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СТОЈАН НОВАКОВИЋ КАО ПРЕТЕЧА
ЕСТЕТИКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ
САЖЕТАК: У науци о књижевности естетика рецепције као теоријска и методолошка поставка развија се доста касно, тек у другој
половини XX века. Кључни допринос на овом пољу дао је Ханс Роберт
Јаус, чија је знаменита књига Естетика рецепције објављена тек
1967. године. Међутим, о посебној улози читалаца у судбини неке књиге
било је и пре ње значајних покушаја и правих доприноса осветљавања
улоге читалачке публике у судбини књижевнш дела. Можемо с поносом
истаћи да је српска наука о књижевности далеко пре Јауса поставила
солидне темеље анализирања улоге читалачке публике, те утврдила читаву скалу разноврских облика и типова читања и посебних читалачких
субјеката. Као значајан претеча естетике рецепције на нашим просторима истиче се нарочито Стојан Новаковић својим знаменитим делом
Српска књига, њени продавци и читаоци у XIX веку (1900), која је
штампана скоро читавих 70 године пре поменуте Јаусове књиге. Њоме
се Новаковић потврдио не само као претходник естетике рецепције већ
и као један од њених великих утемељивача.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Естетика рецепције, публика, читаоци, слушаоци,
гледаоци, приређивачи, издавачи, пренумеранти, препродавци, библиотеке, удружења...
ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКЕ ПОСТАВКЕ ЗА ЕСТЕТИКУ РЕЦЕПЦИЈЕ
У току свог развитка књижевна наука је у почетним фазама највише
пажње поклањала проучавању животу аутора и друштвено-историјским
околностима у којима је он радио и стварао (позитивизам), потом се
пажња критичара, теоретичара, па и историчара књижевности усмери1 Удружење књижевника Србије недавно је објавило књигу Зборник радова – Проф.др Милораду

Јеврићу у почаст. Овим издањем, издавач објележава двоструки јубилеј – 70 година живота и 50
година стручног, научног и педагошког рада свог угледног члана. Одговорни уредник ове публикације је Петар Жебељан, за издавача се потписује Милован Витезовић, рецензент је проф. др
Даница Андрејевић, а приређивач академик Радомир Ивановић.
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ла првенствено ка књижевном делу (формализам, структурализам, феноменологија...), да би се у новијим временима фокус литературолога
окренуо ка читаоцу, гледаоцу и другим категоријама књижевне публике
(естетика рецепције). Начин прихватања књижевног дела од стране читалаца је од ванредног значаја за судбину не само једног дела него и читавог опуса, једног периода књижевности, али и целокупне националне
књижевности или књижевности уопште. Рецепција књижевних дела као
посебан приступ и метод у проучавању књижевних феномена најмање
се развијао и примењивао у досадашњим научним анализама и синтезама, ова методолошко-теоријска дисциплина је и међу најмлађима по
своме постанку, али она је већ дала одређене али значајне резултате и
разгранала се у неколико смерова.
Сама чињеница да је после писца и његовог дела на ред аналитичких
испитивања дошао и читалац, по чему је он постао равноправан учесник свеукупног књижевног процеса, довољно говори о њеном значају и
сложености. Без писаца нема књижевних дела, без дела нема ни читалаца, као што се све то може рећи и обрнутим редом. Најкраће речено,
најважнија књижевна тријада писац - дело - читалац чини јединствену
целину, она је основа књижевности као посебног система који егзистира
попут живог организма, она има своју структуру, своје законитости по
којима функционише и своју естетску, активистичку и стваралачку улогу у животу појединца и људског рода у целини. Управо, начин на који
поједини читалац, одређени друштвени слојеви и читалачка публика
уопште прихватају и доживљавају књижевна дела, и које она све одјеке
производе у њима, укључујући и стваралчке подстицаје и естетичке реакције, представља један од суштинских феномена културе и уметности
цивилизованог човека. Поетика и естетика рецепције постала је важан
сегмент литературологије, она је дала довољно резултата у откривању
и објашњавању једног читавог поља књижевности и уметности, иако се
као научна књижевна дисциплина налази тек у повоју. Рецепција није
само књижевнокритичка и књижевнотеоријска категорија, она је истовремено и књижевноисторијска појава која има потврђен развитак, своју
дијахронијску суштину.
Читалачка публика, гледаоци и следбеници нису само пасивни посматрачи или прости уживаоци и конзументи уметничких производа, они
су и активни фактори који повратно делују на писца и његово дело. Активистичко дејство публике на аутора огледа се најпре преко извесног
„хоризонта очекивања» којим се он стимулише и усмерава као одређена
креативна енергија и писац мотивише за писање пожељних врста и садр-
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жаја дела. Писац може удовољавати публици, кренути ка испуњавању
њених жеља и очекивања, може чак дуго истрајавати на том послу, али
може ићи и обрнутим путем и изаћи из утврђених канона и културних
навика, у настојању да створи нова дела, нове форме, нове укусе и више
вредности, па и нову, култивисанију публику. У таквим околностима и
опредељењима настају авангардна уметност и књижевност које се у односу на дотадшњу традицију разликују својом иновацијом, оригиналношћу и друкчијим вредностима. На тај начин се остварује књижевни
развитак, литература се мења, помера унапред, развијајући нове стилске
формације и нове епохе које заједно чине уланчану целовитост или историју књижевности.
Али своју историчност нема само литература, своју процесуалност и
историчност има и књижевна публика. Историја укуса, различитост прихватања и доживљвања књижевности може се такође хронолошки конституисати, утврђивати посебне врсте читалачке публике, увиђати њене
постепене мене или големе трансформације. „Јер у оном троуглу који
чине писац, дело и публика, ова није пасивни део већ је треба схватити
као енергију која такођер ствара историју (gechichtsbildende Energie).»
(3. Константиновић). С обзиром на обухватне родове, бројне врсте књижевности или изразите егземпларе, можемо говорити и о историчности
у посебном прихватању, усвајању (или одбацивању) књижевних идеја,
дела, опуса, књижевних школа или стилских епоха; националних или
општих књижевних тоталитета, и то највише од стране промењљиве,
образоване или необразоване читалачке публике.
Наша реалистичка књижевна епоха настајала је у слободној Србији,
Црној Гори и другим деловима Српства, када се довршавао процес националног ослобођења и докончавао романтизам и епско-херојско доба
наше културе. Створени су предуслови за несметан развитак књижевности, па и за њено интензивније усвајање од стране разних профила
читалачке публике. Ово је био период отварања многих штампарија, покретања листова и часописа, формирања библиотека и других културних установа. Оснивањем уметничких друштава, страначких листова и
подлистака, научних институција, оснивањем позоришта у Новом Саду
(1861) и Београду (1868), покретањем књижевних часописа на двору
књаза Николе (Цетиње), све је то утицало на снажан развитак реалистичке књижевности, али истовремено егзистирају и закаснели одјеци
романтике, која је нарочито била усмерена према још неослобођеним
пределима нашег народа. Зато је прелаз од романтике ка реализму био
истовремено и нагао и постепен, у зависности од степена остваривања
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националне слободе и социјалне правде. Све је то утицало на стварање
одговарајуће културне климе која је била погодна за стварање и ширење
разних облика читалачке публике. Ако је романтизам био насушна потреба нешто старијим генерацијама и одражавао дух витешких времена
и наше славне историје, реализам је баштинио савремену тематику и
окупљао пишчеве савременике као публику, док је модерна књижевност
готово увек имала претензију на стварање неке нове, будуће публике и
посебних уметничких кругова.
Стога би требало најпре утврдити основне типове рецепције, а њих
не чине само читаоци, већ и гледаоци, и слушаоци, па и нови ствараоци.
Саставни део књижевне публике чине и појединци, и групе, и слојеви, и
школе, и специјализоване институције, и најшире културне масе, а све
то, и још много више, конституише једну посебну културну и књижевну
климу, један реалан фактор чија се реч може увек чути или не чути, али
се не може игнорисати ни негирати. Неки теоретичари, као Роман Ингарден, сматрали су да је читалац статична појава, а самим тим и идеална, и
да се може везивати само за одређену историјску епоху, друштвени слој
или националну средину, за узраст или пол. Писац Гистав Флобер, међутим, мислио је да он пише за неке још неодређене и „нерођене читаоце.»
Појам читаоца и читалачке публике је, свакако, много сложенији, он
се раслојава на мноштво ужих и ширих подврста; каткада читаоци представљају расуту и некохерентну категорију особености и потпуно различитих индивидуалности/ појединаца. Читаоци се могу делити и према
психолошком сензбилитету или интелектуалним способностима, па можемо издвајати оне маштовитије, склоне сањарењу и фантазијама; њима
више одговара нека врста романтичне литературе, а такав читалац може
се сматрати романтичним и романтичарским. Интеракција између песника романтизма и њихове публике увек је била двосмерна, па су романтичари радо веровали да поседују божанско надахнуће, јер су тако сматрали и њихови читаоци. Читаоцу са превагом развијених интелектуалних
способности, склоности за реалније промишљање и науку више одговара
нека врста реалистичке литературе, те се он може назвати реалистичким
читаоцем. Наравно, могуће су, и постоје, и прелазне комбинације које у
себи синтетишу обе ове категорије. Писци реалистичке епохе нису униформна категорија, као што ни читалачка публика у време реализма није
а priori хомогена маса, без унутрашњих подела и структурних различитости, нарочито у периоду 1865-1875, како каже Душан Иванић.
Налазећи се на раскршћу између романтичне и модерне литературе,
и читалачка публика реалистичког периода делила је судбину целе епо-
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хе, па је била раздељена на оне који су се радије везивали за писце покрајинских, регионалних и фолклорних особености, док су се они други,
култивисанији, више опредељивали за писце са психолошким сензибилитетом, који почињу гајити скепсу (или неку врсту нихилизма) не само
према романтичарским заносима и националним идеалима, него и према просветитељско-сцијентистичкој визији људског друштва и његовог
прогреса. Губљење вере у прогрес и оптимистичке слике света било
је заједничко и писцима и читаоцима с краја XIX и почетка XX века.
Код нас су ратне катаклизме балканких ратова, а нарочито она из Првог
светског рата, на широким европским просторима довеле до потпуног
губљења наде у прогрес, науку и хуманизам међу људима, а тиме и до
постепеног или радикалног укидања не само реалистичке литературе
него и њене публике. Модерни писци, с једне, и модернији читаоци, с
друге стране, постају упућенији једни на друге и почињу комуницирати
без посредника. У делима психолошке провенијенције писац се директно обраћа читаоцу и с њим води једну врсту присног, исповедног дијалога, у сталном настојању да с њим подели своје сумње, стрепње или
сумрак идеала.
Наши читаоци се могу делити не само према епохама и правцима
него и према књижевним родовима и врстама. Један профил читалаца
више воли прозне творевине, други поезију, трећи драмске облике и
позоришне представе. Акциону и пустоловну литературу више читају
млађи читаоци, зрело људско доба је ближе озбиљним темама и мисаоно
прожетим делима, као што се старије генерације такође више интересују
за мемоарску и документарну прозу. У свему овоме нема неке строге
униформности, него су могући прелазни типови и супротни примери.
Такође, постоје и неке врсте универзалних, енциклопедистичких читалаца који се интересују за готово све области људског духа и за многе
уметности. Код изразито национално опредељених и родољубивих људи
честа је усмереност ка читању свега онога што је од интереса за националне послове и националну културу, не негирајући њихову усмереност
и ка другим литературама и различитим кулгурама.
Читаоци се могу делити и према степену веровања у понуђене текстове, па има и оних који се потпуно идентификују са прочитаном књигом
и њеним ликовима; они имају резервни или березервни став према делима које читају и писцу којем верују, не остварујући никакву дистанцу
према његовим порукама, мислима и ликовима. „У наше сећање најдубље
се уцртају оне књиге, које смо читали без икакве намере да их критички
разматрамо. А то су књиге, којима смо потпуно веровали» (Филиповић,
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1971. 28.). Друга врста читалаца, услед нагомиланог искуства, зрелости
или професионализације, изражава већи степен дистанцирања и критичности према делу, па се међу оваквима испољава и већи степен дистанцираности у односу на прочитана дела, те се међу њима јављају предуслови
за развитак књижевне критике. Књижевна критика и критичари су посебна и одабрана врста читалачке публике о којој ваља посебно говорити.
Типологија читалаца и начин прихватања неког дела овим се ни издалека не завршава. Читалачки кругови се мењају, повећавају или смањују,
а понекад и нестају из књижевног живота, и тада књижевно дело тоне
у заборав, јер без читалачке публике нема књижевног дела, оно опстаје
само у процесу усвајања, интерпретације, коментарисања... Читалачка
публика може бити наша и страна, када се једно дело преведе на друге
језике, оно стиче нову публику која на друкчији начин прихвата то дело
и њеног писца. Овај процес тече и обрнутим смером, преводи страних
писаца на наш језик стварају у домаћој публици нове хоризонте, а настају и услови за утицаје на наше писце. Таквих утицаја у време реализма било је много и они су били врло подстицајни и плодоносни. У
оваквим случајевима наша публика је активистички деловала и на наше
ауторе, јер је она захтевала од домаћих писаца да буду актуелни и да
буду на достојној уметничкој висини страних писаца. „Књижевно дело
није објект који постоји за себе и који свим посматрачима у свим епохама нуди исто лице» (X. Р. Јаус). Једно истинско уметничко дело увек се
прима и прихвата на различите начине не само од појединих група читалаца већ и од стране сваког појединца. Баш та променљивост рецепције
ствара њену историчност, а она и подарује нови живот једном уметничком делу. То значи да у сваком великом уметничком и књижевном делу
не постоје само једне истине и исте лепоте које зраче на истоветан начин, већ су то променљиве категорије, од којих се понекад уочавају једни
његови кавалитети, други пут други, али популарност неких дела никада
не опада и она увек има неку сталну или смењљиву публику. Тако је и
са тумачењем, са интерпретацијом, које такође никада не објашњавају
дело на исти начин. „Писање историје уметности, које следи принцип
отворене структуре и никада довршене интерпретације дела, има у виду,
адекватно процесу продуктивног разумевања и критичког тумачења, пре
свега, просветитељску и еманципаторску функцију уметности,» каже
Јаус. Ова фукција суштински је неодвојива од различитих потреба и интереса читалачке публике.
Ако свака врста читалаца има своје специфичне укусе и своју литературу, ти укуси мењају се адекватно променама самих родова, врста и
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жанрова књижевности. Промене у стилском развитку појединих епоха
стварају и промене књижевне публике. Једна историчност иза-зива другу историчност и њену квалитативно-квантитативну трансформацију.
Књижевни родови и врсте такође су подложне усавршавању и сталним
променама, па се и верификовање тих промена од стране читалаца и нових стваралаца креће у истом правцу. Међутим, облик Бокачових новела
код наших писаца никада није био чисто подражавање, Љубишине новеле писане по угледу на Бокачове, сасвим су нова уметничка дела која
стварају и нове облике читалачког менталитета и доживљаја. Љубишино приповедање наслонило се на народно причање, прича се претварала у приповетку, за коју је уместо брижљивог слушаоца био потребан
пажљив читалац.
Рецепција није само саосећавање, није само пасивно прихватање
туђих осећања, мишљења, разрешавања, катарзе. Рецепција подстиче и
на деловање. Она доводи до мањег или већег преображаја личности која
чита или гледа уметничко дело. Читалац се још укључује и у стваралачки процес и довршава оно што је писац започео или само назначио као
могућу алтернативу. Зато се он јавља и као састваралац, коаутор главном аутору. Он не само да мења свој живот, него мења или преусмерава и судбину дела у пожељном или само њему знаном правцу. Када
рецепција достигне висок ниво своје ефективности, јавља се и потреба
за опонашањем. Колико је у историји било читлаца који су, подсткнути
величином и снагом неке естетске твоевине, и сами почели да стварају
уметничка и књижевна дела. Тиме се линија аутор - дело ~ читалац
затвара у пун круг. И све почиње из почетка, па у том инверзивном процесу писац постаје читалац, а понеки виспрени читалац постаје писац.
Тако нестаје оне строге поделе која је делила писца од бар неког вида
читалачке публике. Трајно остаје само насушна и вечита потреба човека
за стварањем, усвајањем, промишљањем и подстицањем на нова и савршенија дела. Ако целокупно књижевно стваралаштво условно назовемо
причом, Иво Андрић је овако назначио њену универзалност: „Начин и
облици тога причања мењају се са временом и приликама, али потреба
за причом и причањем остаје, а прича тече даље и причању нема краја.»
А док буде приче (и уметности), биће и оних који је слушају, читају, гледају или наново стварају.
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НЕКИ ВИДОВИ ЧИТАЛАЧКЕ ПУБЛИКЕ
Писац је најчешће први читалац свога дела. Притом, не изостаје ни
његово првотно вредновање сопственог дела, исказивање задовољства
или незадовољства учињеним. Српски реалисти су се показали и као врсни критичари, мада се као аутокритичари нису баш прославили, јер је
њихово мишљење о властитим делима најчешће било врло често субјективно, па и погрешно. Просуђивање сопственог дела јесте увек незахвалан задатак и зато је боље да то чини неко други, објективнији, који са
веће дистанце проматра и анализира њихово књижевно дело. А најбољи
судија књижевним делима јесте бројна публика и стручна критика као
одабрани део те публике. Али међу критичарима не постоји увек сагласност у ставовима према неком делу и писцу, већ се код њих њима често
јављају различити или потпуно супротстављени ставови. Међутим, за
судбину дела је много важније да га прихвати шира публика него критика. Понекад, додуше, еминентна критика боље процењује вредности и
естетске домете једног дела или опуса од публике, а најбоље је за писца
када се судови критике и укуси публике поклапају, што у историји није
баш чест случај.
Прву читалачку публику, после писца, може чинити неки члан из породице, друг и пријатељ, колега са посла или књижевни сабрат истог
занимања и интресовања, те од њих обично буде неко од првих читалаца, од чијег мишљења и суда доста зависи судбина самог дела и даљег
писања. Читаоци су, надаље, многи чланови редакција, словослагачи,
штампари, лектори, коректори, рецензенти, дистрибутери, први прави
критичари, библиотекари и други учесници књижевног процеса и усвајања једног ументичког дела, опуса или целе едиције. Док дело дође
до анонимног читалаца, доста је дугачак пут једне књиге, али тек када
дође до те широке публике, једно књижевно дело долази у повољну ситуацију да буде усвојено, познато и прослављено, или да буде одбачено
и склоњено у таму заборава. Без читалаца књижевно дело не постоји,
осим као материјална чињеница, као артефакат, и не разкликује се много од других предмета изложених или похрањених/ склоњених у неку
фиоку или на полицу какве галерије. У књижевној тријади писац - дело
- читалац ниједан чинилац не може функционално постојати сам, већ
само заједно они чине одређени књижевни живот одрживим и делотворним. Писци и стварају због читалаца, њихова дела намењена су народу,
стварању естетских утисака и уживања у њима, служе ширењу видика,
образовању и напретку друштва. У реализму је нарочито било тако.
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Читаоци никада нису компактна група, то је категорија која се дели
на много врста и подврста, и то према социјалном статусу, образовном
нивоу, полним или старосним разликама, политичким и верским опредељењима, психолошким сензибилитетима и афини-тетима, па и многим другим узусима. Поред појединца као читаоца, постоје и парови
блиских читалаца, који размењују исте књиге и наизменично укрштају
своја мишљења о њима. Потом следи породица као ужа група читалаца,
у којој се читају књиге и размењују искуства и утисци. Пример једне
такве узорне породице, као правог читалачког клуба у реализму, била је
породица Илић, чији су чланови не само много читали, него и стварали оригинална дела и окупљали и привлачили и друге читаоце да прво
овде презентирају своје почетничке радове. Читалачки кругови се даље
шире преко посебних читаоница, штампарија, новинарских и издавачких кућа, редакција часописа и удружења књижевинка. Од оснивања
Велике школе до формирања Универзитета у Београду високошколска
омладина је увек била нека врста елитних читалачких кругова и будућих
стваралаца. У улози читалаца налазили су се потом разне школе, ђачке дружине, омладинске организације, међу којима се средином друге
половине XIX века јавља и Уједињена омладина српска, која је тежила
потпуном ослобађању свих српских земаља, народном просвећивању и
сарадњи са осталима народима на Балкану. Њене идеје имале су у виду
и социјално ослобађање широких народних слојева. Ови крупни циљеви
нису се могли остваривати без књиге и читања, без науке и образовања.
Младалачка публика је увек тражила акционе романе и мобилизацијска
штива, док је старија публика више имала афинитет за сабирна искуства
генерација и такозвану „мудроносну прозу.» Сви су наши омладинци
радо читали руске реалисте, али и писце других народа који су увелико
превођени код нас. Од наших писаца омладинци нису читали и ценили само реалисте него и романтичаре, они су се напајали и њиховим
идејама и стварали свој програм националниог, културног и социјалног
ослобођења. Друга половина XIX била је позната и по томе што су тада
формиране политичке странке (Либерална, Напредњачка, Радикална),
све оне су оснивале своје страначке листове, а у тим листовима увек је
било места и за књижевност, па су се у њима одржавали специјализовани подлисци, намењени штампању дела, њиховој популаризацији и
привлачењу што шире читалачке публике.
У Војводини, која се тада налазила у Аустро-Угарској, деловала је
Српска слободоумна народна странка, а на Цетињу је за двор књаза Николе било везано издавање штампање листова {Црногорка, Глас Црно-
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горца...), но тамо није било изразитијих страначких групација. На крају,
иако је општа писменост у време реализма била незнатна, са ослобађањем
од турске власти и ширењем школских институција, стално се ширио и
број писмених људи, па се условно може рећи да је и читав један народ,
са својим навикама и епском културном традицијом, постепено прелазио са усменог на скриптивно (писмено) стваралаштво, од слушалаца
постајали су пажљиви читаоци, а са отварањем позоришта стварани су
и активни, редовни гледаоци, и тако комплетирали сложену скалу реципијената уметничких дела. Драмски комади са певањем и народним
играма, каквих је било у овој епоси, такође знатно умножавају број, врсте
и квалитет рецепције наше књижевности. Књижевне награде и награђивање најбољих дела посебан су вид и подстицај рецепцији књижевности,
као и све чешће сценско и миуићко извођење књижевних дела.

