дошле, још колико ће
се пута чути оно добро, велико и једино, а утишати оно мрачно, не би
ли испрљали те исте стазе овим новим које долазе.
Колико ће још моћи неко теби да опрашта, оној другој да упија сузе
дубоко у својим слојевима, неко тебе да охрабрује, у тебе да вјерује?
Колико вас ће исписати историју, а да нијесте побједници?! Колико
вас ће бити на позорници, не носећи улогу главног лика?!
Шта ако смо последњи који газе овом земљом, а шта и да смо
први? Постојимо док стварамо, док се наша имена провлаче по књигама, док нас помињу као неког ко је учинио добро човјечанству, добро
земљом коју гази. Хранећи оно лоше у себи, настаје коров, ширећи се
по сваком парчету тијела, правећи коријене, дубоко зарезане у нашем
духу, које касније не можемо сасјећи, само наставити да их хранимо,
убијајући сваки атом оног доброг у нама.
Питали су ме, каква је разлика између оног ко није створио ништа
и оног који је створио све, када нестајемо сви исто као и онај чије се
име помиње, као и онај за којег се и не зна. А зар није љјепше отићи,
знајући да смо овом свијету нанијели трачак свјетлости, а не какав
терет времена? Не нестајемо оног тренутка када ишчезнемо са овог
свијета, већ оног када забораве наша чињења, а заборавиће их једино ако
их нема, ако нијесмо наше име увукли у нечији стих, сакрили у некој
фотографији, урезали у некој клупи. Зар постоји заборав? Зар ће наше
стопе бити мање вриједне од оних које тек долазе? Зар су они прошли
вољели искреније него ми? Зар ви мислите да ово вријеме нема неког
новог Андрића или неког новог Теслу? Тек смо почели да корачамо,
да оним добрим чистимо, а оним лошим прљамо стазе, да због оног
искреног постојимо и будемо неки нови Андрић, или нека нова Лејла,
коју су вољеле пјесме.
Кога онда да окривим, а кога да похвалим што су лутали по згужваним мислима, мазећи забачене предјеле мојих недоумица, онда када
1
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се небеско пространство и плаветнило стопило са мојим незрелим
вијугама стварајући једно бескрајно путовање у којем се понајчешће
ћути.
Увидјех, добро је што сам у овом времену успјела наћи, а у исти
мах и сакрити, мало од себе, више од других, мирну луку мојој маштарији, добро је што сам окусила мед свакодневног чемера, измислила
оправдање мојој исхитрености.
Онда, пристајем, да у ријечне сводове, токове и дубине, пустим све
своје горчине, све оно што ме је нагризало крњући моју кожу, попут
соли која изједа начињену рану. Пристајем да корачам попут слијепца,
правећи се да не видим све оно чему сам и сама свједочила. Почињем
да вјерујем да на овом свијету још одавно спава нешто добро, чекајући
искреније вријеме да се пробуди, у овом сигурно не планира.
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Сава ЂУКИЋ1
ТВОЈЕ ЈЕ ДА КОРАЧАШ
Пловимо кроз живот као кроз ријеку у кањону жеља, авантура и
борби. Трудимо се да сваки дјелић живота преточимо у парче успјеха,
да би на крају саставили слагалицу побједе.
Пут до успјеха, среће и живота дуг je, потребна је снага и истрајност. На раскршћу бирамо средства, правац и циљ. Као мали
птићи који хитају ка јату остварења идеала. Идемо храбро, али иза
сваког ћошка неко вреба и тамна страна судбине непрекидно пријети.
Останемо ли и почнемо ли да страхујемо од злих погледа и ријечи
наш пут неће имати краја, а почетак више није сјајан.
Међутим, видим једног човјека који иде полако, али право, гледајући у небо као своју границу. Будимо као он. Све топле сунчеве
зраке принесимо и направимо штит, својим знањем изградимо мач
којим идемо путем од камења, али без капи зноја. Сигурни смо и гледамо право. Не размишљамо ни о чему, јер зле мисли лоше намјере
имају и вежу конопце око наших ногу.
Морамо само да корачамо истрајно и сложно, у хармонији са
собом и својим мислима. У ранцу имам ризницу знања, оловку разних вјештина и свеску искуства. Једном ријечју, свој прибор за живот.
Са њом крећем даље и својим стопама и корацима остављам трајне
трагове на које се не враћам, већ се они враћају мени. И сада сам ту,
на прагу остварења свега онога чему сам се надао и ка истом пловио
истрајно, са раширеним једрима. Узимам састојке за успјех и срећу и
стварам храм побједе, око којег је радост и задовољство.
Наше је само да идемо напријед и да корачамо. Лијево и десно
само нас одаљавају од намјере и продужују пут до успјеха. Останимо
досљедни, гледајмо право, у свијетлу будућност која нас чека и чувајмо се лоших гласова, мисли и погледа.
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