Стојан Новаковић као претеча и утемељивач естетике рецепције
Стојан (Коста) Новаковић (1842-1915) био је одличан познавалац
и пручавалац српске књижевности, и то не само оне савремене, него
и наше старије и народне књижевности. Како је његова Српска књига
штампана последње године XIX века, њена садржина се првенствено односила на читав XIX век, али и на књижевност ранијих периода, посебно на нашу срењовековну књижевност. Новаковић се није интересовао
само за најважније књиге које су настајале у разним периодима српске
историје, него је посебну пажњу посветио и читаоцима српске књиге,
те њеним издавачима и препродавцима, па и неким њеним критичарима. Као резултат тих његових интересовања и пручавања настале су две
важне његове књиге, Историја српске књижевности (1871) и Српска
библиографија за новију књижевност 1741-1867,(1869). После пописивања свих важнијих српских књига, које нису биле само књижевног
карактера, уследило је књижевно историјско сажимање и синтеза знања
како о целокупној дотадашњој српској књижевноси, тако и о литератури
најновијег доба. Новковић је био један од ретких учених Срба који је
увиђао огроман значај стварања, конституисања српске библиографије,
али и изради књижевно историјске синтезе која би била систематизација њена и основа за даља проучавања и теоријска уопштавања. Зато је
његова Српска књига дошла као вид главне завршнице његових дугогодишњих изучавања и бављења српском књижевношћу и књигом уопште.
Као и за Светозара Марковића, и за Новаковића књижевност има
улогу да подупре друштвене процесе, да унапреди и усаврши народни
живот, да обједини расуте делове једног народа и да приближи оне де-
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лове других народа који су нам блиски по пореклу, језику и етничкој
сродности. „Књижевност, главни орган просвете и духовнога живота,
једна је између најглавнијих покретних сила у животу оних народа који
су растурени и малени и у којих су још у повоју остале покретне силе
- политички живот, државна снага, уметност, општа образованост, привреда, индустрија, и трговина, и тако даље» (Новаковић, 1900.1.). Већ на
самом почеку књиге Новаковићје улогу књижевности изједначио са најважнијим снагама друштва, он је у њој видео не малу покретачку снагу
којом се далеко стиже. Иако Марковић и Новаковић нису били политички истомишљеници, у погледу схватања улоге књижевности у друштвеном и националном животу они су били на готово истим идеолошким и
културолошким позицијама. Ипак, за разлику од Новаковића, Марковић
није стварао књижевна дела, већ је писао само програмске чланке за потребе реалистичке књижевности. Новаковић се много шире бавио српском књижевношћу, и старом и новом, историјски саледавао њен укупни
развој, бележио све што је у њој значајно остварено, а што се тиче програмских основа књижевности, оне се делимично могу сагледавати из
његове Српске књиге..., мада не онако целовито и конзистентно као код
Марковића. Марковићеви књижевни погледи били су више усмерени на
стварање социјалне и реалистичке књижевности, док је Новаковић на
књижевност гледао из угла још увек неослобођеног Српства, те његови погледи имају више карактер национали и романтичарски. Међутим,
као научник и оштар опсерватор свога времена, као добар познавалац и
српске књижевнедијахроније и синхроније, он није могао бити много
удаљен од Марковићевих реалистичких погледа на улогу књижевности
у савременом друштвеном животу.
У складу са својим југославистичким погледима на будући живот
словенског живља на Балкану у наредном, XX веку, Новаковић је Србе
и Хрвате сматрао главним деловима једног те истог народа, јер је у њиховом готово подједнако трагичном положају и видео зачетке идеја о
будућем заједничком суживоту: „Срби и Хрвати, два глава саставна дела
једнога истог народа, у наше време састављени једним књижевним језиком, живе под седам зазличитих политичких управа, под Турском,
Аустријом, Угарском, Троједницом, Србијом, Црном Гором и Босном
и Херцеговином» (Новаковић, 1900. 5). Управо у тој разједињености и
распарчаности ширих народних маса он је видео разлог за стварање једне снажне државе која би се остваривала највише преко језика, просвете,
културе и књижевности, док нека војничка или уставно-политичка разрешења није помињао. Новаковић је на самом почетку XX века припа-
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дао оној плејади великих умова српске интелектуалне елите (Ј. Цвијић,
А. Белић, Ј. Скерлић, М. Пупин, П. Поповић...) која је стремила стварању велике Југославије као противтеже околним поробљивачким амбицијама, првенствено, турским и аустро-угарским. Таквих умова било је
и на хрватској страни, али ни једни ни други нису могли наслутити да су
религијске поделе јаче од свих сличности и сродности међу нашим народима и да ће оне довести до тако страшних трагедија каква су Јасеновац
и етничка чишћења 90-их година претходнога века. О том трагичном
искуству и распаду двеју Југославија историчар Милорад Екмечић је с
правом констатовао да је религија „највећа вододелница” међу народима. Такав трагичан развој догађаја. услед одвећ племенитих циљева који
су стајали пред нашим народима, Новаковић није могао предвидети.
Историчар књижевности Стојан Новаковић је 1900. српске читаоце
XIX века разврстао у посебне групе (Српска књига, њени продавци и
читаоци у XIX веку) које су, далеко пре установљења естетике рецепције, прилично добро одражавале структуру читалачке публике у Срба
тога времена. С напоменом да су оне примереније за српске просторе у
тадашњој Аустро-Угарској и да је та читалачка маса била више усредсређена на нашу стару, народну књижевност и романтизам, док се читаоци реалистичких дела у њој тек наслућују. Централни делови српског
народа, ослобођени и осамостаљени претежно у време реализма, тек су
формирали читалачке навике, и то највише преко школства и просвете,
које су се све више развијале и шириле у новој држави. „У први мах публика се збирала из образованијега варошкога становништва. Владика
или протопоп, племић (спахија) или богат економ, чиновништво државно или општинско; војници; адвокати; професори и учитељи; имућнији
трговци; имућније занатлије - ето то је у главним потезима круг којим су
обележаване границе првој српској читалачкој публици. Даље у народ
није ишло школовање, даље се ни публика није ширила» (Новаковић,
1900. 29). Ово су све била и градска или варошка занимања, док се сеоска средина још не развија на очекивани начин, а реалистичка дела су
на почетку посвећена управо сеоској проблематици, па је стварање реалистичке публике требало развити првенствено у сеоским срединама, а
не само урбаним. Да је Новаковић тачно увиђао мукотрпну постепеност
стварања реалистичке публике видимо из следећег његовог става: „Кад
је средиште књиге из цркве манастирске порте и властеоског двора пренесено на трг и на улицу, тип се читалачке публике у Срба променио онако исто као и правац просвете. Тек су тада Срби пошли за новим веком
и појмили да се користе добротворним утицајем штампе за општенарод-
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ну просвету» (Новаковић, 1900. 27-28). Дакле, просвета и штампа биле
су главни фактори стварања српске читалачке публике на селу. Српски
реализам, као нова епоха у књижевности, уско је био заснован баш са
тим категоријама нашек културног живота. Новаковић не помиње реалистичке писце, али се из понуђеног каталога старих и нових занимања
види да је на помолу нека нова публика која чита новију, ралистичку литературу: „Уз достојанственог епископа, архимандрита или протопопоа,
гурао се унутра, равним кораком, и ковач, и кројач, и трговац, и сељак.
Човечанска права што су у Француској за револуције тражена у политичком смислу, у нашем су народу од времена Доситеја и Вука тражена
у смислу просветном за језик и књижевност народну» (Новаковић, 1900.
28). И Доситеј и Вук претече су реалиста, а после Вука главни књижевни
правац је реализам, па је стварање његове књижевне публике постало
неминовно. Писац ове књиге увиђао је да се у Срба стварала и женска
књижевна публика, а то се није могло остваривати само просветом и
штампом, него и социјалистичким учењима С. Марковића о женским
правима и демократији.
Новаковић разликује српску од хрватске читалачке публике, а надао
се, нарочито после прихватања српског језика од стране Хрвата (1850),
да ће они пригрлити и српску књижевност као своју, што би водило
даљем уједињењу истих племена или врло блиских народа, разједињених разним страним окупацијама и религијом, а с циљем уједињења у
једну нову и снажну словенску заједницу на Балкану. „И у Далмацији и у
Хрватској, и у Србији и Црној Гори, и у Босни и у Старој Србији, и у Македонији ваљало би пустити крилатога носиоца идеја, штампано слово,
да Србима разних мисли, разних предрасуда, разних држава каже ко су и
шта су, да им јави како има велика благословена народна светлост и просвета у свем свету; како у њу и они имају да гледају; како је и она њихова; како је и њима духовно спасење и ослобођење јединствено спасење и
ослобођење, јер је љубав рода свога свуда допуштена и свуда присутна»
(Новаковић, 1900. 3-4). Ово су биле идеје нашег романтизма, велике и
племените идеје, које су се у XX веку накратко оствариле, а потом се
крајем века све распало у прампарчад. Овај наш историчар, политичар
и идеолог сматрао је Србе и Хрвате једним народом који имају једну
књижевност, што је још шире развијао и образлагао у својој Историји
српске књижевности (1871). Од књижевности он је императивно захтевао „да духовно уједини растурено Српство...,» али се то ослобођење
и уједињење имало извршити у складу са неки општим, светским и
универзалним вредностима и истинама. Између српских националних
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циљева и савремених европских трендова у политичким и културним
кретањима Новаковић није видео раскорак, нити га је могло бити.
Највернији читаоци, како их је видео Новаковић, били су претплатници и продавци књига, који су и материјално помагали њихово штампање, па су се њихова имена често налазила на њиховим задњим странама. Тако су они улазли у књижевност и остајали познати за вечност.
„Први наши књижевници уобичајили су и објављивали су то својим
преплатницима и скупљачима да ће им се имена у књизи штампати. Изгледа да је то било велико привлачно средство како за преплатнике тако
и за скупљаче. Тим се начином, у неку руку, писац удруживао са својим
претплатницима» (Новаковић, 1900. 16). Овим методом послужио се и
сам Новаковић када је 1870. штампао Душанов законик за који каже да
се ниједна књига није тако брзо продала као ова. Наравно, Новаковић
увиђа да је огромна популарност једног таквог дела као што је Душанов
законик било разлог да оно буде разграбљено, али наш писац наводи да
су и имена преплатника на његовим страницама у томе доста помогла.
У време реализма појављују се и сакупљчи књига који отварају своје
мале књижаре или стварају приватне библиотеке. Како су се у другој
половини XIX века формирале политичке странке, у које су се претопили припадници Уједињене омладине српске (1866-1872), оне су постале нова жаришта окупљања ученог света и поштовалаца књиге, али
су се међусобно супротстављале и завађале, умањивајући општи значај
књиге и читалачке културе. Новаковић региструје постојање различитих
издавача и читалаца у виду прастарих „ходалаца и торбара» који пешице
стижу до својих читалаца и присталица лепе писане речи. Он упозорава
да се до правих читалаца може доћи само озбиљним и вредним књигама,
а да је све остало слаб рачун и јефтина пропаганда. Како што су Доситејева дела била читана на читавом Балкану, нарочито међу Бугарима, и
бугарске читаоце он убраја у неку посебну врсту српске читалачке публике, јер се тако стварала основа заједничке културне климе која нас
је на Балкану све духовно обједињавала. Као за Доситеја, на почецима
реалистичке епохе нешто се слично може рећи и за приповедно и програмско дело реалисте Љубена Каравелова, који је подједнако био читан
и у Бугарској, и у Србији.
Да је ново време донело и нове профиле читалачке публике види се и
по томе што Новаковић већ издваја „стручну војничку књижевност», те
да се сличне квалификације могу потегнути „и на правника, и на лекара,
и на учитеља, и на професора, и на свештеника, и на тежака, и на инџинира, итд.» Нарочито је на селу учитељски сталеж био окосница књиге
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и просвете, а учитељи су били и главни ослонац Радикалне странке у
придобијању сељачких маса за њене политичке циљеве, те је, с друге
стране, њихова мисија у ширењу књиге уопште, а посебо и реалистичке, била изузетна. Њиховим заслугама књига се из главног књижевног
центра, Београда, ширила по свим српским пространствима, па и изван
њих. Ипак, сиротиња и немаштина били су ограничавајући фактор ширења књиге и умножавања читалачке публике. Свега тога био је свестан
Стојан Новаковић, који је књигу сматрао најважнијим средством духовног уједињења Срба. „Од свих средстава која воде духовном уједињењу,
књижевност је средство најмоћније и најсилније.» За социјално ослобођење, које је имало уследити после националног, а с којим је, ипак,
органски повезано, била је потребна реалистичка књижевност и њена
разноврсна публика која се увелико стварала баш у другој половини XIX
века.
За стварање српске читалачке публике необично важно било је ширење школства и просвете, а то је долазило тек са стварањем слободне
српске државе. Српска провећеност није настајала само из дубина српске историје и средњовековне културе него и из развијенијих европских
држава. Потпадање под власт вишевековне турске владавине означено је
прекидом и пропадањем и српске културе и писмености, па је неки вид
културе и читалачких навика могао доћи само са територија северно од
Саве и Дунава (данашња Војводина и Славонија) „Границе читалачке
публике скоро све до 1830 једва су припадом прелазиле на јужну страну Саве» (Новаковић, 1900.30). Срби који су живели у тадашњој Аустро-Угарској били су живи извор не само за стварање литературе на српском језику, него и за њено ширење по ондашњој кнежевнини Србији.
Новаковић је, како видимо, увиђао историјске и географске условљености ширења српске књиге и њену зависност од слободне Европе. А са
ширењем слободне српске државе и ослободилачким акцијама слободне
Србије и Црне Горе стварали су се услови да се српска књига шири и
међу још поробљене српске покрајине, стварајући тако претпоставке и
за њихово ослобађање од страних доминација.
Настанак снажног слоја српске читалачке публике оствариван је посебно оснивањем штампарија и листова, формирањем библиотека и ширењем писмености у сеоским срединама, а то је ишло највише преко
отварања сеоских школа и делатношћу сеоских учитеља. Новаковић уочава да се продирањем српске књиге у сеоско становништво да се оно
диференцира према умним способностима. „Читалачка се публика дели
не само по бистрини, даровитости и интелектуалној складности својих
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чланова; она се силно разликује и по школованости и спреми њиховој»
(Новаковић, 1900. 31). Наравно, да је више и одабраније читалачке публике било у већим центрима, посебно у Београду, у којем се отварају
школе, научна друштва, а потом и Универзитет. Људи који су ишли на
даље образовање, више су пријањали књизи и тако ширили кругове писмених људи и читалаца.
Према степену образованости и писмености Новаковић је делио читалачку публику на вишу и нижу. Ова у школама и главном државном
центру имала је обрисе више читалачке културе, али је постојала и она
нижа, која се тек описменила, па су постојали појединци који су једва
прочитали две-три књиге. Новаковић истиче да су у тим почетним периодима стварања ширих читалачких слојева нарочито велику улогу играла дела српских писаца, посебно романсијера Милована Видаковића и
његових тада популарних романа Љубомир у Јелисијуму, Касија царица
и Велимир и Босиљка. Било је и других врста писаца који су тада утицали на ширење књиге и читалачких навика, као што је био историчар
Ј. Рајић, али су нарочиту популарност имале Вукове јуначке песме, које
су се радо певале, слушале или читале међу свим генерацијама српског
народа. Притиснути напорним радом и свакодневним обавезама, сеоски
становници „читају недељом и празницима, кад свој занат и свој редовни посао не раде.» За њих је читање књига било од споредног значаја и
више је служило за забаву и доколицу, али и за ширење сазнања и отварање нових видика на живот и свет у којима егзистирају.
После ослобађања и међународног признања Србије (1878) у другој
половини XIX века у њој се развио веома буран политички живот који
је често добијао и екстремне облике. Формиране су главне политичке
странке (Либерална, Напредњачка Народна радикална), а развио се и
полетан социјалистички покрет који ипак у овом веку није прерастао у
политичку странку. Свака странка је имала своју штампу, своје штампарије и своје кругове читалаца. „Политички догађаји никад нису без везе
са књижевно-просветним кретањем», каже Новаковић. У тим листовима
и гласилима увек је постојао и понеки књижевни подлистак у којем су се
афирмисали наши писци и образовала читалачка публика, а штампарије
су се отварале и ван главних српских центара, Бечу Пешти, Венецији
и дугим местима у српском окружењу. Новаковић овде највише има у
виду писце „правца мистичног, романтичарског и сентименталног, стила лаког али не простог него ишараног шаренилом старог књижевног
језика»(Новаковић, 1900. 46). Реализам као нова књижевна школа још
се није учврстио у историјском поимању и сагледавању Новаковићевом,
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он ће морати да дочека почетке XX века и делатност Јован Скерлића, са
своји великим делом Историја нове Српске књижевности(\9\4). Са настанком нове књижевности развијао се и нов књижевни језик који неће
бити „ишаран» обрасцима старијих облика језика, већ ће у њој превладати чист народни језик и његови бројни дијалектизми.
Чак и када публика није била нарочито образована и савремена, довољно је било то што је она нешто читала, па макар и дела Милована
Видаковића, која су по Новаковићу, била „без полета и оригиналности»,
али ипак таква дела и такви писци „збирали су ту публику и те читаоце, и та публика, ако и није разумевала њихове спремније другове, у
ствари је неговала љубав ка књизи и школи, која је позније истисла ове
сиромахе пионире, да на њихова места посади достојније и заслужније»
(Новаковић, 1900. 46). Читањем простијих и наивнијих дела, публика
се спремала за она сложенија и дубокомисленија, она се, са стварањем
читалачких вештина, усавршавала и култивисала, она се тако развијала,
да би у појединим сегментима и примерима достигла висок критички и
емотивно-сазнајни ниво. Њима усусрет стално су ишли нови издавачи
који су по цени великих личних одрицања штампали и ширили српску
књигу. Новаковић истиче више таквих „издавача ходалаца и торбара»
који пешице иду од села до села, од читаоца до читаоца, да би му допремили своје књиге и проширили његове просветне и образовне видике.
Новаковић у својој књизи о српским књигама констатује да је било
тешко направити нашу књигу по европским узорима, јер се она као таква не само тешко стварала него и тешко продавала. Изаћи са слободно
тржиште са неком књигом било не немогуће, те су се издавачи морали
држати опробаног рецепта са меценама и преплатницима („пренумерантима») да би се издавање књига како тако одржало. С потпором друштва
морало се ићи унапред, са обезбеђеним средствима, а не са неким прорачунатим ризиком и надом да ће се издавчки подухват исплатити. „Те
књиге нису још у српском народу имале „среће», да се пусте саме у свет
тражећи читаоце; њима је читаоце ваљало наћи унапред. Само простонародна књижевност могла је рачунати на срећу и пустити се међу
читаоце, с поуздањем да без њега остати неће!»(Новаковић. 1990.52).
Само она дела (и писци) која су се већ потврдила као вредност у српским
читалачким круговима могла су рачунати не несметану прођу и на даљи
успех код читалачке публике. Нова дела имала су пред собом мукотрпан
пут пробијања до срца и ума разнородне али и неповерљиве читалачке
публике у српском народу.
Као просветитељ и научник Новаковић је добро увиђао да неки пис-
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ци, а нарочито издавачи, повлађују публици како би своју књигу учинили прихватљивијом за обичне читаоце. Они су добро знали нарав и ниво
образовања таквих читалаца и настојали су да се пролагоде њиховом
укусу, не рачунајући на истинску уметничку страну својих дела. То није
било добро ни за писце ни за тадашње читаоце. „Служећи старинском
укусу своје извесне публике, која је била одвојена од врховних редова
српске читалачке публике и задовољна само оним на што се сама навикла, не желећи ништа више, и ови су издавачи, већ и по самом лукавству простих људи, а иначе из правог недостатка потребе, избегавали
сваки обрт с литерарним средиштима. Они су се бринули искључиво о
потребама своје читалачке публике, не водећи никаву бригу о потребама књижевности»(Новаковић, 1900. 61). Овде Новаковић јасно раздваја
припросту читалачку публику од оне образоване или високо специјализоване (интелектуалци, критичари, научници, значајни писци...), али
увиђа и потребу да се књижевност мора развијати и ићи напред без обзира на навике просечних читалаца.
Свест о континуираном развитку књижевности и промени стилских
образаца и књижевних парадигми високо је била присутна у првом нашем историчару књижевности. Он је добро познавао нашу стару и народну књижевност и све оне периоде нове књижевности до реализма,
али се већ код њега уочавају елементи реалистичке књижевне критике,
мада су они дати тек у назнакама. Потребе српског друштва не само за
реалистичком књижевношћу, која се напоредо развијала са стваралачким подухватима самог Новаковића, најављивале су и промену књижевних парадигми у самој критици и историји целокупне српске књижевности. Свест о „потребама књижевности» наговештавала је и појаву
модерне књижевности која је за време живота и рада овог научника већ
почела давати своје особене резултате, о чему нарочито сведочи књига
П. Палавестре (Историја модерне српске књижевности, СКЗ, Београд,
1995). Новаковић истиче да је тек покретање едиције „Српске Књижевне
Задруге» (1892) најавило доба за систематско и пробрано бављење књижевним пословима, јер је она „прва почела приређивати пажљива издања како старијех писаца наших тако и страних класика.» Српска књижевна задруга имала и је, а и данас има, ненадмашан значај за развитак
српске књижевности и ширење вредних књига међу све слојеве српске
читалачке публике.
У јеку ширења југословенских идеја, које су се почеле заговарати и
разгарати још у XIX веку, Стојан Новаковић је деловао у њиховом духу
заједно са другим српским великанима, и не само српским, и пројектовао
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нову духовну и књижевну климу која ће водити стварању будуће заједничке државе свих Јужних Словена. Међутим, овај је писац и национални
радник јасно уочавао и бројне препреке које стоје на путу ка том великом
и племенитом пројекту и циљу. Видели смо, он је констатовао да је књижевно дело Доситеја Обрадовића лако прелазило националне границе и
да је готово подједнако било популарно и код Срба и код Бугара. С друге
стране, увиђао је велику издељеност јужнословенских простора разним
поделама које се ваде у писму, речнику и акценту; култури, религији и
националним особеностима. Те поделе су посебно евидентне у политици наших великих политичких и културних центара. „Та расцепљеност
вреди нарочито за Београд и Загреб» [...] али „ није много боље ни међу
Београдом и Цетињем, Београдом и Сарајевом, па чак ни међу Београдом
и Новим Садом, поред свеколике живе саобраћајне везе ова два поледња
места.» Упркос лепим жељама и великим плановима који су се спремали на плану југословенског уједињења, овде Новаковић као да наслућује
неславан крај тих истих идеја и пројеката који ће се збити крајем XX
века. Мада „од свих средстава која воде к духовном уједињењу, књижевност је средство најмоћније и најсилније», очигледно је било да оно није
било довољно да би се постигло потпуно јединство наших народа, као
што је то било у Италији и Немачкој у другој половини XIX века.
*
Увиђајући велики значај српске књиге и кулгуре, а посебно српске
белетристике, за српску нацију и њену државу, Новаковић је и сам почео да пише књижевне радове. После низа историографских дела, каква
су Срби и Турци XIV и XV века (1893) и Васкрс државе српске (1904),
те темељно проучене дотадашње српске историје, он се окренуо лепој
књижевности и више у духу романтизма него реализма, написао роман
Калуђер и хајдук (1913) који није остао незапажен у историји српске
књижевности. Историчар и књижевник Радомир Самарџић је лепо оцртао Новаковићев манир писања и улогу његовог читаоца у прихватању
радње романа „јер према једном старом правилу роман се пише тако да
читалац и не запажа његов стил него једино прима добру и узбудљиву
садржину, а све остало је за њега слично чистом ваздуху који се не осећа
кад се удише»(Самарџић, 1896. 244). Радња овог романа одвија се поглавито у Топлици и другим српским земљама на Балкану, али и на турским
дворовима. Неколико главних ликова овог дела пророчански показују и
најављују будући развој српског национа. Велики властелин Витомир
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Гвозденовић се потурчио, његов син Којадин, понесен примерним животом игумана Калистрата, закалуђерио се, а Драгош Плетикосић се
одмеће у хајдуке, најављујући тако својим борбеним чином знамениту
српску револуцију из 1804. и 1815. године. У духу традиционалних идеја
и националних схватања Стојана Новаковића, остварен маниром романтизма, овде је најзанимљивији ипак био лик младог калуђера Којадина
који је увиђао да се само преко књиге, културе и читалаца, па и јединства
у језику, најбоље може одржати српска нација и створити њена будућа и
свеобухватна заједничка држава. „Учинило би се то помоћу науке, културе, уметности, књижевности, дакле духом, језиком, јачањем народне
свести, културним и просвтним радом. Користила би се мирна средства
којима чак ни државна власт не би могла правити сметње» Војводић,
2017,16). Између револуционарног рада и еволуције он је бирао еволутивни, постепени, који је трајнији и одвија се са мање отпора. „Ова
битка је тежа него она оружјем, али у њој нема пораза, победа у њој не
изостаје, и кад једном дође - она је вечита.» Али је Новаковић такође
знао да се понекад мора прибећи и оружаним средствима која су дошла
до изражаја у српским устанцима из 1804. и 1815. године.
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STOJAN NOVAKOVIC AS A FORERUNNER OF THE
AESTETHICS OF RECEPTION
SUMMARY
The role of the reader in the process of formation, adoption and popularization of literary works has long since been ignored in the theoretical
and methodological analyses of literature and has only later become developed, during the second half of the 20th century. The foundations of the
aesthetics of receptions were laid by Hans Robert Jauss, but even before
him there were notable attempts of establishing the trae role of the reader
in important literary processes. Serbian science of literature is especially
important here, for it is one its venerable representatives - Stojan Novaković - who had at great length analyzed readership, establishing its many
types and its influences on subsequent literary works in Serbian culture.
His Serbian book, its sellers and readers in the 19th century (1900) had
set the first foundations of the aesthetics of reception almost seventy years
before the famed work of Jauss. In it, Novaković had shown himself to
be not only a forerunner of the aesthetics of reception, but also one of its
leading founders.
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УДК 94
Проф. др Александар ЖИВОТИЋ

„БОЖИЋНА ПОБУНА“ 1919. У СВЕТЛУ СРПСКИХ
ВОЈНИХ ИЗВОРА
Апстракт: У раду се на основу необјављених и објављених архивских извора, као и историографске и мемоарске литературе анализирају
околности уласка српских трупа на територију Црне Горе, војне операције јединица српске војске и црногорских устаничких снага у завршници Првог светског, активности на плану обезбеђивања граница нове
државе и српски војни утицај на политичке прилике у Црној Гори. Рад
садржи посебан осврт на узроке Божићне побуне јануара 1919, политичке мотиве и захтеве побуњеника, акције присталица безусловног
уједињења Црне Горе и Србије и настојања српске команде на Цетињу
у циљу сузбијања побуне и стабилизације политичких и безбедносних
прилика на тлу Црне Горе.
Кључне речи: Србија, Црна Гора, Први светски рат, уједињење, Божићна побуна, Цетиње, српска војска, 1919.

Улазак Српске војске у Црну Гору
Иако питање уједињења две српске државе није било спорно и о њему
се разговарало и расправљало готово читав век пре него што ће до њега
стварно доћи, није познато да је до судбоносних догађаја завршнице Првог светског рата, постојао разрађени концепт како би до њега требало
да дође. Раније међудинастичке суревњивости, дуга традиција изградње
државе на подручју Црне Горе, ривалство и борба за примат у процесу националног ослобођења и уједињења, као и унутрашње политичке
и социјалне подвојености унутар црногорског друштва чинили су само
питање уједињења несигурним и ризичним. Тек након победе у балканским ратовима и са успостављањем заједничке границе, уједињење две
државе је постало могуће. Почетак Првог светског рата је одложио запо-
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чете разговоре о уједињењу две српске државе.1 Током прве две ратне
године, упркос низу политичких и династичких размирица наслеђених
из претходног периода, Србија је на себе преузела издржавање и снабдевање црногорске војске, као и планирање заједничких ратних операција.2 Одлука црногорске владе да капитулира и не изведе део војске
из земље 1916. је посебно погоршала међусобне односе. Од лета 1916.
поново је активирано разматрање плана уједињења. Уједињење није довођено у питање, али није постојао конкретан план како га на самом делу
треба извести. Део Црногораца који се нашао у редовима српске војске
или је обављао послове за српску владу је инсистирао на безусловном
уједињењу и детронизацији династије Петровића. С пробојем Солунског фронта и успешном офанзивом српских и савезничких војних снага
ка Црној Гори, отворило се и питање начина будућег уједињења.
Брзо напредовање српских трупа по пробоју Солунског фронта је наметало наставак војних операција ван граница Краљевине Србије. У
војном смислу, питање Црне Горе је разматрано заједно с питањем севера Албаније и Скадра, па је Штаб Врховне команде одлучио да образује
посебну групацију која би имала задатак да уђе у Црну Гору, поседне
рубне области северозапада и запада Албаније и Скадар. У почетку се
размишљало о томе да за тај задатак буде образована снажнија групација
јачине око 50 хиљада људи, али како се није располагало значајнијим
снагама, од те одлуке се одустало. Посебан проблем је представљало
одређивање саме личности команданта. Размишљања о остарелом генералу Божидару Јанковићу3 су брзо напуштена због његове улоге у Црној
1 O oдносима између Србије и Црне Горе опширније: Н. Ракочевић,Црна Гора у Првом свјетском рату 1914-1918, Титоград, 1969; Исти, Политички односи Црне Горе и
Србије 1903-1918, Цетиње, 1981; Н. Шкеровић, Црна Гора за вријеме Првог светског
рата, Београд, 2004.
2 О заједничким операцијама српске и црногорске војске током 1914. опширније: Ж.
Павловић, Битка на Јадру 1914, Београд, 1924; Ђ. Лукић, Битка на Дрини 1914, Београд, 1966; М. Ђуришић, Србија у рату 1914, Београд, 2008; Н. Шкеровић, Црна Гора
за вријеме Првог светског рата, Београд, 2004; Д. Милутиновић, Шумадијска дивизија
другог позива. Мемоарски записи, Београд, 2015.
³ Божидар Јанковић (Београд 1849-Нови 1920). У војску је ступио на одслужење војног
рока у коњици, а по одслужењу рока од годину дана ступио је у Артиљеријску школу.
Завршио је 9. класу Артиљеријске школе и генералштабну припрему. До Српско-турског рата 1876. је био водник у пионирској чети, инжињеријски официр бригаде, ађутант, шеф штаба и командант бригаде, а после рата ађутант понтонирског батаљона,
шеф штаба Ибарске дивизије, командир пешадијске чете, командир пионирске чете, командант пешадијског батаљона, начелник штаба дивизијске области, начелник одсека
у Министарству војном, референт инжињерије у штабу дивизијске области, професор
Војне академије, командант пешадијског пука, начелник одељења у Министарству војном, командант Тимочке дивизијске области, начелник Оперативног одељења Главног
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Гори 1914-19164, кад је био начелник Штаба Врховне команде Црногорске војске, а потом после сукоба с краљем Николом делегат српске владе
на Цетињу, док је генерал Милош Васић5 као један од најугледнијих српских официра и као бивши српски посланик на Цетињу деловао као сасвим подесна личност која би импоновала Црногорцима, одбио ту дужност. На крају, на то место је одређен пуковник Драгутин Милутиновић6,
Ђенералштаба и начелниок штаба Команде активне војске. Током српско-бугарског рата
1885-1886. на служби у Штабу Врховне команде и помоћник начелника штаба Нишавске војске. Министар војни краткотрајно 1901. Потом пензионисан и реактивиран 1902.
По реактивирању командант Моравске дивизијске области. Поново пензионисан 1903.
Председник „Народне одбране“ од 1904. до 1908. Реактивиран 1912. У балканским ратовима командант Треће армије. Потом председник Коморско-ремонтског фонда Министарства војног. У Првом светском рату начелник Штаба Врховне команде црногорске
војске, потом делегат српске владе на Цетињу и председник Војнодисциплинског суда.
После рата командант Четврте армијске области (ВА, ДПП, к. 595, д. 596, Јанковић Милојка Божидар; Љ. Поповић, М. Милићевић, Генерали Војске Кнежевине и Краљевине
Србије, Београд, 2003, стр. 108-112; M. Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije
1918-1941. Studija o vojnoj eliti i biografski leksikon, Beograd, 2004, str. 165)
⁴ Архив Југославије ( у даљем тексту: АЈ), фонд 80 – Јован Јовановић – Пижон, кутија
10, документ 729, Телеграм Стојана Протића Николи Пашићу од 22. септембра 1918.
⁵ Милош Васић (Неменикуће 1859-Београд 1935). Завршио је 13. класу Ниже школе
и 1. класу Више школе Војне академије. Стажирао у Аустро-Угарској. Био је ђак добровољац у српско-турским ратовима. По завршетку Војне академије командир вода у
пешадији. У српско-бугарском рату (1885) командир чете. Наставник у подофицирској
школи и класни старешина у Војној академији. Референт у штабу дивизијске области,
начелник штаба дивизијске области и начелник одсека у Главном Ђенералштабу. Потом
војни изасланик у Софији, краљев ађутант и референт пешадије у Команди активне
војске. Министар војни (1900-1901). Потом посланик на Цетињу. Пензионисан 1903. У
балканским ратовима представник при грчком штабу врховне команде. У Првом светском рату командант Дунавске дивизије другог позива, браничевског одреда, Прве и
Треће армије. По завршетку рата делегат при земаљској влади у Сплиту, командант армијске области и министар војске и морнарице (1922). Пензионисан 1923 (ВА, ДПП, к.
1013, д. 286, Васић Милоја Милош; Љ. Поповић, М. Милићевић, Генерали Војске Кнежевине и Краљевине Србије, Београд, 2003, стр. 69-73; M. Bjelajac, Generali i admirali
Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. Studija o vojnoj eliti i biografski leksikon, Beograd, 2004,
str. 298-299)
⁶ Драгутин Милутиновић (Белошевац, Крагујевац, 28. IX 1865 –Београд, 5.I 1941). Питомац 17. класе Ниже школе Војне академије и Николајевске генералштабне академије у Петрограду. До балканских ратова обављао командне дужности у пешадији
закључно са положајем команданта пешадијског пука. Био начелник одсека у Оперативном одељењу Главног Ђенералштаба, начелник штаба дивизијске области и редовни професор Војне академије. На челу Спољног одсека Главног Ђенералштаба био од
1901. до 1902. и Извештајног одсека Главног Ђенералштаба од 1906. до 1909. У балканским ратовима био командант Тимочке дивизије другог позива. У Првом светском
рату командовао Шумадијском дивизијом другог позива, Албанским трупама, Вардарском дивизијом, Резервним трупама и Подофицирском школом у Бизерти, Првом до-
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који је планиран претходно за дужност начелника штаба те групације.7
Он је као близак сарадник војводе Мишића, изузетно образован и искусан трупни командант, познат по својој одлучности и способности да
самостално делује у ризичним ситуацијама и води операције на важним,
али издвојеним правцима деловања представљао погодну личност за извршење те деликатне мисије. Сем тога, Милутиновић је имао искуство
заједничког ратовања с Црногорцима током 1913. и 1914, познавао је
менталитет и обичаје, знао је лично више црногорских официра и уживао посебно поштовање међу њима.8
Приликом саопштења да је одређен на ту више него осетљиву дужност, Милутиновићу је 21. октобра 1918. у Скопљу стављено до знања
да за ту експедицију није припремљено оно што би било потребно за
њено извршење већ је упућен на наводни ратни плен који га очекује у
Пећи. Истом приликом, од регента Александра је добио инструкцију да
чврсто делује и да по цену употребе «крајњих средстава» мора да спречи
повратак краља Николе у земљу док је војвода Мишић претходно дао
инструкцију да се у Црној Гори наступа као ослободилац уз избегавање
евентуалних спорова које треба регулисати мирним путем. Други задатак био је везан за улазак у Скадар који је морао бити заузет пре појаве
италијанских трупа које су споро напредовале кроз беспутне пределе
Албаније. Исто тако, брзом војном акцијом је требало спречити потенцијални долазак италијанских војних снага на црногорску територију и
онемогућити италијанску интервенцију и мешање у очекујуће политичке сукобе и подвојености на самом терену.9 У самој Пећи је брзо форбровољачком дивизијом у Русији и Јадранским трупама. После рата делегат Владе на
Цетињу, инспектор пешадије, канцелар краљевих ордена и члан Војног савета. Пензионисан 1927. Истакнути војни писац, историчар и теоретичар (ВА, ДПП, к. 1121, д. 101,
Милутиновић Срећка Драгутин; M. Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije
1918-1941. Studija o vojnoj eliti i biografski leksikon, Beograd, 2004, str. 218; А. Животић,
„Ђенерал Драгутин Милутиновић (1865-1941). Војник и историчар“, Војноисторијски
гласник, 1/2015, стр. 41-60)
⁷ АЈ, фонд 80 – Јован Јовановић – Пижон, к. 10, д. 745, Телеграм Стојана Протића
Николи Пашићу од 23. септембра 1918.
⁸ А. Животић, „Ђенерал Драгутин Милутиновић (1865-1941). Војник и историчар“,
Војноисторијски гласник, 1/2015, стр. 41-60; Д. Милутиновић, Шумадијска дивизија
другог позива Народне војске у рату 1914-1915, Београд, 2015, стр. 13-29
⁹ О односу Италије према Црној Гори, њеним интересима на Балкану и утицају на ток и
исход уједињења Србије и Црне Горе опширније:D. Šepić, Italija, saveznici i jugoslovensko
pitanje 1914-1918, Zagreb, 1970; D. Živojinović, Amerika, Italija i postanak Jugoslavije
1917-1919, Beograd, 1970; Исти, Црна Гора у борби за опстанак1914-1922, Београд,
1996; Исти, Италија и Црна Гора 1914-1925. Студија о изневереном савезништву,
Београд, 1998; Исти, Невољни савезници. Русија, Француска, Велика Британија, САД
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миран импровизовани штаб Скадарских трупа који је требало да има
ранг дивизијског штаба, па су трупе почеле да функционишу као посебна групација 23. октобра. У том моменту у саставу Скадарских трупа
су били 2. југословенски пук из Југословенске дивизије, састављен од
босанских и херцеговачких добровољаца, једна брдска батерија и један
коњички вод без адекватне коморе и уређеног система снабдевања.10
Малобројне српске трупе су започеле с наступањем 24. октобра, с тим
што је главнина од два батаљона и три топа под командом потпуковника
Гргура Ристића11 кренула из Пећи за Скадар који је заузела 31. октобра,
док је један батаљон с једним топом под командом потпуковника Светислава Симовића12 кренуо ка Андријевици где су га чекали црногорски
1914-1918, Београд, 2000; Исти, Крај Краљевине Црне Горе. Мировна конференција и
после 1918-1921, Београд, 2002.
10 Архив Српске академије наука и уметности (у даљем тексту: АСАНУ), Оставштина
Драгутина Милутиновића, 11441, О догађајима у Црној Гори за време командовања
Скадарским а затим Јадранским трупама од 10 октобра 1918.год до 1 марта 1919
године.
11 Гргур Ристић (Књажевац, 1878-Београд, 1950). Завршио је 30. класу Ниже и 13.
класу Више школе Војне академије. Усавршавао се у Мецу у Француској. По завршетку
школовања командир вода и чете у пешадији, на служби у Пешадијској инспекцији,
члан комисије за пријем пушака у Оберндорфу, класни старешина у Војној академији
и на генералштабној припреми при Главном Ђенералштабу. Током балканских ратова
на служби за генералштабне послове у штабу Тимочке дивизије првог позива. После
балканских ратова помоћник начелника штаба Косовске дивизијске области и на
служби у штабу Трупа Нових области. Током Првог светског рата начелник штаба
Подримског одреда, вршилац дужности начелника штаба Вардарске дивизије првог
позива, помоћник команданта 1. пешадијског пука Моравске дивизије, начелник
штаба Прве бригаде Моравске дивизије, помоћник команданта 11. пешадијског пука
Шумадијске дивизије, командант 3. пешадијског пука Моравске дивизије, командант
2. југословенског пешадијског пука и командант Скадарског одреда. После Првог
светског рата командант 29. пешадијског пука, помоћник команданта и командант
Пешадијске официрске школе, вршилац дужности команданта Зетске дивизијске
области, командант стручних курсева за официре главних родова војске, инспектор
пешадије, привремени судија Великог војног суда и председник Војно-дисциплинског
суда. Пензионисан 1938. у чину дивизијског генерала. Учествовао у Априлском рату
1941. Заробљен и задржан у немачком ратном заробљеништву (ВА, ДПП, к. 1530, д.
642, Ристић Гргура Виден; M. Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 19181941. Studija o vojnoj eliti i biografski leksikon, Beograd, 2004, str. 218)
12 Светислав Симовић (Прокупље, 1879-Београд, 1941). Завршио је 30. класу Ниже
и 14. класу Више школе Војне академије. По завршетку школовања командир вода у
артиљерији и чете у пешадији и командир митраљеског одељења. Током балканских
ратова командир чете и командант батаљона. После балканских ратова командант
батаљона у новоформираном Косовском пешадијском пуку. У Првом светском рату
командовао батаљоном у 3. пешадијском пуку првог позива, командант батаљона у
3. пешадијском пуку, био у депоу нераспоређених официра у Микри, а по повратку на
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батаљони који су на вести да се приближава српска војска започели акције разоружавања аустроугарских јединица на северу Црне Горе. Скадар је заузет иако је четири дана раније пуковник Милутиновић добио
наређење да уместо ка Скадру орјентише трупе ка Подгорици, Цетињу
и Котору јер ће у Скадру бити савезничке трупе. Због лоших веза, потпуковник Ристић је добио наређење тек пошто је након дводневне борбе и задобијеног великог ратног плена заузео град. Ако се изузму мање
борбе од којих је најзначајнија 30. октобра код Вјетреника, српски батаљон је заједно с црногорским комитским снагама брзо напредовао и за
неколико дана ослободио Црну Гору од аустроугарских снага које су се
у нереду повлачиле.13 Међутим, услед тешкоћа у снабдевању, епидемија
и глади у Црној Гори, црногорски батаљони су морали бити брзо распуштени.14 Зато је команда Скадарских трупа, сада преименована у команду Јадранских трупа била приморана да у унутрашњости Црне Горе
остави слабе посаде – у Плаву, Гусињу, Андријевици, Тузи и Колашину,
у Бару једну чету чији су водови били у Вирпазару и Ријеци Црнојевића,
три слабе чете на Цетињу и једна чета у Подгорици која је издвојила
један свој вод за посаду у Даниловграду.15 Све остале снаге су померене
ка Котору и Боки ради уреднијег снабдевања и чувања огромног ратног
Солунски фронт ађутант у штабу Тимочке дивизије, помоћник команданта и заступник
команданта 3. југословенског пешадијског пука, помоћник команданта 2. југословенског
пешадијског пука Југословенске дивизије и командант српских трупа у Боки. По
завршетку Првог светског рата командант жандармеријског батаљона на Цетињу,
командант 38. и 16. пешадијског пука, на служби у штабу Моравске дивизијске области,
командант Заробљеничке команде, командант Моравске пешадијске бригаде, командант
Сарајевског војног округа, привремени судија Босанског дивизијског војног суда,
командант Босанске пешадијске бригаде и на служби у штабу Друге армијске области и
командант Босанске пешадијске бригаде. Пензионисан 1928. у чину бригадног генерала.
Старији брат армијског генерала Душана Симовића, начелника Главног Ђенералштаба,
команданта ваздухопловства и председника владе (ВА, ДПП, к. 1602, д. 687, Симовић
Тодора Светислав; M. Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918-1941.
Studija o vojnoj eliti i biografski leksikon, Beograd, 2004, str. 270)
13 О борбама које су црногорске устаничке трупе и јединице Јадранских трупа водиле
с аустроугарским снагама у Црној Гори опширније: Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом
свјетском рату 1914-1918, Титоград, 1969, стр. 447-448. У постојећој историографској
литератури постоје сасвим погрешни наводи да је 2. југословенски пук „ослободио
Подгорицу и Цетиње“ (M. Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918-1941.
Studija o vojnoj eliti i biografski leksikon, Beograd, 2004, str. 270). Као што је већ изложено,
радило се о само једном батаљону тог пука, док је главнина јединице оперисала у правцу
Скадра.
14 Војни архив, пописник 7, кутија 83, фасцикла 8, рег.бр. 1, Писмо Извршног народног
одбора команданту Јадранских трупа од 27.новембра 1918.
15 D. Janković, B. Krizman (priređivači), Građa o stvaranju jugoslovenske države (1. I – 20.
XII 1918), I-II, Beograd, 1964, str. 399; Љ. Димић, Ђ. Борозан (приређивачи), Југословенска
држава и Албанци, I, Београд, 1998, стр. 126.
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плена. Заједно са српским трупама су се по налогу српске владе кретали
и представници Црногорског одбора за народно уједињење и црногорски
чиновници и добровољци одређени на службу у Јадранским трупама.16
Они су се на самом терену бавили углавном пропагандним радом у циљу
уједињења, ослањајући се на ресурсе српске државе и војске, трошећи
огромне своте државног новца за чију потрошњу никоме нису полагали
рачуне.17 У циљу повољног исхода избора за народне представнике и пожељну одлуку скупштине која је требало да се одржи у Подгорици представници Народног одбора су поред утрошеног великог новца редом
смењивали непоуздане чиновнике и присталице краља Николе. У самој
Подгорици након донете одлуке о уједињењу, представници изабраног
Извршног одбора су имали намеру да уз помоћ четничког војводе Косте
Пећанца у случају доласка краља Николе организују атентат на њега у
Бару или Улцињу што је спречио командант Јадранских трупа изјавом да
ће га у том случају лично дочекати и том приликом поступити у складу
с инструкцијама своје владе.18

Предзнаци незадовољства
Упркос почетном одушевљењу и клицању уједињењу, убрзо су се
појавили и први знаци незадовољства у Црној Гори. Задржавање црногорских заробљеника и интернираца при повратку кући за које се сумњало да су присталице краља Николе, смене сумњивих чиновника, бахато
понашање представника одбора за уједињење и Извршног одбора, незадовољство присталица краља Николе начином на који је уједињење извршено говорили су у прилог сумњама новоунапређеног генерала Милутиновића да се спрема некаква побуна. И он сам је био незадовољан
радом присталица уједињења, одсуством координације рада између Извршног одбора у Подгорици и команде Јадранских трупа на Цетињу, али
16 АЈ, фонд 80 – Јован Јовановић – Пижон, к. 10, д. 715, Телеграм Стојана Протића
Николи Пашићу од 21. септембра 1918.
17 О оснивању и активностима Црногорског одбора за народно уједињење опширније:Ј.
Спасојевић, C. Томић, Десетогодишњица уједињења Србије и Црне Горе, Београд, 1929;
D. Janković, Jugoslovensko pitanje i Krfska deklaracija 1917. godine, Beograd, 1967; Д.
Вујовић, Уједињење Црне Горе и Србије, Титоград, 1962; Исти, Прилози изучавању
црногорског националног питања, Никшић, 1987; Isti, Podgorička skupština 1918,
Zagreb, 1987; Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату 1914-1918, Титоград,
1969; Исти, Политички односи Црне Горе и Србије 1903-1918, Цетиње, 1981.
18 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11441, О догађајима у Црној Гори
за време командовања Скадарским а затим Јадранским трупама од 10 октобра 1918.
год до 1 марта 1919 године.
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и лошом политичком и војном припремом похода у Црну Гору и самог
чина уједињења.19
Прве поузданије информације о припремама побуне у Црној Гори су
стигле до Команде Јадранских трупа 30. децембра 1918. приликом пријема представника Извршног одбора у самој команди која се налазила у
згради некадашњег аустроугарског посланства на Цетињу. Као носиоци
побуне означени су Јован Пламенац, Ристо Поповић, Јован Поповић и
командир Петар Ломпар.Одмах по пријему вести, генерал Милутиновић је наредио да се именовани позову да већ сутрадан дођу у Штаб
Јадранских трупа. Исте вечери су сви сем Јована Поповића пронађени.
Наредног јутра је од команданта Барске колоне капетана прве класе Драгутина Живановића стигло обавештење о искрцавању мањих италијанских снага – један батаљон с 4 митраљеза, 4 брдска и 2 пољска топа.
Одмах је обавештена команда Друге армије у Сарајеву уз оцену да се
ради о догађајима који су у блиској вези с побуном која се припрема. Информације су говориле да је почетак побуне планиран за 3. јануар 1919.
на Цетињу. У разговору с Ристом Поповићем, некадашњим министром
и бившим београдским студентом, генерал Милутиновић му је скренуо
пажњу на чињеницу да је «уједињење Црне Горе са Србијом дело народа» и да српска војска није дошла у Црну Гору да покори народ и изводи
револуцију већ да протера «непријатеља у чему се успело уз припомоћ
црногорских батаљона». Предочио му је постојање информација и доказа да је он један од вођа побуне. Зато је децидирано рекао да ће у случају
оружаног напада на српску војску он бити означен кривцем за то и да ће
у том случају одмах наредити да се с њим и његовом породицом «прво
сврши» јер он неће дозволити «да буде грађански рат у Црној Гори». Поповић није крио своје незадовољство начином на који је Црна Гора ушла
у југословенску краљевину истичући да она то није требало да учини
са Србијом, већ сама. Жалио се на рад Извршног одбора. Одбацивао је
сваку кривицу за могуће избијање побуне. Милутиновић је настојао да
поступа тактично говорећи да му је његов политички програм можда
подједнако симпатичан као и политички програм Марка Даковића, али
да није време да се о томе расправља јер је за њега као војника Извршни
одбор легитимни орган цивилне власти и да ће у случају било каквог
покрета против таквог политичког стања рачунати да се десила оружана
19 О уједињењу Србије и Црне Горе, Подгоричкој скупштини и Божићној побуни
опширније: Д. Вујовић, Уједињење Црне Горе и Србије, Титоград, 1962; Исти, Прилози
изучавању црногорског националног питања, Никшић, 1987; Isti, Podgorička skupština
1918, Zagreb, 1987; Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату 1914-1918,
Титоград, 1969; Исти, Политички односи Црне Горе и Србије 1903-1918, Цетиње, 1981.
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побуна што ће за собом повући одлучну војну акцију. Поповић је био
толико збуњен и уплашен да је једва нашао излаз из просторије у којој
су се налазили.20
Непосредно по завршетку разговора између Милутиновића и Поповића изасланик митрополита Митрофана Бана је генералу донео писмо
које је митрополит добио од свештеника Стева Дрецуна из Љуботина
код Цетиња. У писму се говорило да се припрема оружана побуна чији
ће циљеви бити везани за постављање ултиматума српској војсци да напусти територију Црне Горе, прокламовање независности Црне Горе и
сазив Народне скупштине која би донела одлуке под којим ће условима
и да ли ће уопште Црна Гора ући у састав југословенске државе. Као
вође побуне су означени Јован Пламенац, војвода Ђуро Петровић и Милутин Вучинић. Истицано је да се стиче утисак да је већина народа незадовољна одлукама Подгоричке скупштине и чињеницом да је Црна Гора
припојена Србији, а није ушла у југословенску заједницу као посебна
јединица. Дрецун је јављао и да су до њега стигли гласови да је већина
народа по племенима придобијена за тај покрет. И његове информације
су говориле да ће побуна почети 3. јануара и да ће знак за почетак бити
одлазак Јована Пламенца с Цетиња у Црмницу. Такође, по њему, побуњеници су осигурали и везу с иностранством преко Скадра.21
Пошто се упознао с писмом, генерал Милутиновић је позвао к себи
командира Петра Ломпара који се налазио у суседној соби. Разговор
између њих двојица је био кратак и непријатан. На Милутиновића је
Ломпар оставио утисак дрског и пркосног човека, а пошто се школовао у Бугарској, генералу се чинило да је «у њега ушла бугарска мржња
према Србији која га није још ни сада напустила». Није крио своје незадовољство стањем у Црној Гори. Заклањао се иза заклетве дате краљу
Николи, на шта му је Милутиновићев начелник штаба мајор Николић
одговорио да је краљ свргнут и да самим тим та заклетва више не постоји. Остали позвани се нису одазвали позиву генерала Милутиновића.
Милутиновић је стекао утисак да су то учинили у договору јер су сва
четворица знали да су позвани истим поводом.22
20 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11441, О догађајима у Црној Гори
за време командовања Скадарским а затим Јадранским трупама од 10 октобра 1918.
год до 1 марта 1919 године.
21 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11441/3, Писмо Стева Дрецуна
Митрофану Бану од 18.децембра 1918.
22 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11441, О догађајима у Црној Гори
за време командовања Скадарским а затим Јадранским трупама од 10 октобра 1918.
год до 1 марта 1919 године.
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Почетак побуне
Већ 3. јануара су примећене прве организоване побуњеничке групе у
околини Цетиња. Истог дана, наоружане групе су започеле с видном опсадом града и спуштањем ближе самом граду како би у њему блокирали
српску команду и малобројне српске трупе. На самој ивици града неке
од тих група су биле у директном контакту с извиђачким деловима српских трупа. У селу Бајице је била окупљена једна група млађих црногорских официра која се могла сматрати импровизованим побуњеничким
штабом оних снага које су затварале пут ка Котору док се једна иста таква група налазила на путу за Ријеку. Командант Јадранских трупа у тим
моментима није располагао информацијама јер су се телефонске везе
налазиле у прекиду да је на Никшић извршен безуспешан препад, а да
је према Подгорици извршен напад од стране капетана Вучинића који
је пропао јер су побуњеници без проливања крви принуђени на предају.
Истог дана је и Јован Пламенац бежећи са Цетиња покушао у селу Годиње да подигне побуну, али је покушај осујећен од стране присталица
уједињења и команданта места у Вир Пазару поручника Јагоша Драшковића.23 Истог дана су од стране Извршног одбора у Бајице упућени и
бригадири Јово Бећир и Милутин Вукотић са задатком да се обавесте о
намерама побуњеника и њиховим захтевима. Вратили су с с вестима да
су побуњеници спремни на оружану борбу ако им се захтеви не испуне.24
С обзиром да је стање постајало све критичније, генерал Милутиновић је одлучио да заједно са својим начелником штаба оде у село Бајице
где се према обавештењима којима је располагао налазио штаб побуњеника. Његов одлазак к побуњеницима је био мотивисан и чињеницом да
с командом 2. југословенског пука у Котору није имао везу и да није био
сигуран да ли је до његовог команданта стигло наређење да на Цетиње
упути једну чету с два топа. Охрабрујуће је деловала вест да је бригадир
Нико Пејановић успео да ослободи Ријеку и да одатле може да крене у
помоћ српским трупама на Цетињу. Сусревши се с њима у поподневним часовима 3. јануара стекао је утисак да је најватренији међу њима
капетан Ђуро Драшковић, као и поручник Илија Бећир који се изузетно
дрско понашао рекавши отворено: «Или ви Србијанци напоље из Црне
Горе или ће крв лећи господине генерале. Другог излаза нема и не може
бити». Пошто се разговор завршио неуспешно, генерал Милутиновић
23 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11443/14, Извештај команданта
Јадранских трупа команданту Друге армије од 18. јануара 1919.

24 Исто.
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се вратио на Цетиње где су га чекали црногорски четници који су се
у ишчекивању генераловог повратка примакли побуњеничком штабу у
Бајицама. Плашили су се да се с генералом нешто десило јер се дуго
задржао у разговору с побуњеним официрима. Тражили су дозволу да
нападну побуњенике што им генерал није дао сматрајући да се до јединог исправног решења проблема може доћи искључиво мирним путем. На самом Цетињу се састао с другом групом побуњеника где му је
отворено речено да они «желе ући у Југославију са својим барјаком и
својим владаоцем». Генерал Милутиновић је из разговора с обе групе
побуњеника закључио да побуњеници желе самосталан улазак у југословенску државу, да су присталице свргнутог краља Николе и да у свом
подухвату имају пуну италијанску подршку. Међутим, генерал Милутиновић је сматрао да знатну одговорност за стање у Црној Гори сносе и
представници Црногорског одбора за народно уједињење и Извршног
одбора на чије понашање су се побуњеничке вође жалиле. Протестовали су због скидања црногорске заставе с дворца на Цетињу, самовоље
полицијских власти у Даниловграду и понашања цивилних власти. На
питање да ли је то учинио неко од официра српске војске, одговорено
је да су то учинили искључиво Црногорци – присталице безусловног
уједињења са Србијом.25 Страхујући од могућег напада на град, генерал
Милутиновић је одмах по повратку у команду издао наређење трупама
да по сваку цену спрече улазак «наоружаних гомила на Цетиње». Истовремено је наређено српским трупама на Цетињу да буду спремне за
покрет ка Ријеци како би се спојиле с главнином српских снага у Црној
Гори. Исто тако, артиљерији је наређено да буде спремна за дејство по
побуњеничким снагама.26
Посебно загонетну улогу у догађајима који су следили је одиграо сердар Јанко Вукотић који се с генералом Милутиновићем добро познавао
из времена заједничког ратовања на Брегалници 1913, као и у Источној
Босни 1914. Он је у поподневним сатима 4. јануара посетио генерала
Милутиновића рекавши му да је дошао к њему у пратњи 30 Чевљана
спремних за одбрану Штаба Јадранских трупа истичући да је спреман
да заједно с Милутиновићем погине на Цетињу јер су они стари ратни другови још с Брегалнице. То је Милутиновића посебно дирнуло и
охрабрило. Вукотићева епска патетичност је утицала на Милутиновића
25 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11441, О догађајима у Црној Гори
за време командовања Скадарским а затим Јадранским трупама од 10 октобра 1918.
год до 1 марта 1919 године.
26 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11443/7, Наређење команданта
Јадранских трупа од 22.децембра 1918.
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да му предложи да оде у Бајице и покуша да објасни побуњеницима да
треба да признају одлуке Подгоричке скупштине. Након што се сложио
с предлогом, отишао је по савету генерала Милутиновића к представницима Извршног одбора који су одобрили такву акцију и сложили се с
идејама генерала Милутиновића. Вукотићу је одмах стављен на располагање аутомобил и он је у пратњи двојице српских официра – коњичког
капетана Митра Вукићевића и артиљеријског капетана Војислава Тунгуза, као и народног посланика Бошковића кренуо ка Бајицама. Убрзо су се
поменути официри вратили у штаб изјавивши да их умало нису побуњеници поубијали, а да су сердара Јанка Вукотића и посланика Бошковића
силом задржали.27
Сасвим неочекивано, наредног дана је из Бајица сердар Јанко Вукотић
упутио генералу Милутиновићу писмо чији је дух био у супротности
с оним што је договорено претходног дана. У циљу избегавања крвопролића, он је генералу Милутиновићу предлагао да изда наређење да
његове трупе поседну кварт око српске војне команде на Цетињу, да црногорске добровољачке трупе заузму распоред на простору око болнице,
Зетског дома и Војног стана, а да побуњеничке снаге заузму остатак града.28 Истовремено, сердар Јанко Вукотић је команданту 2. југословенског пука потпуковнику Гргуру Ристићу који је задржан у Бајицама казао
да пренесе генералу Милутиновићу поруку да пусти побуњенике на Цетиње јер побуњеници располажу јачим снагама. Такво понашање је деловало збуњујуће на српског команданта. Вукотић је к њему дошао с 30
Чевљана, а неупоредиво више их је упутио међу побуњенике. Видевши
да су побуњеници бројнији остао је код њих и одатле слао ултиматуме.
Одмах му је одговорено да улазак наоружаних људи у град неће бити дозвољен, а да ће кривицу за евентуално крвопролиће сносити побуњеничка страна.29 Наредног дана, рано ујутро су у штаб српских трупа стигли
као изасланици побуњеника капетан Драшковић и поручник Грујичић.
Они су донели писмо које је у име Усташког одбора команданту српских
снага послао капетан Крсто Поповић. Од српских трупа се захтевало да
се не мешају у унутрашње ствари Црне Горе. Истовремено је генерал
Милутиновић званично обавештен да побуњеници одлуке Подгоричке
скупштине сматрају неуставним и да су оне донете противно већинској
вољи црногорског народа што је по њима био довољан повод за отпо27 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11443/5, О сердару Јанку Вукотићу.
28 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11443/9, Писмо сердар Јанка

Вукотића генералу Драгутину Милутиновићу од 23.децембра 1918.
29 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11443/10, Писмо генерала Драгутина
Милутиновића сердар Јанку Вукотићу од 23.децембра 1918.
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чињање устанка. Српска команда је обавештавана да се Цетиње налази
под опсадом неколико хиљада «устаника» који су спремни да уђу у град
и успоставе стање «које достојно одговара црногорском имену и будућој
држави Југославији». Истицали су да су сагласни да Црна Гора заједно
с осталим покрајинама равноправно уђе у састав југословенске државе
чији ће облик владавине решити редовно изабрана скупштина од стране
свих Југословена чијим одлукама ће се «срдачно покорити». Тражили
су да народни суд пронађе и осуди кривце за «за све догађаје који су
бацили љагу нашем оружју» и да потом Црна Гора приступи «великој
Југословенској заједници којој су наши предци најстарији и највернији
заточници били». Захтевали су укидање одлука Подгоричке скупштине и нове изборе за скупштину која би преузела управу над земљом
и чији би представници «претстављали Црну Гору унутра и изван». У
том циљу, обавесштавали су генерала Милутиновића да ће побуњеничке
трупе 5. јануара ући на Цетиње и запосести сва државна надлештва. Од
српске војске је захтевано да им не пружа отпор како не би дошло до
«пролијевања братске крви».30
На ултимативно писмо добијено по изасланицима капетана Крста
Поповића генерал Милутиновић је одмах одговорио. Сматрајући да
проблем треба решити мирним путем уз избегавање сукоба одговорио
је крајње помирљивим тоном. Свестан озбиљности ситуације, могућих
политичких и војних последица, али и слабости српског гарнизона на
Цетињу, он је крајње мирољубивим тоном предложио побуњеницима да
у његов штаб упуте 4-6 официра које би он третирао као своје, а који би
имали задатак да укажу на све неправилности у раду полицијских власти.
Обавестио их је да је њихове захтеве упутио својим претпостављенима
и да док не стигне одговор, он мора вршити своју дужност, односно да
са својим трупама и осталим наоружаним Црногорцима одржава ред и
мир, те да из тог разлога никакве наоружане трупе не могу улазити на
Цетиње.31 Истог поподнева у штаб Јадранских трупа је дошао и посланик Бошковић који је заједно са середар Јанком Вукотићем задржан у
побуњеничком штабу у Бајицама. Он је претходно разговарао с Божом
Драшковићем и у том разговору стекао утисак да би он као један од
најрадикалнијих и најенергичнијих побуњеничких вођа одустао од напада на град уколико би имао гаранције да ће на Цетиње поред српских
доћи и савезничке трупе, првенствено француске и италијанске. Пошто
30 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11443/5 , Писмо капетана Крста
Поповића генералу Драгутину Милутиновићу од 22.децембра 1918.

31 САНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11443/8 , Писмо генерала Драгутина

Милутиновића Крсту Поповићу од 23.децембра 1918.
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је већ имао при себи наређење у коме се говорило да ће ускоро стићи
француске и италијанске јединице које су на Милутиновићев изричит
захтев замењене америчким, показао га је Бошковићу који је пред њим
написао писмо Драшковићу у коме га обавештава о скором доласку савезничких војних снага. Иако је постојала нада у позитиван исход тог
подухвата, одговора с Драшковићеве стране није било. Тог поподнева је
послат и војвода Стево Вукотић к сердару Јанку Вукотићу. Војвода Стево Вукотић је наступио одлучно, али није успео да смири ситуацију.32 На
састанку с члановима Извршног одбора који је тог дана имао командант
Јадранских трупа у згради окружног начелства на Цетињу, многи чланови одбора су нескривено изражавали свој страх од могуће побуне и
самог становништва Цетиња. Тога се отворено плашио дивизијар Митар
Мартиновић. Зато је генерал Милутиновић именовао мајора Божу Новаковића за команданта свих црногорских добровољачких трупа и издао
му прецизна наређења шта да ради у случају напада побуњеника. Истог
поподнева је уследио напад побуњеника на Никшић, али је одбијен.33

Напад на Цетиње и слом побуне
У току 4. и 5. јануара на Цетиње и у непосредну околину су почеле
да пристижу јединице које је Марко Даковић успео да прикупи у Васојевићима, Кучима, Бјелопавлићима, међу Граховљанима. Уз батаљон из
састава 2. југословенског пука који је у свом саставу имао митраљеску
чету и две заробљене аустроугарске хаубице с око 1.000 разорних граната, српска команда на Цетињу је располагала снагама које су по својој
бројности биле приближно једнаке побуњеничким трупама. Побуњенички напад на Цетиње је започео 6. јануара око 7 часова изјутра. Са
стране Котора побуњенички предњи делови су се спустили на саму ивицу града настојећи с истока и запада да избегну сусрет са српским војницима који су били распоређени на путу за Котор и око штаба Јадранских
трупа. На правцу према Ријеци је ухваћена веза с трупама бргадира
Пејановића и побуњеници су одбачени источно од пута Ријека – Цетиње.
На оба правца су побуњеничке јединице биле у контакту с црногорским добровољцима. Чим је добио извештај да су побуњеници кренули
ка граду у борбеном поретку и да су почели с почели да отварају ватру
32 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11441, О догађајима у Црној Гори за
време командовања Скадарским а затим Јадранским трупама од 10 октобра 1918.год
до 1 марта 1919 године.
33 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11443/14, Извештај команданта
Јадранских трупа команданту Друге армије од 18. јануара 1919.
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на српске и црногорске добровољачке трупе, генерал Драгутин Милутиновић је наредио артиљерији да започне с дејством и да остале трупе
учине исто. Сама команда се налазила под јаком побуњеничком пушчаном ватром.Напад побуњника на Цетиње је одбијен, али је командант
Јадранских трупа одбио захтев представника Народног одбора да пређе
у напад јер није желео да својим акцијама утиче на даље распламсавање
сукоба, већ је својим трупама наредио да буду спремне да одбију наредни напад уколико до њега дође. Истог дана су у Никшићу добровољачке
трупе заробиле вођу побуне Марка Ђукановића, некадашњег председника Државног савета и наставиле с чишћењем околине Никшића од
побуњеничких група које су се ту налазиле. У Подгорици и осталим местима је владао мир. Мања група побуњеника која је одбијена од Ријеке
се повукла ка Љуботину. Јован Пламенац се с око 50 људи склонио ка
Тарабошу.34
Француски генерал Венел је у два наврата, 6. и 7. јануара долазио из
Котора на Цетиње како би утицао на побуњенике да одустану од даљих
напада на Цетиње. Оба пута је посетио и генерала Милутиновића. Заједно
су покушали да преко митрополитта Митрофана Бана утичу на побуњенике да се повуку. Митрополит је одбио да с црквене стране посредује
јер је сматрао да га они неће послушати. Пошто су српске трупе заједно
с црногорским добровољцима успеле да задрже контролу над Цетињем,
француски генерал Венел је 7. јануара интервенисао у име Команде савезничких трупа за Црну Гору и Котор. Он је од обе стране захтевао
да сви заробљени војници буду одмах и безусловно пуштени, да се заплењена кола, коњи и аутомобили одмах врате, да се пут Котор – Цетиње
ослободи за безбедан саобраћај, да се постојеће телефонско-телеграфске
везе поправе, а да војници и радници који буду радили на поправци не
буду ометани у послу. Дао је рок од 48 сати за испуњење постављених
захтева и запретио да ће у случају њиховог неиспуњења бити приморан
да интервенише са својим трупама. Свима који су учествовали у оружаној побуни је наложио да се врате својим кућама и гарантовао да неће
бити узнемиравани уколико положе оружје и врате се својим кућама. Са
своје стране је дозволио побуњеницима да савезничкој команди у Котор
упуте своје жалбе које ће она проследити команданту Источне војске, а
који ће их са своје стране уколико то буде потребно даље слати француској влади.35 Његова интервенција није дала резултат јер су побуњеници
34 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11443/14, Извештај команданта
Јадранских трупа команданту Друге армије од 18. јануара 1919.

35 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11443/11, Услови генерала Венела.

43

ТОКОВИ 2/2020

били охрабрени појавом савезника чврсто истрајавали на својим захтевима.36
Током 7. јануара су црногорске трупе наставиле с чишћењем терена
око Цетиња од побуњеника који су се у мањим групама задржали око
Бајица, Доњег Краја и села Бјелоша. Иако је главнина растерана, једна
јача група је запосела утврђење Буковицу на путу Котор – Цетиње, док
је једна мања група код Љуботина пристала да се преда под условом
да се догађај преда забораву. У току 6. и 7. јануара се предао већи број
побуњеника, међу њима и доста официра. Француска чета коју је генерал Венел послао на Цетиње се задржала код Чекања, док је америчка
получета била на маршу ка Цетињу. Чета 2. југословенског пука је од
стране генерала Венела задржана код Његуша. Италијанска чета која је
кренула ка Цетињу је од стране генерала Венела задржана на Крстацу.37
У току 8. јануара побуна је била стишана. Након тога је било само мањих
група побуњеника по шумама, док су се мање групе пробиле ка Будви и
приморју тражећи заштиту код Италијана. Код заробљених и мртвих побуњеника је пронађен италијански новац, италијанска храна и униформе
италијанског порекла. Сви рањеници који су се борили на побуњеничкој страни су тражили да буду лечени у италијанским болницама. 38 На
страни српске војске и црногорских добровољаца било је око 80 мртвих.
На побуњеничкој страни су губици били знатнији, али њих није било
могуће утврдити.
У циљу смиривања ситуације, командант Јадранских трупа је наредио да се групације које су раније образоване у циљу извођења дејстава
која би имала за циљ спајање трупа цетињског гарнизона с главнином
српских трупа у Црној Гори расформирају, да се окружна жандармерија,
народна гарда, месна полиција и цетињска омладина, као и све остале добровољачке трупе ставе на располагање Извршном одбору и да се
приступи сређивању трупа и њиховом повратку у састав матичних јединица.39 Исто тако, у свом допису Извршном одбору генерал Драгутин Милутиновић је полазећи од потребе хитног смиривања страсти на
самом терену и превазилажења последица оружане побуне указивао на
потребу да се након дешавања на Цетињу, али и у околини Никшића,
Подгорице и Ријеке Црнојевића, на читавој територији «успоставе ред
36 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11443/14, Извештај команданта
Јадранских трупа команданту Друге армије од 18. јануара 1919.

37 Исто.
38 Исто.
39 САНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11443/12, Наређење команданта
Јадранских трупа од 28. децембра 1918.
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и нормалан државни живот». Захтевао је да се «обуздају појединачни
инстинкти» од стране бранилаца политике безусловног уједињења и по
сваку цену спречи сваки акт који би могао бити окарактерисан као освета или самовоља. Молио је да се што пре приступи консолидовању
политичких прилика и да се посебно обрати пажња на организацију
власти у оним крајевима у којима је незадовољство имало карактер побуне. Сматрао је да вође побуне треба на сваки начин онемогућити да
понове исти подухват превасходно озбиљним и широко распрострањеним пропагандним радом који би имао за циљ «задобијање заведених
народних слојева» како би «коловође и подстрекачи» остали заувек без
ослонца у народу. Изражавао је наду да ће будуће мере Извршног одбора
бити усмерене ка стабилизацији политичких прилика у Црној Гори и да
неће својим непромишљеним корацима давати подстрек противницима
уједињења да отпочну нову борбу која би по његовом мишљењу била
«од велике политичке и националне штете српске».40
Након стишавања побуне, на Цетиње је долазио и командант Источне војске Франше Д Епере. Он је том приликом у пратњи британског
генерала и италијанског пуковника разговарао с представницима обе
стране о узроцима побуне. Тим разговорима је присуствовао и генерал
Милутиновић. Након обављене посете, известио је француску владу да
се српска војска није мешала у организацију избора у Црној Гори, да
је краљ Никола свргнут вољом народа и да је потом донета одлука о
уједињењу Црне Горе са Србијом.41 У циљу превазилажења постојећих
проблема у Црној Гори командант Јадранских трупа је предлагао да се
административне, судске и војне власти у Црној Гори најхитније саобразе сличним властима на тлу Србије и да се избор чиновника «еманципује од утицаја ма кога Црногорца јер партијски, локални, племенски и
лични обзири у Црној Гори ометају сваки рад», да се најхитније изради
буџет за ту област и омогући уредно издавање плата чиновницима, довоз робе на црногорско тржиште и народу да помоћ у одећи и храни,
да се активни црногорски официри упуте на службу ван Црне Горе јер
«овде и официри воде партијску политику». Сматрао је да је то једини
исправан пут у циљу превазилажења постојећег провизоријума који не
задовољава апсолутно никог у Црној Гори и доводи у питање саму идеју
40 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11443/12, Писмо команданта
Јадранских трупа Извршном народном одбору од 23.децембра 1918.
41 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11441, О догађајима у Црној Гори за
време командовања Скадарским а затим Јадранским трупама од 10 октобра 1918.год
до 1 марта 1919 године.
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о уједињењу.42 Убрзо по смиривању побуне извршена је реорганизација
постојећих војних снага у Црној Гори. Јадранске трупе су престале да
постоје формирањем Зетске дивизијске области 14. јануара 1919.43 Њено
командно место је било на Цетињу, а у њен сатав су ушли Подгорички,
Никшићки, Пљеваљски и Ђаковички војни округ.44 На тај начин је функционисање војних власти на тлу Црне Горе организационо приближено
мирнодопском начину функционисања у складу с постојећим планом
организовања војске нове југословенске државе.
*

*

*

Након пробоја Солунског фронта и ослобођења територије Краљевине Србије, српска војска је своје даље операције пренела на територију
Аустро-Угарске. За извођење операција на тлу Црне Горе формирана је
посебна групација под називом Јадранске трупе која је имала задатак да
ослободи простор од аустроугарских војних снага у сарадњи с црногорским добровољачким трупама, али и да обезбеди услови Црногорском
одбору за народно уједињење да организује изборе за скупштину која
би требало да донесе одлуку о уједињењу Србије и Црне Горе. С обзиром на изражено незадовољство дела црногорске јавности начином на
који је само уједињење изведено, српска војска се почетком 1919. суочила с оружаном побуном првенствено на Цетињу и у непосредној околини црногорске престонице. Нагомилане тензије и изражене страсти
између прсталица уједињења – „бјелаша“ и противника – „зеленаша“
ескалирале су у прави оружани сукоб током Божићне побуне. Српска
команда на Цетињу је настојала да у таквим условима путем преговора
уз минимално ангажовање војних снага утиче на смиривање узаврелих
страсти и обезбеди услове решење конфликта. Иако је побуна утихнула,
њене последице су остале присутне и манифестовале су се током низа
кризних момената у наредном периоду, као и стварањем и јачањем комитског покрета на њеном тлу у наредним годинама. Неспорна жеља за
националним уједињењем сударала се на самом терену с наслагама прошлости оличеним у снажној државотворној традицији, честој склоности
ка анархичном поступању и неслагању с начином на који се раскинуло с
црногорском државношћу и династијом Петровића.
42 АСАНУ, Оставштина Драгутина Милутиновића, 11443/14, Извештај команданта
Јадранских трупа команданту Друге армије од 18. јануара 1919.
43 M. Bjelajac, Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca1918-1921, Beograd, 1988, str. 71.
44 В. Стругар, Југословенски 1.децембар, Београд, 2018, стр. 182.
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РЕЗИМЕ
Проф. др Александар Животић,
„Божићна побуна“ 1919. у светлу српских војних извора
Упркос почетном одушевљењу и клицању уједињењу, убрзо су се
појавили и први знаци незадовољства у Црној Гори. Задржавање црногорских заробљеника и интернираца при повратку кући, а за које се сумњало да су присталице краља Николе, смене сумњивих чиновника, бахато
понашање представника одбора за уједињење и Извршног одбора, незадовољство присталица краља Николе начином на који је уједињење
извршено говорили су у прилог сумњама српских војних власти да се
спрема некаква побуна. Сумњајући у могућу побуну командант српских
трупа генерал Милутиновић је свестан постојећег незадовољства, слабости својих снага, али и набујалих и врелих емоција на обе међусобносупротстављене струје унутар црногорског друштва настојао да превентивно делује током разговара с виђенијим представницима незадовољне
стране. Страховање је било појачано ранијим искрцавањем италијанских
трупа и њиховом намерома да заузму Цетиње. Након тога је у разговорима с виђенијим Црногорцима за које се постојано веровало да су носиоци бунта покушао да спречи крвопролиће. Наилазећи на њихов осоран
став који је потицао од њихове самоуверености у повољан исход побуне,
уверио се да инсистирају на ултимативном повлачењу српске војске из
Црне Горе. Ситуација се убрзо компликовала. Побуњенички ултиматум
је уследио на сам Бадњи дан. Истичући да се не противе уједињењу и
да облик будућег државног уређења остављају за наредне одлуке, побуњеници су тражили предају Цетиња њиховим снагама. Одговор је био
помирљив. Нуђено је да представници побуњеника уђу у штаб Јадранских трупа и исказано опредељење да се све незаконитости и преступи
санкционишу. Како преговори нису уродили плодом и како побуњеници
нису ничим били задовољни сем повлачењем српских трупа, уследио
је напад на Цетиње 6. јануара. Ситуација по команду Јадранских трупа
је већ тада била повољнија услед доласка црногорских добровољаца и
консолидовања једног батаљона 2. југословенског пука. Убрзо је побуна
сломљена снагом оружја уз минимално ангажовање српске војске и пресудан утицај црногорских јединица.
Кључне речи: Србија, Црна Гора, Први светски рат, уједињење, Божићна побуна, Цетиње, српска војска, 1919.
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УДК 7

Др Милена МАРТИНОВИЋ

СКРИПТОРИЈИ У XVI И XVII ВИЈЕКУ У ЦРНОЈ ГОРИ
И СУСЈЕДНИМ ОБЛАСТИМА
Апстракт:
Рад се бави преписивачким центрима у вријеме турске окупације
на просторима данашње Црне Горе који су се образовали по нашим
средњевјековним црквама и манастирима, као средиштима његовања
српске културе, писмености и духовности. Поред преписивања књига
које су првенствено биле намијењене монаштву и свештенству за богослужбену дјелатност у цркви, многи рукописи настали у тим скрипторијима представљају права умјетничка дјела минијатурног сликарства
карактеристична за период турске доминације XVI и XVII вијека.
Иако су наши стари штампари улагали велики труд да обезбиједе књиге које су биле потребне цркви, њихово залагање није било довољно да
задовољи растуће потребе. Прекретницу у овим настојањима означило је
обнављање рада Патријаршије (1557), поново у старом сједишту - у Пећи.
Као и у другим српским крајевима у то вријеме, на територији данашње Црне Горе образовали су се, како су то прилике дозвољавале,
преписивачки центри у којима је обновљено преписивање богослужбених књига. У контексту овог истраживања, најинтересантнији су они
центри који су се налазили у непосредној близини Цетиња. У вријеме образовања преписивачких центара у окружењу, у Цетињском манастиру је, послије гашења Црнојевића штампарије такође обновљен
скрипторијум. Рад на преписивању рукописа добио је на замаху по обнови рада Пећке патријаршије (1557). Рукопис Минеј са прологом за
април из 1559 године (Цетиње 32), преписао је за потребе Цетињског
манастира, митрополит цетињски Ромил, о чему свједочи запис на крају
књиге.1 У истом рукопису записао је црногорски митрополит Рувим I, да
¹ Д. Вуксан 1936, 195.
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је 1593 године у Цетињском манастиру постојала богата библиотека за
то вријеме, која је садржала 42 рукописне књиге2.
За епископа кир Рувима I и игумана кир Василија 1608. године преписан је један минеј.3 Такође је по наређењу истог владике Рувима 1608.
године преписан службени минеј за јул (АСАНУ 13) у којем је писар
Авакум оставио запис у коме је описао тешке услове живота под Турцима.4 Следеће године 1609 преписан је по наруџби истог митрополита
Рувима Службени минеј за август (АСАНУ 8).5
На жалост, праву и потпуну слику о цетињском скрипторијуму није могуће склопити, зато што је манастир више пута током своје историје претрпио разарања, те су приликом тих догађаје страдали и његови рукописи.
У окружењу су такође током XVI и XVII вијека настајали преписивачки центри у оквиру других цркава и манастира, широм територије
данашње Црне Горе.
Једно такво преписивачко средиште био је манастир Никољац у Никољ Пазару , са црквом посвећеном св. чудотворцу Христовом Николи,
на ријеци Лиму близу Бијелог Поља.6 Ту је 19. децембра 1524. године по
наредби Цвјетка Вуковића и његове жене Јеле у вријеме султана Сулејмана довршено преписивање једног Апостола, којег су за душу својих
родитеља наручили и приложили храму.7 Недалеко од Никољца, у манастиру Заступ поред Бродарева, образован је други скрипторијум, такође
активан у то вријеме.8 У току 1537. године, заслугом игумана Матеја,
осим што је храм био живописан, преписивале су се књиге, те знамо
² Д. Вуксан 1936, 195.
³ Љ. Стојановић Стари српски записи и натписи I, Сремски Карловци 1903, 972 (=ССЗН I-VI);

рукопис се налази у Кијеву и у овом тренутку није идентификован.
Љ. Стојановић, Каталог рукописа, и старих штампаних књига. Збирка Српске
краљевске академије, Београд 1901, 24 (бр описа 42).Рукопис се данас налази у Архиву Српске
академије и уметности у Београду, бр. 13.

4 ССЗН I, 969;

5 ССЗН I 980; Љ. Стојановић Каталог рукописа, 25 (бр. описа 44). Рукопис се данас налази у
Архиву Српске академије и уметности у Београду, бр. 8.
6 В. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд 1950, 221; С.
Пејић, Црква Св. Николе у Никољцу код Бијелог Поља, Београд 2014, 175- 187.
7 ССЗН III, 5592 и ССЗН III, 5593; Б. Цвијетић Записи у цркви Св. Николе у Никољцу код Бијелог
Поља, Зборник за историју јужне Србије и суседних области I Скопље, 227–250, 1936, 225. То
је рукопис (Никољац 3): С. Пејић Црква Св. Николе у Никољцу, 2014, 177 са релевантном литературом
8 Б. Цвијетић Записи у цркви Св. Николе у Никољцу, 243. К. Мано Зиси Рукописне књиге цркве
Св. Николе у Заступу, Скрипторији и манастирске библиотеке у Црној Гори–Зборник радова
са научног скупа одржаног на Цетињу 26. и 27. октобра 1987. године, Цетиње 1989, 181- 203.
С. Пајић Прилог познавања историје манастира Дубочице, Гласник Завичајног музеја књ. 10
(2015), 178 са релевантном литературом.
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да је тада смјерни и „маломоштни“ јеромонах Сава исписао минеј за
мјесец јануар ,,в мјесте рекомјем Заступе при храме светаго и славнаго чудотворца Архијереја Николи и пречистије мироточци“ (Никољац23).9 Такође, тада је јеромонах Никифор преписао Минеј за децембар
(Никољац 31), 10 а презвитер Никола из Никољ Пазара преписао је два
минеја - за фебруар и јули (Никољац 24 и 28).11 Један од значајних преписивачких центара образован 1537. године налазио се у манастиру св.
Тројица код Пљеваља12. Те 1537. године, монах Сава је у овом манастиру
преписао више минеја, а у Минеју за децембар (Пљевља 24) сачуван је
запис који се може посматрати као важан историјски извор - ту се налази најстарији помен овог манастира.13 Касније је 1545. године дијак
Јован у манастиру Св. Тројице код Пљеваља написао манастирски типик
– Типик јерусалимски (Пљевља 19), 14 а 1546. године - Четворојеванђеље
(Пљевља 95).15 У оба је записа забиљежио како је у тешким временима
обављао свој посао у вријеме султана Сулејмана в лјута и прискрбна
времена.16
Обновом Пећке патријаршије 1557. године, захваљујући браћи Соколовић, од којих је један био високи турски великодостојник, а други из
врхова српске цркве, створени су услови да се читав народ поново окупи
под окриљем једне институције чији је ауторитет неспоран.17 Од средине XVI века почело је интензивно обнављање старих манастирских центара и запустјелих цркава; врло брзо појавили су се и нови манастири у
крајевима гдје их раније није било. Тако је, трудом и подвигом игумана
Павла са братијом, основан манастир Дубочица код Пљеваља.18 А нешто касније стари храм Успења Пресвете Богородице на ријеци Морачи,
9 Б. Цвијетић Записи у цркви Св. Николе у Никољцу , 243;

К. Мано Зиси Рукописне књиге цркве Св.
Николе у Заступу, 181- 203. С. Пејић Црква Св. Николе у Никољцу, 178 са релевантном литературом.

10 Б. Цвијетић Записи у цркви Св. Николе у Никољцу, 243; К. Мано Зиси Рукописне књиге цркве
Св. Николе у Заступу, 181-203.
11 К. Мано Зиси Рукописне књиге цркве Св. Николе у Заступу, 181- 203.
12 С. Петковић Манастир Света Тројица код Пљеваља (друго проширено издање), Завичајни

музеј Пљевља 2008.

13 ССЗН I, 492;

В. Мошин Ћирилски рукописи манастира Свете Тројице код Пљеваља, Историјски записи година XI Св. 1–2 1958, 246 (бр. описа 46).

14 ССЗН I, 526;
15 ССЗН I, 489-490, 491.
16 ССЗН I, 526 и ССЗН I, 533; В. Мошин Ћирилски рукописи манастира Свете Тројице код Пљеваља, 252-253 (опис под бр. 84 и 15).

17 М. Пантић, Књижевност на тлу Црне Горе и Боке од XVI–XVIII века, Београд 1991, 34.
18 ССЗН, I, 648; В. Петковић Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа Београд 1950, 109; С. Пајић Прилог познавања историје манастира Дубочице, 115- 128.
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подигнут трудом и подвигом великога краља Стефана, сина великога
кнеза Вукана, али порушен прије много година, би обновљен и осликан, управо оне 1574. године, када је умро српски патријарх Макарије.
О томе свједочи запис написан на вратима мушке припрате.19 Данас се у
цетињској збирци налази један рукопис који је у неком тренутку припадао Морачи; у сачуваном запису, међутим, нема никаквих других података. То је рукопис бр. 83 (Амартол) који је датиран у шездесте године
XIV вијека. Да ли је сувише смјело претпоставити да је овај Амартол
био дио старог морачког фонда рукописа? Данас Морача посједује малу
збирку која се састоји од 8 рукописа.20
Отприлике у то вријеме Саватије Соколовић, митрополит херцеговачки, започео је, а десет година касније и завршио (1586) зидање манастира Пиве.21 За неке од рукописа који су припадали пивској збирци можемо само наслутити да су ту преписани: Четворојеванђеље (Цетиње
5),22 Минеј за март (Цетиње 28), 23 Минеј за јун (Цетиње 34). За неке,
пак, знамо поуздано да су настали у пивском скрипторијуму: ( Цетиње
5 -Саватије Пивац), (Цетиње 15, 19, 21 и 30).24 У последњој четвртини
XVI вијека почео је да се води Поменик манастира Пиве (Цетиње 80).25
У међувремену, Саватије Соколовић је постао српски патријарх.
У свим православним манастирима организује се прикупљање, повезивање, а и ново преписивање богослужбених књига. Преписивачке
центре обилазе црквени великодостојници, често и сами патријарси,
тако да неке књиге настају по њиховој заповести. У манастиру Подмалинско 8. августа 1559. године, у вријеме султана Сулејмана, ,,многогрешни и недостојни раб божији Димитрије“ довршио је писање
19 ССЗН, I, 710-711. О манастиру Морача видјети: С. Петковић Манастир Морача (прештампано издање) Никшић 2002; Манастир Морача , ур. Б. Тодић Д. Поповић, Београд 2007.
20 Д. Богдановић, Инвентар ћириличних рукописа у Југославији XI–XVII века, САНУ – Одељење
за историју језик и књижевност српског народа, књ. XXXI, Београд 1982, бр. описа:125, 462,
1125, 1231, 1232, 1499, 1928, 2146.
21 В. Петковић Преглед црквених споменика, 254; А. Сковран Умјетничко благо манастира Пиве,
Цетиње–Београд 1980, 51–53 1980;

22 Т. Суботин-Голубовић Српско рукописно наслеђе од 1557. до средине XVII века САНУ одељење
за језик и књижевност српског народа књ. 51 Београд 1999, 164-165.

23 Т. Суботин-Голубовић Српско рукописно наслеђе , 165.
24 То су следећи рукописи: Апостол бр. 15, Минеј за октобар бр.19,Минеј за октобар бр. 21 и

Пролог за љетњу половину године бр. 30: видјети у: П. Момировић, Љ. Васиљев, Ћириличке рукописне књиге Цетињског манастира XIV–XVIII века, Цетиње 1991, 87-93, 102, 104- 105, 128- 131.

25 Т. Суботин-Голубовић Српско рукописно наслеђе, 165. П. Момировић, Љ. Васиљев, Ћириличке
рукописне књиге Цетињског манастира,263- 267.
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једног јеванђеља.26 Исте године поп Јован је у манастиру Заступу, по
заповести игумана Глигорија, написао Минеј за март (Никољац 26).27
У манастиру св. Тројица код Пљеваља и даље се одвија жива преписивачка активност. Тамо је 1560. године непознати монах написао Минеј
за април, оставивши занимљив запис о свађи Селима и Бајазита, синова
цара Сулејмана, и о тешким временима по хришћане.28 Године 1572. настала је „божаствена књига глагољеми Златоуст“ (Пљевља 8), коју је
преписао многогрешни расодер Висарион, оставивши при том не мање
значајан запис.29 Током XVI вијека у овом храму настало је велико напрестоно Јеванђеље (Пљевља 78) које је исписао смјерни дијак Димитрије a повезао мајстор Јевстатије, чији је потпис доста заплетен, али је
одгонетнут.30 Одлике стила дијака Димитрија и његов умјетнички израз
чине од овог рукописа једну од најзначајнијих књига насталих у време
турске владавине у овим крајевима, и сврстава се у најљепше рукописе
XVI и XVII вијека.31 Данас збирци пљеваљских рукописа припадају и
рукописи настали у мањем центру - манастиру Вранштици поред Вранеша, у области Бијелог Поља, у коме је 1570. године ,,дијак Вук от
Никољ Пазара“ довршио Пролог за летњи дио године (Никољац 37). 32
Ту је такође преписан и један Минеј за новембар (Пљевља 56), који је
потписао тајном азбуком ,,смјерни“ инок Дионисије.33 У манастиру Куманица, такође недалеко од Никољ-Пазара на ријеци Лиму, код Бијелог
Поља, од којег су остале рушевине, постојао је преписивачки центар.34 У
њему је од 1. октобра 1579. године до 8. јануара 1580. године јеромонах
26 ССЗН I, 600; Предњегошевско доба, Титоград 1966, 117-118 (запис писара Димитрија донијет
је у скраћеном облику).
27 С.Пејић Црква Св. Николе у Никољцу, 186.
28 ССЗН I, 616 (Пљевља 101).Мошин Ћирилски рукописи манастира Свете Тројице код Пље-

ваља, 1958, 247.(бр.описа 52)

29 ССЗН I, 743.
30 ССЗН II, 4445; име

Јевстатија који је преповезао књигу, рашчитао Драгутин Костић: Д. Костић Тајно писање у јужнословенским ћирилским споменицима, Београд 1913.36.
31 С. Петковић Манастир Св. Тројица код Пљеваља, 96 – 97; З. Ракић Сликани украс српских
рукописних књига у: Свет српске рукописне књиге (XII–XVII век), Београд 2016, 201; Опис рукописа са расположивом релевантном литературом је објавио З. Ракић: З.Ракић Сликани украс
српских рукописних књига , 363- 365.
32 ССЗН III, 5616; Предњегошевско доба, 121-122; В.Мошин Ћирилски рукописи у манастиру
Никољац код Бијелог Поља Историјски записи XVIII (1961), 695 (бр описа 37).С.Пејић Црква
Св. Николе у Никољцу 186.

33 ССЗН I, 887; В.Мошин Ћирилски рукописи манастира Свете Тројице код Пљеваља, 246.(бр.
описа 44)
34 Б.Цвијетић Записи у цркви Св. Николе у Никољцу, 245.
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Висарион писао Пролог за љетњи дио године (марта - август; Никољац
38), у којем је записао: ,,тогда правештому весла црквнаја и подржештому престол првие архиепископие и учитеља српскаго Сави преосвештеному архиепископу пекскому кир Герасиму и прочим патриарха.“35 Један од значајнијих манастира који је основан у XVI вијеку је манастир
Шудикова код Будимља на Лиму, чији је храм посвећем Ваведењу.36 У
том манастиру је митрополит зетски Герасим написао Минеј за септембар, у којем се и сам записао. 37 У истом манастиру у цркви Пресвете Богородице „настојанијем блаженого игумена Данила, јеромонаха с
братијами о Христу о сем труди се смјерни в иноцех Данило јеромонах
в глубоцеј старости, не са својим очима, и стуждима“ је написао један
минеј 1587. године (Цетиње 22).38 Следећи рукописи који су се написали
у скрипторију овога манастира су Псалтир, који је преписао јеромонах
Данило 1592. године 39 (ÖNB cod. slav.44) и Молебник-Богородичник,
ђакона Михаила из 1602. године40 (ГИМ Уваров 754). Није познато како
су сви ови рукописи из Шудикове доспјели на Цетиње.
Жива активност преписивачких центара наставила се и у XVII вијеку.
Тридесетих година XVII вијека писар Авакум је у Пиви преписао три
рукописа (Цетиње 60, 65 и 84).41 Током XVI и XVII вијека овдје су радили и други значајни писари - Тома (Цетиње 40, око средине XVI вијека)
и Томаш са Златара (Цетиње 62, 1633. година).
Поред старих, јављају се и нова средишта писмености. Тако је у манастиру св. Архистрага Михаила на Тари 1600. године, подстакнут од
35 Б. Цвијетић Записи у цркви Св. Николе у Никољцу, 224; В. Мошин Ћирилски рукописи у манастиру Никољац, 1961, 693- 694 (бр. описа 38). С. Пејић Црква Св. Николе у Никољцу,186.
36 К. Мано Зиси Писар јеромонах Данил у манастиру Шудикови, Археографски прилози 39–30
(2008), 267- 298. Опис рукописа манастира Шудикова објавила је М. Давидовић: М. Давидовић
Књижница манастира Шудикова у: Манастир Шудикова Беране: Епархија Будимљанско никшићка, Манастир Ђурђеви Ступови; Београд: Музеј Српске православне цркве 2020, 213- 241.
37 Инвентар,

бр. 312. Рукопис је уништен у бомбардовању Београда, 1941. године. Запис у рукопису је објављен код Стојановића: ССЗН I 704.
38 Д. Вуксан Рукописне књиге Цетињског манастира, 192. Рукопис је код Вуксана погрешно
датиран у 1698. годину, а грешку је исправио Радојичић: Ђ. Сп. Радојичић, Извјештај о раду
на проучавању старих српских рукописних и штампаних књига као и других старина, Гласник
САНУ II 1949–1950 (1951), 334.
39 G. Birkfellner Glagolitische und kyrillische handschriften in Ȫsterreich, Ȫsterreichische akademie
der wissenschapten, philophisch–historische klasse, schriften der Balkankommission Linguistische
AbteilungXXIII, Wien, 1975, 357 – 358 ( бр. описа II / 173).
40 Запис је објављен у ССЗН, I, 915. Рукопис се налази у збирци грофа Уварова (данас у Руском
државном музеју у Москви): Т. Суботин-Голубовић Српско рукописно наслеђе, 189-190 (са старијом литературом). Мано Зиси Писар јеромонах Данил у манастиру Шудикови, 137.

41 Љ.Васиљев Три рукописне књиге српског писара Авакума из тридесетих година XVII века,
Археографски прилози 35 (2013) 113-143.
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стране игумана Теодора, грешни и манши иноцјех Лука преписао текст
Молабника- Молитвеника у коме се у запису извињава за евентуалне
грешке начињене приликом писања.42 Једно од нових преписивачких
центара је манастир Добриловина на Тари, чија је црква посвећена св.
Ђорђу. У њој се једно вријеме налазио Молебник- Богородичник из 1602
године, који је највјероватније одатле пренијет на Цетиње, одакле је касније,половином XIX вијека, однијет за Русију.43 У манастиру су се једно
вријеме чували рукописи манастира Равна река, који су затим били пренијети у Никољац.44 У манастиру Морачи 1616. године радио је зограф
Георгије Митрофановић. У овом манастиру је, по заповијести игумана
Гаврила, била преписана Морачка крмчија. Рукопис данас припада
Музеју Српске православне цркве (МСПЦ Грујић 164). За јеромонаха
Саватија, проигумана манастира Хопова, је монах манастира Вранштице - Диомидије, који је путовао у свети град Јерусалим да се поклони
Христовом гробу, преписао један Псалтир 1607. године.45 У Вранштици
је 1615. године Таха Антоније преписао књигу Апостол (Берлин, Вук
13).46 Посебно видну улогу у XVII вијеку имао је манастир Св. Тројица код Пљеваља. Око средине XVII вијека, у манастиру је више књига
преписао „худи и грешни инок“ Гаврило Тројичанин, родом из Шћепан
Поља. Тако је Гаврило 1643. године преписао Псалтир са синаксаром
(БМС 178).47 Други Псалтир је преписао 1646. године (Пљевља 62);48
исте године преписао је још и Минеј за децембар (Бистрица 4) 49 и Шестоднев Јована Егзарха заједно са Топографијом Козме Индикоплова и
с текстом Толкованије четири временом. Рукопис је довршен на Велику
42

ССЗН I 904; рукопис се данас налази у Руској националној библиотеци у Санкт Петербургу
(Гиљфердинг 27);

43 Л. Кавелин Систематичское описание славяноросских рукописей собрания графа А. С. Уварова, част вторая, Москва 1893, 114 (бр. описа 754 (168)); Ф. Радичевић Србуља молебник манастира цетињскога у Јерусалиму, Просвета VII/12 Цетиње 1896, 383-384; Рукопис се налази у
Државном историјском музеју у Москви (ГИМ) у збирци грофа Уварова (Уваров 754)
44 ССЗН II, 4581;
45 ССЗН I, 956; Рукопис је некад припадао збирци манастира Хопово, није идентификован: Т.Су-

ботин- Голубовић Српско рукописно наслеђе , 184 (са старијом литературом).

46 ССЗН I, 102; H. Miklas, J.N. Ščapov, W. Veder, Slavic Manuscriprs Federal Republic of Germanu,
Polata knigopisnaja 9 (Nijmegen 1984), 40 (Wuk 13);
47 О овом рукопису постоји бројна литература. Опис рукописа са комплетном литературом је
објавио З. Ракић: З. Ракић Српска минијатура XVI и XVIIвека, Београд 2012, 254-255; З. Ракић
Сликани украс српских рукописних књига у: Свет српске рукописне књиге (XII–XVII век), Београд 2016, 403- 405.
48 ССЗН I, 1404;
49 ССЗН I, 1405;

55

ТОКОВИ 2/2020

сриједу 21. марта 1649. године (Пљевља 79).50 Рукопис је илуминирао
сликар Андрија Раичевић.51 Рукопис великог обима који је у науци познат као Врхобрезнички хронограф, Гаврило је преписао 1650. године.52 Набројани рукописи представљају Гаврила као вриједног и продуктивног преписивача књига.
У другој половини XVII вијека књиге се и даље преписују, ради се
и у другим преписивачким центрима за потребе наших цркава и манастира све до Свете Горе Атонске одакле стижу прилози и дарови и
одакле се добављају и поклањају књиге за спас душе својих најближих
и своје као и монаха и калуђера који су били принуђени на дуга странствовања или доживотне одласке.53 Тако је једно Јеванђеље исписано
по јеромонаху Макарију ученику духовника кир Саватија Морачанина
из 1688 године ,,в свете горе атона на скит лаварски, глаголеми света
ана на келији св.Георгије повеленијем игумена кир Јоаникија, јеромонаха монастира Светаго Павла, иждивјенијем же сребра духовника Сави
Морачанина и инока Василија от дробнак от сели загул и приложише
монастиру Морачи храм Успенија Пресвете владичице наше Богородице и присно дјеви Марији, и би приложено манастиру Морачи (Морача
3).54 Исти јеромонах Макарије у скиту свете Ане је двије године раније
написао Псалтир који je затим Серафион Светогорац приложио манастиру Рођења пресвете Богородице на Цетињу, на службу “благословом
црногорског митрополита Данила,, у љето 1704. године 11. септембра.
50 ССЗН I, 1436-1439; Рукопис је описао и дао расположиву старију и новију литературу З.
Ракић: З. Ракић Српска минијатура XVI и XVIIвека, 255- 267; З. Ракић Сликани украс српских
рукописних књига , 407- 417.
51 О Андрији Раичевићу постоји бројна литература: В. Моле, Минијатуре једног српског рукописа из године 1649 са Шестодневом кир. Ексарха Јована и Топографијом Козме Индикоплова,
Споменик СКА XLIVдруги раз. 38 (1922) 40–87 + 28 табли. 1922 40- 87; С.Радојчић Старе
српске минијатуре, Београд 1950, 23- 31; С. Петковић, Сликар Андрија Раичевић, манастир Крушедол 1644, Саопштења 24 (1992) 113–124; С. Милосављевић Зограф Андрија Раичевић, Београд–Ужице –Прибој 2005 ;З.Ракић Српска минијатура XVI и XVIIвека, 148- 159 са релевантном
литературом и др.
52 Рукопис се данас налази у Народном музеју у Прагу IX G 6 (Š 29); Запис Гаврила Тројичанина је објавио Стојановић: ССЗН I, 1447; о рукопису постоји бројна литература: И. Шпадијер са
групом аутора: Српске рукописне књиге у Чешкој Београд 2015, 69- 72; М. Бошков О проучавању
српских хронографа Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду XXXII (2007), 589- 608;
Г. Суботић, Б. Миљковић, И. Шпадијер, И. Тот Натписи историјске садржине у зидном сликарству том I, XII- XIII век, Београд 2015, 69-72 са старијом литературом и др.
53 М. Пантић Књижевност на тлу Црне Горе и Боке, 82;
54 ССЗН I, 1635; В.Мошин Ћирилски рукписи манастира Мораче, Историјски записи XVII/3
(1960), 558-560 (бр. описа 3);
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Рукопис се данас налази у Аустријској националној библиотеци
(ÖNB cod. slav.19).55
Овај преглед рукописа који су настајали до краја XVII вијека у областима које се налазе под јурисдикцијом цетињских и херцеговачких
митрополита показује да се у тим крајевима одвијала жива преписивачка
активност. Исто тако, значајан број рукописа насталих у низу поменутих манастира, доспио је у неком тренутку у Цетињски манастир. Ако
се узму у обзир историјске околности и страдања Цетињског, а и других
поменутих манастира у ратним временима, можемо са сигурношћу тврдити да имамо пред собом само мали дио некадашњег далеко бројнијег
рукописног фонда.

РЕЗИМЕ:
У вријеме образовања преписивачких центара у окружењу, у Цетињском манастиру је, послије гашења Црнојевића штампарије такође
обновљен скрипторијум. Рад на преписивању рукописа добио је на замаху по обнови рада Пећке патријаршије (1557). Да су и сами митрополити били преписивачи многих рукописа, насталих у Цетињском манастиру говори податак да се у једном од њих, Минеју са прологом за април
(Цетиње 32) потписао црногорски митрополит Ромил 1559 године. На
истом рукопису се записао и митрополит Рувим I 1593 године, који је
том приликом забиљежио да манастир располаже са 42 рукописне књиге намијењене за одвијање богослужбеног живота у цркви. Отприлике у
то вријеме Саватије Соколовић, митрополит херцеговачки, започео је, а
десет година касније и завршио (1586) зидање манастира Пиве. За неке
од рукописа који су припадали пивској збирци можемо само наслутити да су ту преписани: Четворојеванђеље (Цетиње 5), Минеј за март
(Цетиње 28), Минеј за јун (Цетиње 34). За неке, пак, знамо поуздано
да су настали у пивском скрипторијуму: Цетиње 5 (Саватије Пивац),
Цетиње 15, Цетиње 19, Цетиње 21, Цетиње 30. У последњој четвртини
XVI вијека почео је да се води Поменик манастира Пиве (Цетиње 80).
Обнављање преписивачких центара одвијало се и у другим црквама и
манастирима у окружењу: Манастиру Св. Тројица код Пљеваља, Мора55 ССЗН I, 1857 и ССЗН II 2138; Љ. Стојановић Стари српски хрисовуљи,акти, биографије,
летописи, поменици, записи и друго, Споменик III СКА Београд 1890, 198 (бр. описа 4); G.
Birkfellner Glagolitische und kyrillische, 77(бр. oписа II/3).
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чи, Подмалинско, Дубочици Шудикови код Будимља на Лиму, манастиру
Никољац код Бијелог Поља, Архистрага Михаила на Тари, Вранштици,
Заступу, Добриловини и др. У првој четвртини XVII вијека у манастиру
Морача преписује се правни споменик Морачка Крмчија ,која се данас
налази у Музеју СПЦ у Београду. (МСПЦ Радосав Грујић 164) Половином XVII вијека, у скрипторију манастира Св. Тројице код Пљеваља,
поред много преписаних рукописа, настало је право умјетничко дјело
минијатурне умјетности, а то је Шестоднев Јована Егзарха заједно са
Топографијом Козме Индикоплова и с текстом Толкованије четири временом.( Пљевља 79) Писар овог рукописа је худи и грешни инок Гаврило
Тројичанин, а илуминатор Андрија Раичевић.
Многи рукописи настали у овим скрипторијима су нестајали у ратним вихорима, па данас са сигурношћу можемо тврдити да имамо пред
собом само мали дио некадашњег далеко бројнијег рукописног фонда.
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Богдановић Д. Инвентар ћириличних рукописа у Југославији XI–XVII
века, САНУ – Одељење за историју језик и књижевност српског народа,
књ. XXXI, Београд 1982.
Бошков М. О проучавању српских хронографа Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду XXXII (2007), 589- 608.
Васиљев Љ. Три рукописне књиге српског писара Авакума из тридесетих година XVII века, Археографски прилози 35 (2013) 113–121.
Вујошевић Р. Цетињска преписивачка школа у XVII и првим деценијама XVIII вијека, Скрипторији и манастирске библиотеке у Црној Гори,
Зборник радова са научног скупа одржаног 26. и 27. октобра 1987 године, Цетиње 1989, 171–181.
Вуксан Д. Рукописи Цетињског манастира, Зборник за историју Јужне Србије и суседних области I, Скопље 1936, 192–221.
Вуксан Д. Једно рукописно јеванђеље Државног музеја цетињскога,
Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор VII, Београд 1927,
219–223.
Давидовић М. Књижница манастира Шудикове,у: Д. Поповић М.
Поповић, Манастир Шудикова Беране: Епархија Будимљанско-никшићка Манастир Ђурђеви Ступови; Музеј Српске православне цркве
Београд, 2020, 213-241.

58

ТОКОВИ 2/2020

Кавелин Л. Систематичское описание славяноросских рукописей собрания графа А. С. Уварова, част вторая, Москва 1893.
Костић Д. Тајно писање у јужнословенским ћирилским споменицима,
Београд 1913.
Манастир Морача, ур. Б. Тодић, Д. Поповић, Београд 2007.
Милосављевић С. Зограф Андрија Раичевић, Београд–Ужице –Прибој 2005.
Мано Зиси К. Рукописне књиге цркве Св. Николе у Заступу, Скрипторији и манастирске библиотеке у Црној Гори–Зборник радова са научног
скупа одржаног на Цетињу 26. и 27. октобра 1987. године, Цетиње 1989,
181–203.
Мано Зиси К. Писар јеромонах Данил у манастиру Шудикови, Археографски прилози 39–30 (2008) 267–298.
Моле В. Минијатуре једног српског рукописа из године 1649 са Шестодневом бир. Ексарха Јоана и Топографијом Козме Индикоплова, Споменик СКА XLIVдруги раз. 38 (1922) 40–87 + 28 табли.
Момировић П. Васиљев Љ. Ћириличке рукописне књиге Цетињског
манастира XIV–XVIII века, Цетиње 1991.
Мошин В. Ћирилски рукописи манастира Свете Тројице код Пљеваља, Историјски записи година XI Св. 1–2 (1958) 235–260.
Мошин В. Ћирилски рукописи у манастиру Никољац код Бијелог
Поља Историјски записи XVIII (1961) 681–708.
Мошин В. Ћирилски рукписи манастира Мораче, Историјски записи
XVII/3 (1960) 553–565.
Пантић М. Књижевност на тлу Црне Горе и Боке од XVI–XVIII века,
Београд 1991.
Пајић С. Прилог познавања историје манастира Дубочице, Гласник
Завичајног музеја књ. 10 (2015) 115–128.
Пејић С. Црква Св. Николе у Никољцу код Бијелог Поља, Београд 2014.
Пекић М. Примјери одношења србуља из Црне Горе, Историјски Записи XXXVIII(LVIII / 2), ( 1985), 151–163.
Петковић В. Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд 1950. Петковић С. Манастир Света Тројица код Пљеваља (друго проширено издање), Завичајни музеј Пљевља 2008.
Петковић С. Сликар Андрија Раичевић, манастир Крушедол 1644, Саопштења 24 (1992) 113–124.

59

ТОКОВИ 2/2020

Петковић С. Манастир Морача (прештампано издање), Никшић 2002.
Предњегошевско доба, прир. Н. С. Мартиновић, Р. Ковијанић, С. Вуковић, Титоград 1966.
Радичевић Ф. Србуља молебник манастира цетињскога у Јерусалиму, Просвета VII/12 Цетиње 1896, 383-384.
Радојичић Ђ. Сп. Извјештај о раду на проучавању старих српских
рукописних и штампаних књига као и других старина, Гласник САНУ II
1949–1950 (1951) 327–348;
Радојчић С. Старе српске минијатуре, Београд 1950.
Ракић З. Српска минијатура XVI и XVIIвека, Београд 2012.
Ракић З. Сликани украс српских рукописних књига у: Свет српске рукописне књиге (XII–XVII век), Београд 2016, 175–209, 196–197.
Сковран А. Умјетничко благо манастира Пиве, Цетиње–Београд
1980, 51–53.
Стојановић Љ. Стари српски хрисовуљи,акти, биографије, летописи,
поменици, записи и друго, Споменик III СКА Београд 1890.
Стојановић Љ. Каталог рукописа, и старих штампаних књига. Збирка Српске краљевске академије, Београд 1901.
Стојановић Љ. Стари српски записи и натписи I–VI,Сремски Карловци 1903–1927.
Суботин-Голубовић Т. Српско рукописно наслеђе од 1557. до средине
XVII века САНУ одељење за језик и књижевност српског народа књ. 51
Београд 1999.
Суботић Г. Миљковић Б. Шпадијер И. Тот И. Натписи историјске
садржине у зидном сликарству том I, XII- XIII век, Београд 2015.
Цвијетић Б. Записи у цркви Св. Николе у Никољцу код Бијелог Поља,
Зборник за историју јужне Србије и суседних области I Скопље, 227–250.
Шпадијер И. (са групом аутора): Српске рукописне књиге у Чешкој
Београд 2015.
Birkfellner G. Glagolitische und kyrillische handschriften in Ȫsterreich,
Ȫsterreichische akademie der wissenschapten, philophisch–historische klasse,
schriften der Balkankommission Linguistische AbteilungXXIII, Wien, 1975.
Miklas Ščapov J. N. Veder W. Slavic Manuscriprs Federal Republic of
Germanu, Polata knigopisnaja 9 (Nijmegen 1984), 40 (Wuk 13);

60

ТОКОВИ 2/2020

ТОКОВИ 2/2020
УДК 94
Доц. др Будимир АЛЕКСИЋ

РАДОВИ БРАНИСЛАВА ЂУРЂЕВА О ПРОШЛОСТИ
ЦРНЕ ГОРЕ ,,ТУРСКОГ ПЕРИОДА“
Апстракт: У раду се анализирају радови Бранислава Ђурђева који се
односе на прошлост Црне Горе такозваног турског периода. Знатан дио
научноистраживачког рада Ђурђев је посветио историји Црне Горе од
краја XV до почетка XVIII вијека, освијетливши многе њене тмине на
основу прворазредне турске грађе. О његовој заокупљености османским
периодом црногорске прошлости свједочи и наслов његове докторске
дисертације: „Турска власт у Црној Гори у XVI и XVII вијеку. Прилог једном нерешеном питању из наше прошлости“. У тој дисертацији
Ђурђев је успјешно доказао своју тезу да је Црна Гора у XVI и XVII
вијеку била под османском врховном влашћу. Изучавајући разне теме из
историје Црне Горе тзв. турског периода владавине допринио је унапређењу историографије те земље.
Кључне ријечи: Бранислав Ђурђев, Црна Гора, турска власт, критичка историографија, црногорска прошлост, Османско царство.
Бранислав Ђурђев (Сремски Карловци 1908 – Нови Сад 1993), историчар, професор Универзитета у Сарајеву, члан Академије наука и
умјетности Босне и Херцеговине и члан Црногорске академије наука и
умјетности од њеног оснивања (1976), био је један од водећих историчара специјалиста османског периода српске и јужнословенске историје.
Дипломирао је 1934. године на Филозофском факултету у Београду историју и оријенталну филологију. Послије Другог свјетског рата радио је
у Сарајеву као професор на Филозофском факултету. Био је иницијатор
оснивања Оријенталног института у Сарајеву и његов први директор.
У Институту је организовао прикупљање турске архивске грађе за историју јужнословенских народа. Бавио се историјом Србије, Војводине,
Босне и Херцеговине и других српских, јужнословенских и балканских
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земаља. Доказао се и као успјешан писац синтетичких поглавља у Историји Југославије 2 (1960). Бавио се и питањима историјске методологије
и теоретским питањима историјске науке и њеним везама са философијом и социологијом. Оштро се противио ненаучном приказивању прошлости и романтичарском сагледавању историјских догађаја у оквирима
историјске науке. Написао је значајан број енциклопедијских јединица
у Енциклопедији Југославије и у другим енциклопедијским издањима.
Знатан дио научноистраживачког рада посветио је историји Црне
Горе од краја XV до почетка XVIII вијека, освијетливши многе непознанице из овог раздобља на основу прворазредне турске архивске грађе.
Изучавајући разне теме из историје Црне Горе тзв. турског периода владавине допринио је унапређењу историографије те земље.
Почетак научног рада Бранислава Ђурђева означава његово истраживање и проучавање два дефтера за Црногорски санџак из времена Скендер-бега Црнојевића (из 1521. и 1523. године) која је открио у Цариградском архиву. Информацију о постојању та два дефтера објавио је у
цетињским Записима 1940. године. Откриће ова два дефтера граничило
се са сензационализмом, и имало је снажан одјек како у стручној тако
и у широј (лаичкој) јавности. Наиме, у српској историографији превладавало је мишљење да Стара (нахијска) Црна Гора није никада била
под турском влашћу, иако су се многи школовани историчари у периоду између два свјетска рада приклонили тврдњама Илариона Руварца
и Јована Томића, који су у својим радовима аргументовано доказивали
да је Стара Црна Гора током XVI, XVII, па чак и XVIII вијека била под
врховном турском влашћу, и да је за читаво то вријеме плаћала Турцима
харач. О значају ових дефтера говорио је и сам Ђурђев, истичући да они
„дају исцрпне податке о положају Црне Горе у XVI веку до осамдесетих
година тога века“, те да „они пружају могућност да се и неки познији
подаци гледају под другим углом и да се друкчије објасне“1.
Откриће поменутих дефтера усмјерило је интересовање Бранислава Ђурђева за студиозније бављење историјом Црне Горе под турском
влашћу, тако да ће се овом проблематиком он бавити током читавог свог
научног стваралаштва.
Почетак Другог свјетског рата у Југославији 1941. године прекинуо
је његов истраживачки рад о овој теми, којој ће се он систематски посветити послије завршетка рата. Докторску дисертацију под насловом
Каква је била турска власт у Црној Гори у XVI и XVII веку Ђурђев је
1 Бранислав Ђурђев, Турска власт у Црној Гори у XVI и XVII веку. Прилог једном нерешеном
питању из наше историје, Свјетлост, Сарајево, 1953, стр. 27.
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одбранио 10. маја 1952. године пред комисијом Српске наука и уметности. Комисију су сачињавали академици др Јован Радонић и др Душан
Недељковић и дописни чланови др Јорјо Тадић, Глиша Елезовић и др
Илија Синдик. Следеће, 1953. године дисертација је објављена у издању
сарајевске Свјетлости под нешто измијењеним насловом: Турска власт
у Црној Гори у XVI и XVII веку. Прилог једном нерешеном питању из
наше историје2.
Сам наслов његове докторске дисертације свједочи о његовој посвећености изучавању овог периода црногорске прошлости. Дисертација
је изазвала праву буру, како у научној и стручној тако и у лаичкој јавности. Већ приликом њене одбране члан комисије Глиша Елезовић се
обрушио на Бранислава Ђурђева инсинуирајући, без икаквих доказа, да
он нетачно наводи материјал3. Ђурђевљева теза, заснована на прворазредној турској архивској грађи, да је Црна Гора у XVI и XVII вијеку
била под турском врховном влашћу изазвала је помаму у редовима оних
историчара који су робовали романтичарским тврдњама о вјековној независности Црне Горе.
Појаву Ђурђевљеве књиге ти историчари су „дочекали на нож“ покушавајући да омаловаже његова методолошка начела и закључак, упорно
инсистирајући на тези да су Црногорци на простору Старе Црне Горе и
током цијелог „турског периода“ (од XV до XVIII вијека) наводно били
слободни и од турске врховне власти стално и дефакто независни. Њихову неаргументовану и тенденциозну критику, која се каткада граничила
са памфлетистиком, Ђурђев је побијао уз помоћ турских извора као и
докумената наше и млетачке провенијенције. Такође се ослањао и на
историографске резултате до којих су раније дошли Иларион Руварац и
Јован Томић, српски историчари који су – како наглашава Ђурђев – једини озбиљно пришли овом питању, и који су, „удубљујући се у конкретни
историски материјал, доказали да је Црна Гора у XVI и XVII веку била
под турском влашћу“4. Настављајући тамо гдје су они стали, Ђурђев је
– како сам каже – у својој докторској дисертацији настојао да да одговор
на питање „каква је била турска власт у Црној Гори у XVI и XVII веку,
какав је положај имала Црна Гора под турском влашћу у то време“5.
На самом почетку своје књиге Турска власт у Црној Гори у XVI и
2 Бранислав Ђурђев, Турска власт у Црној Гори у XVI и XVII веку. Прилог једном нерешеном
питању из наше историје, Свјетлост, Сарајево, 1953.
3 Исто, стр. 8.
4 Исто, стр. 11.
5 Исто, стр. 12.
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XVII веку он констатује чињеницу да је све до појаве Руварчевог дјела Montenegrina у нашој историографији владало мишљење да је Црна
Гора након турске окупације балканских земаља једина сачувала самосталност, да никада није била под турском влашћу, већ да је била једино
слободно острво у мору турске тираније којим су управљали црногорски митрополити. Иако је и прије Руварца било историчара, домаћих и
страних, који су тврдили да је Црна Гора у XVI и XVII вијеку била под
турском влашћу (Франц Миклошић и Константин Јиречек, на примјер),
Иларион Руварац је „својим делом Montenegrina доказао, према материјалу који му је стајао на располагању, да је Црна Гора у XVI и XVII
веку била под турском влапћу“, истиче Ђурђев6. Тим доказима, изнијетим у поменутом дјелу, овај утемељивач критичке школе српске историографије у XIX вијеку ступио је у конфликт са историографијом свога
времена, баш као што је и Ђурђев својом књигом Турска власт у Црној
Гори у XVI и XVII веку изазвао незадовољство јавности и бурне реакције
„родољубивих“ историчара. О Руварчевим и Томићевим тврдњама да су
Турци у XVI и XVII вијеку поступали са Црном Гором као са земљом
под њиховом влашћу и да су Млечани сматрали Црну Гору турском територијом, – Ђурђев каже да оне нијесу засноване само на основу млетачких и турских извора, него и на основу савремених свједочанстава
из саме Црне Горе. Осим тога, наглашава Ђурђев, они су доказали да су
црногорске владике и црногорски главари, па и сам народ, признавали
турску врховну власт. „Пре се тврдило да су у XVI и XVII веку црногорски митрополити владали Црном Гором, а сигурно је из историских
извора да су они признавали турску власт“, пише Ђурђев и констатује да
неки црногорски историчари тврде да је власт у том периоду имао народ
под вођством племенских главара, „а сигурно је доказано да су племенски главари признавали турску власт“7.
Дајући хронолошким редом преглед догађаја који свједоче о несамосталности Црне Горе у XVI и XVII вијеку, Ђурђев на темељу озбиљних историјскх извора пише да је од 1496. године Црна Гора била под
османском влашћу, а да је од 1499. до 1514. године била саставни дио
Скадарског санџака, и наглашава да су у Црној Гори тада били уведени
спахијски тимари, као и порези и дажбине које је плаћала раја у свим
крајевима Османског царства, гдје је уведен пуни тимарски систем, а
то је била огромна већина освојених земаља, нарочито у Европи8. Го6 Исто, стр. 18.
7 Исто, стр. 54.
8 Исто, стр. 35.
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дине 1514. Црна Гора је издвојена у посебни санџак, а за црногорског
санџак-бега био је постављен Скендер-бег Црнојевић, трећи син Ивана Црнојевића. Скендер-бег Црнојевић је добио Црногорски санџак на
тај начин што је узео у закуп црногорску филурију (влашко-сточарски
порез), која је иначе била приход султана. Тада су укинути спахијски
тимари у Црној Гори.
Што се тиче периода владавине Скендер-бега Црнојевића, као и времена прије његовог доласка за црногорског санџак-бега, Ђурђев тврди да
је ту са историографског становишта све разјашњено: „Ми знамо тачно
каква је била турска власт у Црној Гори. Чак то знамо засада боље него
било о којој нашој земљи под турском влашћу у то време“9. Скендер-бег
Црнојевић се спомиње као црногорски санџак-бег до 1528. године. Претпоставља се да је убрзо послије тога умро. Црна Гора је тада престала да
постоји као засебни санџак. Она је била припојена Скадарском санџаку,
да би у другој половини XVI вијека припајана и Дукађинском санџаку,
па је крајем XVI вијека опет била засебни санџак.
Ђурђев аргументовано доказује постојање турске власти у Старој Црној Гори у прва два вијека турске владавине. Констатујући да је Црна
Гора послије смрти Скендер-бега Црнојевића, у XVI и XVII вијеку, до
Морејског рата, остала под турском влашћу, он посебно апострофира
чињеницу да су Млечани за читаво то вријеме Црну Гору сматрали турском територијом и са Црногорцима поступали као према турским поданицима, као и да су Турци такође Црну Гору сматрали својом територијом и односили се према Црногорцима као према својим поданицима.
„То је јасно из свих турских докумената“, каже Ђурђев и додаје да „то
не би требало нарочито доказивати, али су се у последње време јавиле
код нас тврдње да турски извори потврђују да је Црна Гора XVI и XVII
веку била ‘дефакто независна земља’“10. Ђурђев показује да су Турци и у
XVIII вијеку сматрали Црну Гору својом територијом, на којој они треба
да имају стварну, а не само номиналну власт.
Говорећи о промјенама до којих је дошло у Црној Гори послије Скендер-бега Црнојевића, Ђурђев указује на чињеницу да те промјене не
обухватају само укидање засебног санџака у Црној Гори и њено припајање Скадарском, односно Дукађинском санџаку. Најважнија промјена је свакако повећање филурије до које је дошло 1570. године. Осим
тога, дошло је до продирања турских феудалаца, а отворен је и процес
исламизације.
9 Исто, стр.48.
10 Исто, стр. 53.
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Ђурђев интерпретира изворе који показују да је Стара Црна Гора
крајем XVI и у XVII вијеку имала извјесну аутономију у оквиру Османског царства. Из тих извора се види да су Црногорци: „1) имали повластице добијене од султана и да су крајем XVI века имали ферман о
тим повластицама, 2) да су Црногорци плаћали порез само султану, а да
је онај који купи порез морао имати изричиту заповест од Порте, 3) да
су они имали војну обавезу, али да нису морали учествовати у походу
изван своје земље ако није војсковођа послан од Порте, и 4) да су на
територију Црне Горе могли долазити турски претставници власти само
са султановим наређењем“11. Осим тога, извори које подастире Ђурђев
потврђују да је у Црној Гори постојало аутономно судство, мање-више
признато од турских власти, те да се у Црној Гори развило народно обичајно право у коме су сачувани битни елементи „права српске средњевековне државе“12.
Разматрајући карактер аутономије Црне Горе под турском влашћу
Ђурђев је установио о каквој се аутономији заправо ради. Притом он
нарочито потенцира један податак који говори конкретније о аутономији
Црне Горе под турском влашћу у XVII вијеку. То је податак да турски
феудални управници нијесу смјели ступити на тло Црне Горе без изричитог наређења султана13. Указујући на чињеницу да највише података
о самоуправи Црне Горе под турском влашћу имамо из краја XVI и прве
половине XVII вијека, Ђурђев наводи да се из тих података види да су
Црногорци имали фермане о својим повластицама, те да су сами себе
сматрали турским поданицима, али да су притом имали јасне представе
„каква права Турци имају а каква немају у њиховој аутономној земљи
према њиховом тумачењу султановог фермана“14. Овом својом књигом,
у којој је изнио доказе да је Црна Гора у XVI и XVII вијеку била под турском врховном влашћу, Ђурђев је ударио у темеље националног мита о
вјековној независности и самосталности Црне Горе.
На Ђурђевљеве ставове изнијете у овој књизи најприје је реаговао
Глиша Елезовић у Историским записима15. Он је у обимној расправи
покушао да Ђурђева дисквалификује и као човјека и као научника, спочитавајући му: да је „врло сујетан“; да се „бацио каменом на Српску ака11 Исто, стр. 84.
12 Исто, стр. 76.
13 Исто, стр. 96.
14 Исто, стр. 114.
15 Глиша Елезовић, „Поводом књиге Бранислава Ђурђева ‘Турска власт у Црној Гори у

XVII веку’“, Историски записи, година VII, књига X, св. 1, Цетиње, 1954, стр. 256-282.
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демију наука и уметности“; да је вјешт „у рекламерству и хвалисању“;
да пласира „најобичније изазивачке неистине које морају свакога непристраснога човека озбиљно забринути“16; да је „наметљив до непристојности“; да „у журби он ни знаке интерпункције не употребљава како
је уобичајено“17, итд. Елезовић се посебно осврће на Ђиласов приказ
овеЂурђевљеве књиге објављен у Новој мисли под насловом „Крај једне
легенде“18, у коме се овај тада водећи идеолог владајуће КПЈ похвално
изразио о Ђурђевљевој књизи. Сложивши се са закључцима Бранислава
Ђурђева, М. Ђилас наглашава да је његова књига Турска власт у Црној
Гори у XVI и XVII веку дефинитивно порушила легенду о томе како Црна
Гора никада није признавала турску власт.
Како је, међутим, М. Ђилас те исте године (1954) пао с власти и постао дисидент на кога се обрушила државна и партијска пропагандна
машинерија, тако је и Ђурђевљева књига о турској власти у Црној Гори
постала мета жестоких критичких напада. На те нападе Ђурђев је аргументовано одговарао бранећи своје становиште да је и Стара Црна Гора
од краја XV до краја XVII вијека била под султанским суверенитетом, и
притом наводећи нове податке у одбрану своје тезе о постојању турске
власти и над Црном Гором. О тој полемици свједоче странице часописа
Историски записи за 1959. годину. Наиме, друга свеска овог гласила Историјског института Црне Горе за ту годину била је посвећена расправи
о историји Црне Горе XVI и XVII вијека. Ту је објављена опширна расправа Глигора Станојевића под насловом „Из историје Црне Горе у XVI
и XVII вијеку“19 у којој је дао преглед историографских резултата о овом
проблему црногорске прошлости, као и оцјену истраживања Б. Ђурђева.
Опонирајући Ђурђеву, он истиче да се „на турску врховну власт над Црном Гором не може гледати као на нешто апсолутно“20, и даје следећи закључак: „Турци у Црној Гори нијесу организовали никакву власт. Она је
остала у рукама домаћих самоуправних органа. Плаћање утврђеног данка није доказ власти него потчињености. Турска власт интервенише само
онда ако јој се неко обрати. А правило је било не обраћати се турским
властима. (...) Према томе, на историју Црне Горе у XVI и XVII вијеку
не може се гледати као до сада, да су Црногорци обична турска раја, а још
16 Исто, стр. 266.
17 Исто, стр. 277.
18 Милован Ђилас, “Крај једне легенде“, Нова мисао, бр. 1, Београд, 1954, стр. 131-134.
19 Глигор Станојевић, „Из историје Црне Горе у XVI и XVII вијеку“, Историски записи, година

XII, књига XV, Св. 2, Титоград, 1959, стр. 325-417.

20 Исто, стр. 417.
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мање да су били вјечно слободни и да турска нога није никада опоганила земљу вјечне слободе. Као што смо видјели, та ‘слобода’ под турском
влашћу није била мала. И зато што је била доста велика, могла је послужити као основа за традицију о вјековној независности Црне Горе“21.
У наведеном броју Историских записа објављена је и расправа Богољуба Петковића „Прилог питању турске власти над Црном Гором у
XVII веку“22, као и рад Бранислава М. Недељковића „Статус Црне Горе у
XVI и XVII веку“, са поднасловом „Критички осврт на књигу Б. Ђурђева
Турска власт у Црној Гори у XVI и XVII веку“. У следећем броју Историских записа Ђурђев је одговорио својим опонентима – Станојевићу,
Петковићу и Недељковићу. У раду насловљеном „О неким проблемима
историје Црне Горе у XVI и XVII веку (Осврт на критику мојих радова)“, Ђурђев је успјешно оборио многе критичке примједбе својих опонената. Показао је да се „односе субјективно према изворима“23, нарочито Б. Недељковић. Разјашњавајући неке њихове примједбе о развитку
и карактеру аутономије Црне Горе под турском влашћу, Ђурђев тврди:
„Ја посматрам аутономију Црне Горе као један од облика кнежинске и
племенске самоуправе која је постојала у свим областима где је живео
српски народ под турском влашћу у XV и XVI веку, а та самоуправа је –
као што се зна – у многим крајевима живела до XIX века. Та самоуправа
се формирала на оживљавању патријархалних облика живота који су се
сеобама проширили по читавом српском народу“24.
Ђурђевљеву тезу о турској власти у Црној Гори и настанку и развитку
аутономије Црне Горе оснажили су и неки нови радови који су се у међувремену појавили, нарочито рад Богумила Храбака „Дубровачке власти
о Скендер-бегу Црнојевићу и Црној Гори под његовом влашћу“25. У том
раду, заснованом на истраживањима грађе из дубровачког, которског и
других архива, Храбак је саопштио нове чињенице о том периоду црногорске прошлости.
Након Ђурђевљевих радова о прошлости Црне Горе тзв. турског периода, у историографији више нема спора о томе да је и Стара Црна
Гора била под турском врховном влашћу од 1496. године па до краја
21 Исто.
22 Богољуб Петковић, „Прилог питању турске власти над Црном Гором у XVII веку“, Историски

записи, година XII, књига XV, Св. 2, Титоград, 1959, стр. 419-465.
23 Бранислав Ђурђев, „О неким проблемима историје Црне Горе у XVI и XVII веку (Осврт на критику мојих радова)“, Историски записи, година XII, књига XVI, Св. 3-4, Титоград, 1959, стр. 197.
24 Исто, стр. 204-205.
25 Богумил Храбак, „Дубровачке власти о Скендер-бегу Црнојевићу и Црној Гори под његовом
влашћу“, Анали Хисторијског института ЈАЗУ у Дубровнику, VI-VII (1959), стр. 419-439.

68

ТОКОВИ 2/2020

XVII вијека. Доказујући тезу о турској власти у Црној Гори у XVI и XVII
вијеку, Ђурђев је подстакао и друге историчаре да се позабаве овим периодом историје Црне Горе.
Занимљиво је да је Ђурђевљева књига Турска власт у Црној Гори у
XVI и XVII веку подстакла и последњег српског епског барда Радована
Бећировића да напише пјесму Горски престо са поднасловом Трагом
црногорске историје26, у којој овај најистакнутији представник новије
српске епике, у форми епског десетерца, полемише са тезама Бранислава Ђурђева, покушавајући да оспори његову аргументацију и да покаже
да је Црна Гора ,,колијевка српских великаша“ и ,,костурница бегова и
паша“ која никад ,,мира шћела није“.
Академик Миомир Дашић с правом наглашава да „већ сама чињеница да је Бранислав Ђурђев тезом и именом своје докторске дисертације
узбудио ‘духове’ оних историчара и осталих интелектуалних посленика, људи од пера који су се чврсто држали традиционалног схватања да
турске власти никада није било у Старој Црној Гори, а што се сматрало
‘родољубљем’, довољно јасно говори да је он учинио најрадикалнији
заокрет и заорао једну од најдубљих бразди у критичку историографију
о Црној Гори“27.
Бранислав Ђурђев је знатан дио свог четрдесетогодишњег научноистраживачког рада посветио изучавању брдских, црногорских, малисорских и херцеговачких племена. Одабране радове (у избору аутора) из те
области штампала је као своје посебно издање Црногорска академија
наука и умјетности 1984. године. Ова књига обухвата расправе објављене у часописима и другим научним публикацијама.
Бранислав Ђурђев је о прошлости Црне Горе, положају Старе Црне
Горе под турском влашћу у XVI и XVII вијеку, развитку аутономије ,,и
етнархије у ‘земљи Црној Гори’ у то вријеме“ објавио више од 30 радова.
Највише се, као што смо видјели бавио турском влашћу над Црном Гором у XVI и XVII вијеку и питањем развитка аутономије Црне Горе као
области у границама Османског царства.
Ђурђевљеви научно утемељени погледи на прошлост Црне Горе и поријекло и етничку припадност Црногораца, као и његово свеобухватно
познавање ове проблематике, дошли су до изражаја и поводом књиге
26 Радован Бећировић – Требјешки, Горски престо (трагом црногорске историје), Издање ауторово, Никшић, 1958.

27 Миомир Дашић, „Бранислав Ђурђев (1908-1993)“, у: О историчарима Црногорске академије
наука и умјетности. Прилог историји историографије Црне Горе, Црногорска акдемија наука и
умјетности, Подгорица, 2011, стр. 210.
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др Шпира Кулишића О етногенези Црногораца28. У свом доказивању
бесмислености Кулишићевих теза о „аутохтоности“ и „самобитности“
Црногораца који наводно немају ништа заједничко са Србима, Ђурђев
се ослања на провјерену грађу из бројних архива и на релевантну историјску литературу. Кулишићево ненаучно гледиште да су Црногорци посебан јужнословенски народ настао словенском асимилацијом балканских старинаца које су словенска племена, која – по њему – нијесу била
српска, затекли кад су се у раном средњем вијеку населила у Дукљу, –
Ђурђев квалификује као „чудновато оживљавање романтизма“29. У критици Кулишићевих схватања о „етногенези Црногораца“ Ђурђев указује
на чињеницу да је Кулишић у конфликту са свједочанствима историјских
извора и народне традиције.
Закључујући своје разматрање о радовима Бранислава Ђурђева о прошлости Црне Горе, који су бројни и садржајно значајни, академик Миомир Дашић наглашава да „за будућег историчара историје црногорске
историографије биће изазовно да се, осим њихове детаљне анализе и
валоризације, укаже и на то: откуда и како се десило да су два историчара Сремца – Иларион Руварац и Бранислав Ђурђев – временски
један од другог прилично удаљени, али по методу тумачења историјских
извора и духу критичности традиционалних гледања на прошлост Црне
Горе блиски – означили два преломна раздобља у црногорској историографској науци. Руварац је отпочео непоштедну критику – полемику, као
расни представник критичке историографије, са историчарима романтичарске историографске школе – ‘романтичарима’, писцима званичне,
династичке историографије, још крајем XIX вијека, а Ђурђев је ту полемику окончао готово цијело стољеће касније. И један и други очигледно
имају велике заслуге за видно помјерање историографске мисли у Црној
Гори напријед“30.
Ђурђевљеви радови о прошлости Црне Горе тзв. турског периода нарочито су добили на актуелности у протекле двије деценије када је у
Црној Гори дошло до „оживљавања романтизма“ и до тријумфа црногорске митоманске историографије која до граница маштовитости разрађује тезу о непокорној Црној Гори и о подловћенској над-раси, која је
увијек имала слободу и државу у „каменом мору“ Катунске нахије, док
28 Др Шпиро Кулишић, О етногенези Црногораца, Побједа, Титоград, 1980.
29 Др Бранислав Ђурђев, „О постанку црногорског народа“, Пракса, бр. 4, Титоград, 1981, стр. 46.
30 Миомир Дашић, „Бранислав Ђурђев (1908-1993)“, у: О историчарима Црногорске академије

наука и умјетности. Прилог историји историографије Црне Горе, Црногорска акдемија наука и
умјетности, Подгорица, 2011, стр. 252.
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су околни простори „стењали под Турцима“, јер су у њима – према теорији црногорских етногенетичара – живјели људи са ропском свијешћу
и поданичким менталитетом. Дрско пркосећи историјским чињеницама, најпотпуније и нацјеловитије саопштеним у радовима Бранислава
Ђурђева, савремени црногорски романтичарски историчари интензивно
раде на ширењу мита о подловћенском „гнијезду слободе“. Ову митоманску тезу, као и устаљену историјску „истину“ некритичке историографије XIX и XX вијека о никад покореној Црној Гори, Ђурђев обара
минуциозном истраживачком анализом, доказујући да за наведене тврдње не постоје никакви аргументи. Његова књига Турска власт у Црној
Гори у XVI и XVII веку има финалну научну вриједност; њоме је дефинитивно ријешено питање статуса и положаја Црне Горе у том периоду.

ЛИТЕРАТУРА
Бећировић 1958: Радован Бећировић – Требјешки, Горски престо
(трагом црногорске историје), Никшић: издање ауторово.
Бећировић 1998: Хаџи-Радован Бећировић Требјешки, Стабљике
српства: изабране и нове пјесме, приредили Михаило Шћепановић и
Будимир Алексић, Цетиње: Светигора.
Дашић 2011: Миомир Дашић, О историчарима Црногорске кадемије
наука и умјетности, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности.
Ђилас 1954: Милован Ђилас, „Крај једне легенде“, Нова мисао, бр. 1,
Београд, 1954, 131-134.
Ђурђев 1940: Бранислав Ђурђев, „Филурџије у Црној Гори у времену
Скендер-бега Црнојевића, Записи, год. XIII, књ. XIV, св. 6, Цетиње, децембар 1940, 332-337.
Ђурђев 1940: Бранислав Ђурђев, „Два дефтера Црногорског санџака
из времена Скендер-бега Црнојевића“, год. XIII, књ. XIV, св. 1, Цетиње,
1940, 26-29.
Ђурђев 1941: Бранислав Ђурђев, „Казне и глобе у Црној Гори Скендер-бега Црнојевића“, Записи, год. XIV, књ. XXV, св. 2, Цетиње, 1941, 93-96.
Ђурђев 1953: Бранислав Ђурђев, Турска власт у Црној Гори у XVI и
XVII веку. Прилог једном нерешеном питању из наше историје, Сарајево: Свјетлост.

71

ТОКОВИ 2/2020

Ђурђев 1959: Бранислав Ђурђев, „О неким проблемима историје
Црне Горе у XVI и XVII веку (Осврт на критику мојих радова)“, Историски записи, година XII, књига XVI, Св. 3-4, Титоград, 1959, 193-218.
Ђурђев 1965: Бранислав Ђурђев, „Прилози проучавању турских извора за историју Црне Горе крајем XV и у XVI вијеку“, Годишњак Друштва историчара БиХ, бр. XV/1964, Сарајево, 1965, 181-195.
Ђурђев 1981: Др Бранислав Ђурђев, „О постанку црногорског народа“, Пракса, бр. 4, Титоград, 1981, 33-49.
Ђурђев 1984: Бранислав Ђурђев, Постанак и развитак брдских, црногорских и херцеговачких племена, Титоград: Црногорска академија наука и умјетности.
Елезовић 1954: Глиша Елезовић, „Поводом књиге Бранислава Ђурђева ‘Турска власт у Црној Гори у XVI и XVII веку’“, Историски записи,
година VII, књига X, св. 1, Цетиње, 1954, 256-282.
Кулишић 1980: Др Шпиро Кулишић, О етногенези Црногораца, Побједа, Титоград, 1980.
Недељковић 1959: Бранислав М. Недељковић, „Статус Црне Горе у
XVI и XVII веку (Критички осврт на књигу Б. Ђурђева Т у р с к а в л а с т у
Ц р н о ј Г о р и у XVI и XVII в е к у, Сарајево 1953)“, Историски записи,
година XII, књига XV, Св. 2, Титоград, 1959, 419-465
Петковић 1959: Богољуб Петковић, „Прилог питању турске власти над
Црном Гором у XVII веку“, Историски записи, година XII, књига XV, Св.
2, Титоград, 1959, 419-465.
Станојевић 1959: Глигор Станојевић, „Из историје Црне Горе у XVI и
XVII вијеку“, Историски записи, година XII, књига XV, Св. 2, Титоград,
1959, 325-417.
Станојевић 1959: Глигор Станојевић, „Оживљавање романтичарске
концепције о историји Црне Горе“, Историски записи, година XII, књига
XVI, Св. 3-4, Титоград, 1959, 219-234.
Храбак 1959: Богумил Храбак, „Дубровачке власти о Скендер-бегу
Црнојевићу и Црној Гори под његовом влашћу“, Анали Хисторијског института ЈАЗУ у Дубровнику, VI-VII (1959), 419-439.
					

72

ТОКОВИ 2/2020

Budimir Aleksić

THE WORK OF BRANISLAV ĐURĐEV ON THE
MONTENEGRIN „OTOMAN PERIOD”
Abstract
Summary: This paper analyzes work of Branislav Đurđev, relating to
the history of Montenegro, the so-called Turkish period. A significant part
of his scientific work Đurđev devoted to Montenegrin history since the end
of the fifteenth to the beginning of the eighteenth century, revealing many
of its uncertainties on the basis of the Turkish prime research material. His
preoccupation with the Ottoman period in Montenegrin history is evident in
the title of his doctoral thesis: “The Turkish government in Montenegro in the
XVI and XVII century. Appendix to the unresolved issues from our past”. In
this dissertation Đurđev successfully proved his thesis that in the XVI and
XVII century Montenegro was under Ottoman suzerainty. Studying a variety
of topics from the history of the Montenegrin so-called Otoman period, he has
contributed to improving the historiography of the country.
Key words: Branislav Đurđev, Montenegro, Ottoman authority, Ottoman
empire, montenegrin past, critical istoriography.
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УДК 821.163.4 - 83
Мр Горан БЈЕЛАНОВИЋ

СТИЈЕНА У БИЈЕСНОМ МОРУ ОТПАДНИШТВА
И НИХИЛИЗМА
(Интервју са др Јеленом Аркадијевном Осиповом1
предсједницом Друштва руско-српског пријатељства)
- Свети Николај Жички чврсто је вјеровао да ће православни народи
на крају времена створити заједницу православних држава, страшну за
Христове непријатеље Русија није земља. Сан је то о златним куполама Москве и киповима
Петрограда, лет ждралова над бескрајним степамa, топот козачких коња
и фијук сабаља под њима.
Русија – брезово поље на којем сребре стихови: Пушкина, Јесењина,
Тјутчева, Блока, Цветајеве и Ахматове... Трепере драме Чехова, листају
странице, Љермонтова, Гогоља и Тургењева, повијају се врхови под тежином козмичких провиђења Достојевског и Толстоја.
Русија – сјеверна звијезда. Под којом се силније воли, даље и јасније
види и достојанственије дише.
Икона је то златоткана, везена молитвом светаца, владара и господара
моћних и немоћних на земљи. Свих оних којима је на срцу крст часни, а
дух православни и судитељ и водиља.
Због тога интервју са госпођом Јеленом Аркадијевном Осиповом,
Предсједницом Друштва руско – српског пријатељства и не доживљавамо као новински текст, већ као дошаптавање са познаваоцем сребрноликих тајни онаквих какве су само у тако бајколиком простору могле да
настану и потрају!
- Госпођо Јелена, Његош каже „Тајна чојку човјек је највиша“, па
ми се с тога као природни почетак намеће питање руског човјека.
Које етнолошке особености га најбоље описују?
1 Jелена Аркадjевна Осипова се родила 1983 г. у Москви. 2011 године jе завршила Филолошки

факултет Академиjе словенске културе (одељење за славистику) на тему «Руска књижевност
1800–1860-х година и српска епска традиција». Бави се проучавањем руско-српских културних,
историjских и духовних веза.
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- Троjедни руски народ jе неодвоjиви део Словенства, коjе спада у породицу индоевропских народа и стога с правом бисмо могли поновити
ријечи светог Николаја Жичког: «По крви смо Ариjевци, по презимену
Словени, по имену: Срби (Руси), а по срцу и духу – хришћани». Међутим, сваки народ има своjу историjску мисиjу и улогу на овоj земљи,
чак и ако се ради о сродним народима, словенским и православним,
као што су Руси и Срби. Срби су увек били на бранику Православља и
Словенства, то jе народ-ратник са изразитим борачким врлинама што
се посебно проjављуjе код Црногораца. Нимало ниjе случаjно, да наши
руски научници и воjна лица, коjи су путовали Балканом или ту радили, звали Црну Гору «Српском Спартом». Истовремено смо ми Руси, у
наjбољим периодима наше историjе се старали, да уредимо нашу Русиjу
у духовном смислу као Подножjе Престола Господњег а у државном као
упориште за аутохтоне немногоброjне народе Сибира и Кавказа коjи су
се нашли у оквиру руске државе, као и за друге Словене, посебно православне. Архетипске особине наших братских народа jе можда наjбоље
описао Свети Николаj Жички, за кога је руски човјек «паломшчик «по
свjатим мјестима», док је «српски сељак ратник против полумејсеца и
ослободитељ Балкана».
- Иза некога брда је увијек – друго брдo. Иза плавога мора – друго море. Величину једне земље не чини простор који обухвата, већ
пространство духа што обитава у припадницима једног народа.
Како бисте нама који Русију познајемо из приповиједања предака,
предавања професора, медија... приближили очаравајућу синтагму
„руска душа“?
- Покренули сте jедно занимљиву тему. Данас постоjе различита разумијевања свега што има везе са душом. Душа као искра Божја у човјеку
jе велика таjна. Познато jе тумачење западноевропске филозофске традиције, коjе се много разликуjе од руског схватања. Њемачка филозофија у лику Карла Јунга говори о «колективном несвесном». Не биваjући
сагласна у потпуности са њим, ипак сматрам да су манифестације колективног несвесног очигледне и могу се одвијати у најоштријим тренуцима историје народа. Али поjам «колективно несвјесно», наравно,
не обjашњава исцрпно ову тему. Уз помоћ овог концепта је тешко, готово немогуће објаснити значења живота која су изражена кроз духовну
суштину руске културе. А она нас повезује са класичном традицијом,
црквеним поjањем и народном музиком, поезијом и сликарством. Духовна суштина није апстракција, она увијек остаје и жива тајна и чврста основа културе и условно превазилажење њених граница. У руској
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култури се развила величанствена школа преводилачке активности. За
руску националну традицију је подједнако важно стваралаштво Дантеа Алигијериjа и Александра Пушкина, Алексеја Хомjакова и Петра II
Петровића Негоша као поjаве паневропске хришћанске културе и цивилизације. У своје вриjеме Достоjевски је писао о свјечовечанском
духу руске културе, не мислећи о «захвату културних територија», већ
о одзивности, о потрази за почецима који повезују живот сваке особе
са њеном божанском сврхом. По мишљењу Достојевског, руска култура
се у свом аутентичном облику супротставља апокалипси, одржава у народном сјећању жив и недодирљив хришћански идеал. XX виjек својим
нападом на национални живот и историјско искуство Русије покушао
је да повуче овај идеал из срца народа. Сама култура била је изложена
великом притиску уништавањем свештенства, изобличењем руске ријечи, политичким блаћењем елите нашег народа. Дио тога се наставља
и данас, масовним наметањем глобалистичких идеја, покушавајући да
изда јефтин и брз сурогат за феномен културе. То је, наравно, превара:
национални живот се не може свести на феномен «масмедија». И зато се
култура гомиле не може сматрати националном, она је ненационална, а
понекад постаје анационална и фокусирана на спољне, често позајмљене узорке. Уосталом, имитација је принцип формирања масовних појава.
А народи морају остати своjи у супротном случаjу нит њихове индивидуалности, која вијуга кроз вјекове и чува им лице и начин живота, може
се лако прекинути.
- У Црној Гори, тадашњој српској Спарти је остао записан разговор између младога владике Рада и Св. Петра Цетињског који се
налазио на самртној постељи: „ Свети оче, ти изгледа одлазиш, а
мене млада остављаш да владам малом земљом у страшним условима. Шта је то што би ме посавјетовао у овом часу“?„Моли се Богу и
држи се Русије, ја те ништа друго посавјетовати не могу“, одговорио
је Св. Петар. Можете ли нас подсјетити на најважније историјске
чињенице коју су мотивисали једну овакву опроштајну опоруку?
- Историjа показуjе да је српскоj традициjи увијек jе био своjствен
синовљевски однос према православној словенскоj Русиjи у наjбољем
смислу те ријечи. Наjјаче се то проjавило у чувеном Тестаменту Св. Петра Цетињског. Његова љубав jе према «благочестивоj и христољубивоj
Русиjи» била толико велика да њу нијесу могли помутити неспоразуми
коjи су га задесили на руском двору. Корацима Светог Петра ходио jе
владика и владар Петар II Петровић Његош, коjи jе поводом његовог изабрања у почасне чланове Удружења Историjе и Старина Росиjских упу-
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тио у Москву из Беча, оставио у насљеђе надахнуто писмо : «Москва jе
света скиниjа великог народа, у коjоj се васпитава завјет наше величине!
Москва jе колијевка Донског, Ивана Великог, Пожарског и Романових!
Москва jе мати Царева, почетак величине словенске! Москва jе престоница племства и свети олтар Православља и Словенства!» (Jануар 1847
године).
То jе jедан од добрих примјера традиционалног односа православних Срба и посебно «ломне Црне Горе» према Русиjи као Трећем Риму
и Руском Цару као законитом насљеднику Императора Источне Римске
Империjе, заштитника jединовјерних народа. Православни Словени а
посебно за време инородног ропства су често доживљавали успјех и славу Русиjе као своjу сопствену славу и напредак. Одраз таквог схватања
jе чувена изрека «Бог на небу – Русиjа на земљи!». Ниjе нимало случаjно да према свједочанствима наших научника-слависта да је у кабинету
Његоша био портрет Руског Цара Николаjа I, а његово име се помињало
на богослужењу у Цетињском манастиру. Таквих случаjева jе било и у
другим српским земљама. На примјер будући митрополит Дабробосански и егзарх циjеле Далмациjе Сава (Косановић) у свом Животопису
сјећа се сараjевског учитеља Стоjаковића, кога су «турске власти протјерале у Далмациjу због тога што jе приликом појања у цркви спомињао
руског цара Александра».
Вриједно је напоменути да је међу свим српским земљама управо
Црна Гора посљедњих неколико вјекова била наjвише ориjентисана ка
Русији. Према мом мишљењу таj однос доста сликовито показуjе jедан
детаљ из биографиjе преподобног Симеона Даjбабског о коме сам сазанала на jедноj научноj конференциjи у Киjевско-Печерскоj Лаври приjе
двије године. На многим познатим сликама, урађеним за његовог живота, снимљен је у мантиjи и са орденом Киjевске духовне академиjе,
коjу jе завршио попут других српских пастира и црквених иjерарха. Ово
одликовање jе намjерно истицао задjенувши га на прса како би тиме показао своjе поштовање и љубав према далекоj и њему блиској Русиjи.
Без обзира на сва историjска превирања XX вијека одjеци таквог односа
према нашоj земљи одjекуjу у црногорском друштву и дан данас.
- С посљедњим Петровићем нестала је антејска Црна Гора. Могућност њеног обнављања је полемична – у најмању руку… Да ли
је и крај династије Романових, означио и завршетак митолошких
представа о Русији? Конкретно, да ли је рушењем берлинског зида,
срушен и совјетски човјек, а васкрсао Рус или је то процес којеме се
не назире ни краја ни исходишта?
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-Осврћући се на нашу историjу XX виjека, вриједи признати да су
у периоду између доба Романових и распада Совјетског Савеза Руси
прошли огроман и доста тежак пут. Све у свему, тровјековно доба владавине лозе Романових представља један од најуспјешнијих периода за
Русиjу, кад се одржавала равнотежа економског развоја и традиционалног начина живота руског народа. То је било вриjеме јединства руског
друштва и државе у најшириjем смислу те ријечи, процвата руске националне културе у XIX виjеку. Проучавање ове епохе показуjе прогресивно
кретање руског живота у то вријеме, коjе је могуће описати поjмом Константина Љеонтjева «цветајућа сложеност». Историчар Николаj Карамзин тада пише своj темељни рад «Историја руске државе», док Николаj
Полевоj пише «Историју руског народа».
XX виjек је драматично пореметио и промијенио темпо и пропорционалност самих принципа развоја Русије. Сада више није тајна да је
Совјетски Савез користио наслеђе царског времена. Нећемо одбацити
чињеницу да је и у совјетско доба постојао посебан соj руских људи
рођених и одгајаних у царскоj Русиjи. Већина њих jе показала велико самопожртвовање и била носилац истинске културе и дубоке вјере. Међутим очување таквих људи је питање природне повезаности генерација,
преноса њиховог искуства и питање штедње народа. Управо против тога
су биле усмјерене многе политичке кампање совјетског периода. Сада је
важно да руско друштво схвати континуитет наше историје са хиљадугодишњом Русијом и њеним наслеђем и у потпуности да усагласи са њеним економским, друштвеним и културним развојем. По мом мишљењу
треба одбити богоборство комунистичког наслеђа као и западну демократију, коjи су подједнако погубни и према ријечима српског политолога Драгоша Калаjића они су «браћа близанци».
- Свеопшта интернационализација у XX вијеку и данашњи глобализам нарушио је братску и хришћанску везу између наша два
народа. Колико је то тачно и да ли је нанесена штата надокнадива?
- Не могу да се не сагласим са Вама. Историјски догађаји XX вијека
сами по себи су изузетни, али у ствари на сцени свјетске политике остају
елементи и политичке методе примијењене у циљу развоја процеса глобализације. То су ратови и револуције, политички преокрети, отворена
борба против Бога и интернационализам. Са ове тачке гледишта идеологија глобализма је наставак идеје «свјетске револуције». Та идеологија
је оправдала досљедно уништавање Руског Царства, које је повезивало територијалне крајеве Европе и Азије и уједињавало њихове народе на основи хришћанског идеала. У суштини Русија је била упориште
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словенског свијета. Није случајно да је Лењин синтагму «великоруски
шовинизам» користио као ограничитељ руске националне самосвијести,
а политичку компоненту националног питања свео на «гушење слобода» на териториjи «тамнице народа». Идеолози интернационализма на
Балкану попут Моше Пиjаде средином XX вијека су отворено изнијели паролу «сломити кичму српству и православној цркви». Наравно све
ово је нанело огромне штете и искривило природне процесе националног развоја: прекинуте су традиционалне везе и успостављени односи
међу братским народима, негирано је јединство њихове вјере и културе
и уништена оригиналност цивилизацијског развоја. То су комплексни
процеси. Чини се да надокнађивање ових губитака значи проналажење
подршке за обнављање наше сарадње у многим областима културе и образовања, jер управо оне помажу у проналажењу заједничког језика и
узајамног разумијевања. Примјери већ постоје – већ десет година у Русији се сваке године одржава Конкурс српске патриотске поезиjе и пјесме
«Србиjа у мом срцу», у ком учествуjу руска дјеца и омладина из различитих дјелова наше земље, а последњих година и српска дјеца из Србиjе.
Има и много других примјера везаних за надокнађивање историјске
свијести руског народа. Људи почињу свјесно да размишљаjу о историјском искуству које је Русија стекла у XX вијеку, схватају неравнотежу културе и економије, осјећају личне губитке и губитак читавих породица. Расте интерес и за друштвена достигнућа Руске Империје, у вези
с тим бих поменула интересантну књигу нашег историчара Андреjа Борисјука «Историjа Русиjе, коjу су нам «наредили да заборавимо». Дакле
људи већ нијесу равнодушни према судбини царске породице и зато сви
покушаjи да се оцрни лик Руског Цара Николаја II доживљаваjу велики
неуспјех. У знак сјећања на царску породицу приређују се изложбе које
уживају велико интересовање и пажњу. Све су то jош увијек «подводни
токови» дашњег руског живота и културе. На површини руског информационог простора валовити феномени масовне културе су и даље снажни, али они више не одређују сам смјер кретања. А то је гаранција наше
будућности.
- У деветнаестом вијеку братске, мало је рећи пријатељске везе
између руског и српског народа биле су израженије него у двадесетом или у овом у којем ми данас живимо. На које бисте свијетле
примјере подсјетили наше читаоце и какве препреке и које могућности видите у овом и временима која долазе?
- У праву сте. Вријеме и политика у XX вијеку немилосрдно су
уништавали многе традиције и принципе дипломатије, војне историје
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и културне сарадње унутар хришћанске цивилизације. Научна истраживања мојих руских колега и моја лична запажања показују да је у XIX
веку наше друштво било много боље информисано о својој словенској
браћи. На примјер, један од наших водећих савремених србиста, покојни Иља Михаjлович Числов (1965–2019) писао jе тим поводом да је «у
вријеме Пушкина и словjенофила, руски народ много више знао о Србији него у доба социјализма». Међутим сродство руске и српске културе, наших језика и jединство вјере су очигледни. Узаjамне везе наших
братских народа воде поријекло још од времена Светога Саве. У XIX
вијеку оне су се биле веома снажно обновљене. Довољно је само подсјетити да су српска воjна лица служили Руском царству, док је руска
воjска учествовала у антиосманским устанцима и ратовима на Балкану.
У првоj половини XIX вијека се формира славистике као наука. Знатни
допринос интересу према српскоj култури jе дао Вук Стефановић Караџић, сакупљач и издавач српских епских пјесама, коjе су веома брзо
постале познате и у Западноj Европи и у словенском свијету. Интересантно jе, да Вук jе умногоме утицао на то да су и руски научници почели да скупљаjу фолклор. Тему одjека српске народне поезиjе у рускоj
књижевности прве половине XIX вијека – у дјелима руских путописаца,
научника и у уметничким дјелима руских књижевника сам проучавала у своjоj дисертациjи. Међутим, у садашње вријеме процеси зближавања наших народа требају нови замах. Савремена славистика још увек
се често осврће на западне стандарде политичких наука. Према томе,
сведоци смо покушаја стварања и преноса лажних идеја о истинитом
историјском путу наших народа, међусобно повезаних најчврстиjим везама. То је главна препрека за очување традиционалног јединства наших
народа. Стога идеја о консолидацији словенских народа и здравих снага
Европе отвара нове могућности и постаје све значајнија и актуелниjа.
Фјодор Иванович Тјутчев (1803–1873) руски дипломата и пјесник, предвидио је и рачунао на стварање «свесловенске породице народа», док
jе у XX вијеку Свети Николај Жички чврсто вјеровао да ће православни народи на крају времена створити заједницу православних држава,
страшну за Христове непријатеље.
- Чувена Де Голова мисао „Политичари мисле на предстојеће изборе – државници на будуће генерације“ нас нити охрабрује нити
плаши. Но, Његош каже “Нада нема права ни у кога до у Бога и у
своје руке“. Колико су посленици културе у стању да остваре плодоносну сарадњу у времену у којем је ријеч политичара и прва и
последња?
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- Употријебили сте веома занимљив израз: «посленик културе»! Сада
се то зове другачиjе, али некада је лик «посленика културе» jе имао врло
јасне обрисе, а његово значење се односило на идеје и могућности зближавања народа на основи културне сарадње. Модели понашања «посленика културе» значајно се разликуjу од модела понашања савремене
«елите». Доста занимљиво jе да су «посленици културе» раније постизали велики успјех и у одсуству «Министарства културе». Као што знате,
Руска Империја је имала Министарство народне просвјете. Навешћу као
примјер генерала Ростислава Андреjевича Фадjеева (1824–1883), који се
с правом може назвати послеником руске културе на Балкану и у Европи.
Његова занимљива дјела у великој мјери су обликовала словенски смјер
руске геополитике и културне стварности. Познато је да су његове идеје
налазиле подршку на државном нивоу. Сада тога jош нема у довољноj
мјери, међутим свако на свом мјесту може да уради нешто како би остваривао оно што је од свеопштег интереса за своколики словенски свијет.
Истовремено jе веома важно да Руси и Срби упознају истиниту кулутру
наших народа а не политиколошке сурогате западне пропаганде настале
на покушаjима поништавања историјског искуства словенских народа.
- Неолиберални капитализам је изњедрио неподношљиво велики
број тајкуна, планетарно сиромаштво, глобалну економскку кризу
и COVID 19, који није ни природна ни лабораторијска већ системска болест друштвене заједнице у којој је новац Бог. Чини се да је западни свијет због тога у озбиљној духовној кризи. Да ли је ова констатација тачна и какав је положај православља у овом времену?
- Друштвени феномени које сте навели несумњиво указују на велику кризу неолибералних развојних модела. Али ипак „системском болешћу“ друштва назвала бих кризу атеизма коју преживљавамо од почетка XX вијека до сада. Средиште ове кризе - антирелигиозне кампање
организованих од стране револуционарне власти. Они су били буквално
персонификациjа навале богоборачких снага на Православну цркву, коjа
се наставила у шездесетим годинама XX вијека. Сада, сто година касније, величина ове кризе безбоштва постаје све очигледнија. Често се
проjављуjе у науци, образовању, медицини, здравственоj заштити и политици. Након сто година антируске револуције 1917. године и убиjања
руског цара и читаве његове породице и даље покушавају да припишу
ореол историјске правде супротно етичким императивима, свједочењима филозофије права и политичке одговорности. Ови процеси су имали
одjека и на Балкану и у читавом свијету. Jедан од њих jе покушај одваjања
Црне Горе од њеног српског коријена стварањем «црногорске нације» и
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вјештачког «црногорског језика». Несумњиво jе да се то спремало jош
за вријеме Тита и његових сљедбеника. Наше горко искуство поремећаjа
узаjамног разумијевања са Украјином показује колико су трагичне и погубне последице тих процеса. Карактеристично је да и политичке догођаје у Црној Гори и Украјини прате агресивни покушаји раздваjања
Православне цркве, бедема наших народа и наше саборне самосвијести.
У своjоj Васкршњоj поруци 2020. године митрополит Амфилохиjе
(Радовић), коjи се нашао у центру борбе за национално и духовно достоjанство свог народа каже: «Црква Христова већ 2000 година свjедочи
вјеру у “уништење смрти смрћу“. Борба против те њене вјере и свједочења вјечног људског достоjанства наставља се кроз вјекове. Они коjи су
распели Христа и лиjеви разбоjник му се ругаjу од тада до данас. Поричу га, како тада тако и данас, они коjи се богате земаљским добрима а не
Богом, земаљском смртном влашћу и чашћу».
Да би се савладала духовна криза садашњег времена, према мом
мишљењу, треба да се вратимо нашој изворноj духовности, правим
хришћанским и националним вриједностима. Како је рекао недавно
преминули Владимир Николаjевич Осипов (1938 – 2020), предсjедник
савеза «Хришћански препород», изузетан руски патриота, историчар и
публициста, који је вјеровао у чудо Божијег васкрсења Православног
Царства, «Православље је једина стијена у бијесном мору отпадништва
и нихилизма».
- Ваш претходник, Иља Числов је кренуо добрим трагом када је
у питању обнављање старог сјаја руско – српског пријатељства. И
ми у Беранама смо, у оквиру „Дана руске културе“, правили промоцију његовог величанственог превода „Луче микрокозме“. Шта
бисте Ви издвојили из доба када је овај корифеј свесловенског – православног пријатељства у питању. Који су најзначајнији догађаји и
садржаји обиљежили то његово вријеме.
- Превод «Луче микрокосма» jе свакако «Лабудова пјесма» професора
Иље Числова, који jе крунисао његову дjелатност више од три децениjе
као сjаjног преводиоца и познаваоца српског jезика, историjе и културе.
Међутим, у свом раду и свим друштвеним активностима се ориjентисао
на своjе велике претходнике попут добро познатог код вас на Балкану
руског ваjара Вjачеслав Михаjловича Кликова (1939–2006), академика
и наjвећег руског и европског слависте XX вијека академика, Олега Николаjевича Трубачjева (1930–2002), академика Игора Ростиславовича
Шафаревича (1923–2017), чиjа jе чувена књига «Русофобиjа» преведена
и на српски jезик. Као многи руски људи И.М. Числов jе сматрао себе
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духовним сином великог руског архипастира нашег доба, митрополита
Санкт-Петербуршског и Ладошског Jована (Сњичева) (1927–1995), чиjи
су радови такође били преведени на српски jезик почетком деведесетих година прошлог вjека, захваљуjући инициjативи Драгоша Калаjића.
Жртвено служење ових великих личности на црквеном и друштвеном
нивоу jе умногоме одредило развој и опстанак Русиjе у тешком и судбинском времену на прелому вјекова и хиљадугодишњица.
- Објашњавајући ‚‚Лучу микрокозму‘‘, Његош поред осталог
каже „Та је луча свјетлост сочинила, океан су капље саставиле, божанствена свјетлост обитава у лучама како у сунцима у смртнима
ка у божествима“. Завршавајући овај разговор остаје нам да Вам
пожелимо да Вас та луча божанствена озари испуни и надахне да
остварите своју мисију. Хвала Вам.
- Наjтоплиjе захваљуjем на добрим жељама и овом разговору.
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ТОКОВИ 2/2020
УДК 821.163.41 - 09
Герхард ГЕЗЕМАН1

АГОН
Вазда нека најбољи будем и одличан између других,
Да не срамотим рода отаца, који у Ефири најбољи бјеху.
Илијада, VI, 209-210
Агон, телесно и морално такмичење, један је од најважнијих социолошких и карактеролошких закона човечанства.(...) Кад је живот вечита
неумољива борба, кад је већ Ерис, богиња неслоге, подстрекач у животној борби, то се она може само на тај начин да сузбије, ако, као што је чинио Хесиод, поред оног истински нагонског у човеку, дакле, поред “зле”
Ерис, завидљиве кавге и жеље за уништењем, ставимо “добру” Ерис,
Ерис натецања и утакмице. На тај начин ратништво у оплемењеном лику
агона постаје извор свега доброга, извор хуманитета. Али у погледу на
Хесиодову изреку морамо учинити једну ограду: његова добра Ерис то
је богиња малограђанског менталитета: “Она тера и најнеспретнијег човека на рад; и кад један који нема поседа гледа другог који је богат, он
настоји да на исти начин сеје и сади и да кућу окући; сусед се такмичи са
суседом који тежи благостању. Добра је ова Ерис за човека. Али лончар
се срди на лончара и дрводеља на дрводељу, просјак завиди просјаку и
певач певачу.”
Тешки задатак да се од животиње створи човек не решава се тиме да
се поред грађанске Ерис стави и ова ратничка и људи убеђују да се ратничке, као зле, одрекну и приклоне оној грађанској која доноси благо1 (Герхард Геземан (Gerhard Gesemann) рођен је 1888. године у Лихтенбергу, Брауншвајг, а умро
је 1948. у Телцу, Горња Баварска. Као млад студент славистике 1913. године дошао у Београд из
Кила, и постао суплент у Првој мушкој гимназији. По избијању рата 1914. одлучио да се не враћа
у родну Немачку већ је приступио српској војсци као добровољац-болничар. Са Србима прешао и
Албанију. Године 1925. објављује најстарији зборник наших народних песама, Ерлангенски рукопис,1928. Карактеролошку типологију Србохрвата, а 1943. Херојске облике живота (код нас
преведене као Чојство и јунаштво старих Црногораца). Основао Немачки институт у Београду
1939, а по избијању рата 1941. повукао се из јавног и научног живота. Оставио за собом огромно
научно дело о српском народу и његовим обичајима, начину живота, и моралним одликама, и
ћерку православку, која живи у Београду.)
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стање. Јер овде се разлучују и духови и доба: на колевци једних изрекла
је свој благослов једна, а на колевци других друга Ерис. И ко под судбинским опредељењем једне од ових наречница завидљиве неслоге неће
да се изроди у звер или убојицу, или у домаће живинче и у ћифту, мора
биолошке драгоцене особености своје наречнице да сублимира добрим
особинама оне друге. Ратник мора своје борачке нагоне да оплемени у
циљу и начину својих поступака по саветима оне добре наречнице, а
грађанин, прихватајући витешки став, да оплемени своју борбу за ваган,
као што и занатлија, уместо да мисли на голу сврху предмета, мора да
тежи и његовом лепом изгледу. Старогрчки агон, у хомерском друштву
властеле још до зла бога опак (нпр. Ахил и Хекторово тело), постаје у
току развоја грчког идеала човека све више симбиоза особина обеју наречница, јер оне обе морају стајати над колевком свакога народа и обе
морају изрећи своју изреку, ако од тога народа треба нешто да буде.
Ја бих овде хтео да на провереном и необично богатом материјалу
разјасним суштину такмичења – агона. Хтео бих да покажем да агон
садржи сасвим одређене и животно важне снаге које уобличују живот
и културно га прожимају. Хтео бих да покажем да агон није оличење
исконске борачке снаге, већ нешто далеко важније: њен регулатив, њен
сигурносни вентил, њен господар и учитељ, њен ментор, њен старешина
оружја, понекад и њен педантни настојник, укратко: њен закон. О агону
се може говорити и као о извесном “механизму”. Он се толико изгради и
утисне у мозак и срце његових носилаца, да се најзад упражњава с непогрешивошћу једног испробаног механизма. А онда иде, разуме се, даље
својим сопственим путем до у апстрактност, чак и у чудесност.
Треба себи представити културни положај црногорског и арбанашког
друштва: вечите заваде и непријатељства, вечита непоштедна борба за
голи живот и истодобно за највеће људске и народне вредности, у глади, ратним и душевним невољама, ову по природи земљишта условљену излованост од сваке уређене духовне активности, ово море крви и
патњи у једној “бесудној” земљи. Кад Фалмерајер (Fallmerayer, Das
albanesische Element) каже: “Албанци су пружили живи доказ да један
народ, кад се подвргне општим условима људског изграђивања, остаје
мужеван и борбен, да чак без науке, без академије, без уметности, чак
и без азбуке, може да живи и да сачува неокрњену своју исконску снагу
усред културно високо изграђених нација”, тај његов доказ има једну
празнину. Није у питању само чување те исконске снаге, већ чињеница
да је та исконска снага улагана и управљана за више циљеве. Очување
те снаге кроз многа столећа није највећа заслуга црногорских и арба-
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нашких племена; то није био ни њихов историјско-политички задатак за
нацију као целину, него је ту нешто друго у питању – и то је оно што је
велико и за дивљење – да су ови људи, мучени крвним непријатељем и
невољама живота, изградили један сасвим одређен, јасно сагледан, меродаван и обавезан идеал човека (курзив уредника). Разуме се, овај њихов
идеал остао је непознат “висококултурним нацијама”, није постао узор
општег европског изграђивања човека, као што је то постао старогрчки,
али је несумњиво један од идеала коме су Грци свесније од иког другог
тежили, а коме су ревносно стремили и наши германски преци: идеалу
херојског човека (кур. ур.) Али и ова идеја значила би мало да се отелотворила само у ратничком типу човека, да се у сиромашној и малој
Црној Гори није оплодила још у изграђивање хуманог човека у јунаку, у
изграђивање хуманости. То је крупна реч, али надам се да ћу је доказати.
Овај читав развој, од оне исконске снаге до изграђеног хуманог човека у јунаку – humanitas heroica, не може се замислити без оних средстава
која су примењивана, без закона по којем су она упражњавана, тј. без
агона. Агон је стваралац овога морала, демиург који савлађује материју.
Тек изграђивањем једне одређене врсте човека путем агона обезбеђен је
велики историјско-политички успех (кур. ур.) ових “бесудних” народа,
који им Фалмерајер с правом признаје. Закон агона је овде она моћ која
савлађује Киплингов “закон џунге”.
Ненадовић саопштава једну забавну изјаву која у неку руку допуњује
горе наведени цитат од Фалмерајера. Ту каже неки Француз, озлојеђен
због уображености Црногораца који се докони достојанствено шетају:
“Немају ни индустрије, ни књижевности, ни пруга, ни флоте – ништа
немају. Да им се одузме све оно што други народи за њихове потребе
производе, остали би и без капе, у самој кошуљи и опанцима, са гуслама
у руци. Нико од простих Француза нема толико неразложног народног
поноса колико га има један њихов козар” (Љ. Ненадовић, О Црногорцима, Х, 51).
Овај козар, очигледно брат оног арнаутског пастира о коме прича
Марко Миљанов, није нипошто “човек из народа” по европском схватању (кур. ур.). Његов понос није никако без разлога, јер он је испунио
закон живота, он је, као оне личности из Киплинговог романа, обрао
плод свога живота: част коју доноси испуњени агон (кур. ур.).
А шта је црногорски агон? Исто оно што је био код старих Грка. Збир
правила у борби и животу према којима човек треба да испуни свој борбени животни задатак, као низ канонски утврђених прописа по којима
се таквом човеку од стране његове друштвене заједнице указује част и
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поштовање – у Црној Гори, за наше појмове, чак готово с несхватљивом
тачношћу, често претерано педантно одмереном дозирању удела те почасти. Да се послужимо грчким стручним изразима: арета, вредност
човека, средњевековно-немачка тугенд (врлина), код Хомера је још витешки идеал, спона углађене отмености с ратним јунаштвом. По Јегеру
(Jaeger, Paideia, 25), првобитно “одважна снага, храброст, која се, по нашем схватању, још не цени као витешки подвиг и одваја од снаге”.
Арету, вредност човека – која се касније из јуначко-ратничког и витешко-херојског идеала развила у хуману вредност човека, не треба мешати са нашим грађанско-идеалистичким “унутрашњим” вредностима.
Изрека: “Моју част не може ми нико одузети, јер је носим у себи”, овде не
важи. Ми се овде налазимо у једној особеној заједници. Човек у оваквој
заједници није индивидуалиста. Он своје тежње може да уложи само на
то да буде бољи од других, али не да буде другачији од других, као индивидуалиста. Човек ове заједнице може да изгуби част, која је сасвим реална. За сваког човека заједнице, а не само за старинског Грка, част је, по
Јегеру “нераздвојива пратилица његове вредности – његове арете”. Још
више: она је уствари исто што и арета, само њена друга страна, други пол
истога домета снаге; између арете и части не постоји никакав каузални
однос него однос напрегнутости; част се односи према арети као појава
наспрам ствари као такве. Ако хоћемо да сазнамо како човек заједнице
може своју част да изгуби објективно, а тиме истовремено и субјективно,
треба част да схватима као такозвана грађанска часна права. У овоме случају не може ни грађански идеалиста рећи да он част неизгубиво носи у
себи. Ако је изгуби, рецимо услед какве судске заблуде, она је изгубљена
и не може је надокнадити никаквим поносним бусањем у прса.
Онако као што је грађанин у својим грађанским часним правима – он
“може” да бира и буде изабран, он “може” да буде војник, итд. – сачувао последњи бедни остатак части старе заједнице, тако ни част коју
додељује витешко-херојска заједница, часно право и право на част нису
још одвојени. Грађанин има часна права али нема права на указивање
почасти. Са психофизичким паралелизмом између арете и части – ако
је допуштено да употребимо ту филозофску слику – стоји у вези и то да
обе морају бити у складу, иначе је човек незадовољан, несрећан, тада
почиње трагедија ускраћивања части о којој говори Јегер, која доводи до
револта, чак до лудила (Ајакс) и самоубиства. Наше кратке приче пуне
су таквих катастрофа услед ускраћене или увређене части. Многи од хајдука отишли су у “зелену шуму” само из тих разлога, исто тако ради тога
је многи пребегао Турцима и затим се, као други Кориолан, нашао са
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непријатељском војском против свога народа. У једној причи (М. Павићевић, Црногорци, XII, 42) у питању је неки млад човек који се већ осећа
као будући јунак. Осетио се запостављен и увређен кад му нису пружили
почасни комад од заједничког печења, иако у ствари још није био учинио
ништа особито. Направио је галаму, преврнуо јело а онда побегао к везиру у Скадар и с Турцима напао своје племе. Касније се измирио са својим
завичајем, повратио натраг и постао вођа племена.
Са колико се пажње мотри на указивање почасти која неком припада
показује следећи наиван пример. На једну судску расправу позвани су
сведоци. Услед галаме која је настала судија је превидео једног старијег
сведока и пропустио да га понуди да седне: најмања мера указивања почасти. Превиђени ступи напред уз остале, стави руку изнад очију као да
хоће да их заштити од сунца и као да тражи неког одређеног човека, па
викне гласно: “Ко је овђе сердар Ристо Рашовић?” Овај га примети, схвати ситуацију, поскочи са свога седишта, узе га за руку и понуди да седне
говорећи: “Ја сам сердар Ристо”. После су га питали његови сапутници
зашто је питао за сердара кога већ одавно познаје. Одговор: “Да сердар
Ристо учини оно што је учинио, јер да онако не урадих, ја изгубих и стиму и образ” (М. Павићевић, Црногорци).
Један пример како је један сишао с ума кад му није указана част за коју
је сматрао да му с правом припада. Кнез Никола био је обећао високо одликовање једном обичном војнику за неко храбро дело. Рекао му је да се
касније јави и да га неће заборавити. Ипак је човека заборавио и није хтео
да чује за њега. Због тога је овај полудео, скитао се рањавих ногу по целој
Црној Гори, са орденима на грудима, нижим разуме се и без онога обећанога. Није, истина, просјачио, али су му људи ипак удељивали. Имао је
обичај да се насред пазара усправи и викне: “Слажа ка пас!” мислећи,
разуме се, на господара.
Кад ускраћена или увређена част може човека који држи до себе натерати да буде издајник или да изгуби памет, утолико пре га може нагнати у
смрт. Народ приповеда читаво мноштво таквих случајева, где је намерна
увреда од стране последњег господара или необазриво апеловање на њихову част не само појединца већ читаве бригаде отерало у смрт. (...) Ова
чињеница проузрокује још и данас и у већ давно грађанским срединама
Србије и Хрватске знатан део криминалитета. И обратно: апеловањем на
част могу вође појединих групних подухвата, чак и у грађанској средини,
постићи још увек чуда код својих људи.
Част је социјални еквивалент арете, а постепеност у одавању почасти
мерило степена арете, и не само то – слика је исувише рационалистички
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употребљена – него, пошто говоримо о симболичарима а не о алегоричарима: част је отелотворена, објективисана арета. Част је и одавање
почасти; част није нешто статичко већ нешто динамичко, што варира.
Сказаљка на контролнику части непрестано подрхтава. Над њом се мора
стално бдети, нарочито у узбурканим временима. Једна омашка и сказаљка пада страховито наниже. Отуда толико напрегнута пажња самоконтроле. Носилац агона мора увек бити “у форми” (кур. ур.) За њега
нема никаквих пауза одмарања. Отуда је у свима таквим заједницама жеђ
за чашћу и почастима толико изражена. “Јунаци су неуморни у међусобном указивању части јер на томе почива њихов друштвени ред. Њихова
жеђ за почастима је готово неутољива, али не представља морално карактеристичну особину појединца”. Тиме Јегер хоће да каже оно што
сам ја рекао о хероизму као животној форми и карактерологији тога животног стила. “Да већи јунак или моћнији кнез полаже већа права на част
и почаст, разуме се само по себи. Никада се нека заслуга призната од
савременика није у класичној старини устручавала да полаже право на
част која одговора заслузи”, каже Јегер даље.
Овде наводимо неколико упадљивих примера који потврђују наведене чињенице за црногорско друштво, али црногорски тип прелази понегде у грандомана који се слаже са Гетеовим мишљењем да су само
слаботиње скромни, а храбри да се диче својим делима.

Одликовање Попа Јоксима Минића
Дијелила се одликовања за ратне заслуге у ратовима 1875-77, па у
једној ровачкој чети официр, држећи Обилића медаљу у руци, упитао
војнике своје чете коме ће је дати.
Поп Јоксим Минић, који се у борбама одликовао као велики јунак,
зграби медаљу из руку официра, подиже је у вис, да је виде сви војници,
па рече чети:
- Браћо, који од вас мисли, да је за ову медаљу заслужнији од попа
Јоксима нека изађе на сриједу, ја ћу му је сам ставити на прси и нека му
је срећна!
Тада цела чета повиче:
- Твоја је, попе, срећна ти била и да је здраво носиш!
(С. Церовић, Црногорци о себи и животу)
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(...) Према начелу по коме младић ступа – да арету развија и част задобија – одвија се читав један врло компликован систем агоналног тренинга, физичке и моралне контроле, и себе лично и другог, као и строго
одмераваног указивања части. То настојање и труд престају тек са смрћу.
А тек онда ће се показати да ли је неко достојан највишег уважења које
јунаку предстоји: бесмртност у песми. И кад човек већ зађе у дубоку старост и располаже свим племенским и витешким звањима и почастима,
он се ипак још увек осећа под моралним притиском агоналног закона.
Иако већ одавно признат, те због своје старости нема више шта да добије, ипак има још увек шта да изгуби. Зато треба чути и схватити тешки
уздах који прожима следећу причу:

Увијек млад
Састали се ради подјеле шекуларске планине: поп Илија Пламенац,
црногорски министар војни, и Али-бег Шабанагић, паша. Обадвојица
стари преко седамдесет година.
- Јеси ли остарио беже, упита га Пламенац.
- Јесам за све, сем за једну ствар, војводо, а за једну ствар млад сам
као да ми је двадесет пет година.
Војвода се зачуди, мислећи да је млад за жену, па га упита:
- А за коју си то ствар млад, беже?
- За срамоту, јер за њу човјек не стара, док је жив.
- Тако је, Бога ми, заврши војвода.
(М. Павићевић, Црногорци)
Рекли смо да црногорски грандоман ниподаштава хришћанску врлину смерности и скромности. Али он не би био великодушан кад би то
значило да је и претенциозан. Али он то није. Познавајући до танчина
уобичајене ступњеве почасти, он може тачно да зна на коме ступњу његова личност у овом или оном тренутку стоји, и он ће захтевати за себе
онај део части који показује ниво његове арете. Ово стање не познаје
он само на себи, он га исто тако добро познаје и код својих сабораца у
агону. Има на стотину прича у којима се тако “очитава” стање арете и одговарајуће почасти, па се припадници неког братства, или племена, или
више племена, хијерархијски распоређују према скали: добар – бољи –
најбољи. Са колико савесности се то чини, нека покажу две приче које
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имају и то преимућство што се налазе у Примјерима чојства и јунаштва
од Марка Миљанова. У обема причама при одмеравању стања арете узима се врло савесно у обзир и ниво старта.

Мора се и поријекло рачунати
На сједник Медуњани разовараху какав је ко и ко је бољи од кога. У
то рече Томо Перов:
- Од свијех љуђи што сам досад гледа, бих рад био да сам бољи и
љепши без од Божине Стојанова, а од њега не, тек да сам таман ка он.
Једни му рекоше:
- Ти си, Томо, љепши и бољи од Божине.
Томо рече:
- Не, богме, но бољи Божина, но је безијовац, од нејачега братства, а
да је Поповић ка ја, ондар ти би видио ко је бољи, ја, али Божина.

и друга прича:
Пита књаз Шута:
- Али си бољи ти ал Божина Радованов, Шуто?
- Бољи Божина, господару.
- А да јеси ли бољи ти, али Саво Перованов?
- Бољи Саво, господару.
- А да јеси ли бољи ти али Маџо Лазарев?
- Што велиш, господару!? Бољи сам ја, но стотину онаквијех, ка Маџо.
- Ти си, Шуто, добар био док бјеше млад.
- Нијесам, душе ми, но су бољи други Кучи били од мене!
- А који, Шуто?
- Поп Ђоко Милачић и Хасо Марашев Улић. Кад гој сам се с њима
саставио бон сам се раздвојио.
- А зашто, Шуто?
- Зато што се све више увјеравах да су бољи од мене! Али од попа
Ђоке хоћаше ми по мало обладит да мамим наду сам себе, е га је књига и наука помогла; а да није учио, може бит, да не би од мене бољи
био; али за Хаса Марашева, који не бјеше учио колико ни ја, виђех да га
ништа није помогло, до само рођење бољи но ја да је.

92

ТОКОВИ 2/2020

У првој причи пада нарочито у очи како се саговорник опрезно изражава: да би желео да буде бољи и лепши (у моралном смислу) од других
које је срео у животу. Мање увијено: они које сам досад видео нису у
мени пробудили никакву агоналну завист, него само мисао: кад бих био
као они, то ме не би задовољило. Само арета једног човека не да му мира
и зато тога човека мора да призна за бољег, јер је овај из једног мање познатог братства имао тежи старт него он који је као члан једног моћног
братства имао далеко лакши.
Исту мисао, која има нешто бунтовно у себи у овоме друштву признатих кућа и предака, сретамо и у једној интересантној здравици. Здравица као литерарна врста има такође агонални карактер. И она – као и
лаконизам, борба речима, загонетка, свечана беседа – има важно место
у духовном агону. Кад кнез Никола једнога од својих војвода наведе да
одржи здравицу неком јунаку из прошлости, агон се не састоји само у
лепом облику у коме мора бити изречена него и у слободном избору
јунака у чију се част чини и, као у старој Спарти, у поузданост разлога
за такав избор. Ту војвода означи као најбољег јунака из старијег доба
Сима Кођошију, “јер је Симо Вујовић, звани Кођошија, из Ожеговаца
код Чева, био највећи јунак у доба светога Петра. Није био ни сердар ни
војвода, нити од војвода и сердара, него сељак и сељачки син, а постао је
харамбаша и војвода и сердара”.
Добро порекло даје арети човека из добре куће, дакле, кућићу или
оџаковићу, преимућство на скали части, али онај који је творац самога
себе изазива код савесног просуђивача још више дивљења. Дешава се да
изненада, при погребу каквог јунака, кад се у тужбалици, која је често
агоналног карактера, заслуге људи из добрих кућа исувише уздижу, да
одједном одјекне глас неке увређене сестре или мајке која заслуге својих
синова – “ни сердара ни војвода но градова освајача” – хитне насупрот
хвалисањима добрих кућа:
Прва тужиља: “Гвозден мосте на Бојани, о Периша! И ти капо од
Ловћена, о Филипе! А што ћу их набрајати, сви сердари и војводе, то
мој роде!”
Тада је прекиде друга још гласније:“Ни сердари ни војводе, о мој
роде! Но Мрђена капетана и Милоша барјактара, што градове освајаху а сердаре не питаху, то мој роде!”
(М. Павићевић, Црногорци)
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Други случај: нека жена тужи за својим мужем за кога се зна да није
био јунак, али да је био добар и имућан човек. Овде је тужиљу прекинула једна друга и додала: “Није тако већ овако: није Миле јунак био, но је
Миле добар био, имао је готовину те купио трговину”.
(...) Где се читалац ових прича срете са упадљивом скромношћу јунака, нека зна да је у питању скромност из задњих намера, да је реч
о херојској скромности. То спада у добар тон међу опште признатим
јунацима да, насупрот познатом црногорском хвалисању, један другоме
дају преимућство, бар пред другим људима и на наметљива запиткивања. Али о једном од ових “скромних” јунака прича казује како се у
млађим годинама енергично борио с једним другом око части да приликом крштења престолонаследника Данила носи барјак. Дошло се било у
неприлику, јер се стварно није знало ко је “бољи”, пошто су се обојица
хвалили да су одсекли по 32 турске главе. Ствар је решио кнез Никола
као врстан познавалац свога народа и стручњак у питањима ранга и почасти: да један од њих носи барјак пре подне а други после подне. (С.
Церовић, Црногорци о себи и животу)
(...) Кад је кнез Никола потпиривао частољубље код својих људи, а у
другим случајевима хтео да их понизи у ускраћивању почасти – злоупотребљавајући у многим случајевима и своју песничку обдареност – ипак
је био свестан колико је то била опасна ствар. Али, у многим случајевима његова мудрост му је показала прави пут. Ако је хтео да неког главара
уклони с положаја, он му то није саопштавао, него би поставио другога
и препуштао да они један с другим ствар сврше. То није увек ишло глатко. Или, кад је једном имао два кандидата за чин бригадира, а то је био
висок ранг, онда је рекао запостављеном: Драгиша, ти си бољи јунак од
Мира Павићева, али је Миро старији и паметнији од тебе...” (М. Павићевић, Црногорци) Запостављени је сад био тај који се радовао наименовању свога супарника.
(...) Пошто су ордени и одликовања видни израз агоналног реда, то је
већином било врло тешко да се неко одликовање додели без изгреда правом човеку. Сваког часа појављивао се на Цетињу пред кнеза понеко који
је сматрао да је запостављен. Још 1925. године, када је краљ Александар
дошао у Братоножиће и упитао их за њихове жеље и потребе, одговорили су му, иронише народ, да им не фали ништа сем мало више воде – и за
сваког по једна медаља. (М. Павићевић, Црногорци) (...) Овде спада и она
слика коју износи Ненадовић у својим писмима из Црне Горе. (Љ. Ненадовић, О Црногорцима) Један слабашан Црногорац у поцепаном оделу
дође на Цетиње и – вероватно због хвалисања пред скептицима – паде
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у ватру па се испрси на сред пазара усред две стотине присутних, изређа
све бојеве у којима је учествовао и имена Турака чије је главе посекао,
наброји ране које је задобио и заврши свој “диван и дуг говор” следећим
речима: “Црногорци, кажите ко је бољи од мене?” Војвода Мирко, отац
кнеза Николе, стајао је такође у маси света, па му одговори: “Имаш разлога: јеси ка најбољи Црногорац”. Тиме је изречен један агонални стручни израз који омогућава да загледамо дубље у суштину ових ствари.
Црногорац је необично обазрив у оцењивању живих личности или
оних које спадају у непосредне претке присутних лица. Мора се водити
рачуна о осетљивости савременика. Сем тога, овде ствари стоје слично
као код грчког остракизма и изјаве Ефежана: “Међу нама не треба нико да
је најбољи; али ако има неког, онда нека буде где друго и код других”. Као
што остракизам овде значи агон масе, то јест, надвладаних и превазиђених,
против “најбољег” појединца, тако је и израз “као најбољи Црногорац”
или “први уз првога” разумљива реакција једне аристократске републике
где је сваки пуноважни грађанин – али само он – vir optimus. Код јунака
прошлости већ се поступа издашније у додељивању највећих оцена, али
се и онда свакако има за дужност да се таква оцена и образложи.
У ствари, познат је само један једини случај да је јавно мишљење једнодушно означило једног живог савременика за најбољег – разуме се са
изузетком самог изабраника који је опет другог истицао испред себе. И,
разуме се, са изузетком његова кнеза који славу свога поданика није могао да поднесе. Не што се стварно плашио да би он могао да се прогласи
господарем Куча и Арнаута, него што је и сам, подложан исувише дубоко закону агона, мислио као Ефежани: прво, ја сам овде први и најбољи,
друго, ако је већ неко други најбољи, онда нека буде где друго.
Овај најбољи Црногорац свога времена био је војвода Марко Миљанов. И кад мене неко запита – а често сам био упитан – кога јунака ја, који
познајем толико јунака из историје, епских песама, тужбалица и кратких
прича, сматрам за најбољег, морам и ја пружити венац старом војводи.
Разлоге овде не могу износити. Приказати Марков живот и дати слику
његова карактера спада у један од најлепших задатака будућег балканског Плутарха. Безбројне су приче о његовом личном јунаштву, о његовој
мудрости, о његовом дивном чојству, доброти и честитости, о његовом
поштењу, истинитости, исправности и моралној неустрашивости, о његовом успону из једне тада незнатне породице, у којој је отац био мека
нератничка природа о мајка права јунакиња, до црногорске а затим до
европске величине, до пада у агоналну немилост код завидљивог и љубоморног господара. Ове приче не круже само у црногорском народу већ
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и код Арбанаса, за које је Марко Миљанов био узор витеза без мане и
страха и највиша инстанца у сумњивим агоналним случајевима. Он нас
овде и интересује само као агонални судија и оцењивач.
Колико су високе оцене народног мишљења о њему и његовој вредности и како се народ труди да за те вредности нађе и погодан израз,
навешћу неколико примера. Тако је једном ишао путем Шуто Радованов, такође познати јунак, тих и замишљен, још потпуно под утиском
ове снажне личности која је сада живела у немилости. Један од његових
земљака упита га откуда долази. Одговор: “Од најбољег Црногорца”. “То
је крупна ријеч”, одговори овај, “доста би било да си рекао да си био као
код најбољега”. Али овај се обрецну: “Шта ти знаш о томе? Ако је Бог
икада имао посла са каквом женом, онда је то морала бити мајка Марка
Миљанова”. Један арнаутски поглавица решио је ову стилистичку тешкоћу сасвим једноставно: ословљавао је војводу непрестано без титуле.
У овоме друштву, где се толико пази на ред и ранг, то је неучтивост. Зато
Марко затражи најзад објашњење. Арнаут као да је на то и чекао: “Војвода има довољно, а Марко Миљанов је један једини”. (М. Павићевић, Црногорци) Једнога Куча упиташе да ли је што у роду с чувеним Марком
Миљановим. Одговор: “Војвода и ја смо од једнога братства. Но, ако си
ти бољи човјек од мене, онолико колико си ти бољи, толико си ближи
војводи Марку; а други, који је бољи од тебе, још му је ближи”. А једна
отмена Туркиња, која је кроз решетке харема гледала како Марко пролази јашући на коњу, рекла је својој пријатељици: “Силан ђаур! Дај боже
да од његова рода не остане трага!” Друга ће на то сажаљиво: “Не реци
то, иако је Србин. Штета би била да такав човјек остане без потомства”
на то ће опет прва: “Знам шта говорим, јер може да остави кога хоће, али
му нико неће бити раван. Боље да такав јунак нема потомства, да се његово име не срамоти”. Слично је поступио и Турчин који је Марку честитао смрт његова малолетна сина. Даље се од овога у агону не може ићи.
Са хришћанско-грађанског становишта војвода ове химне не би заслужио, и поред тога што је у себи савладао толико много окрутних
и старинских одлика свога народа, да није савладао и ону “херојску”
скромност из “задњих намера”, о којој је напред било речи. Он је био, и
поред свег поштовања своје личности и толико импозантног самопоуздања, у души скроман човек, понекад чак и смеран – смеран пред Богом,
пред својим народом и пред својим задацима. Марко је познавао, као
што и доликује једном стручњаку агона, и своја преимућства и своје недостатке. Он је услед тих недостатака тешко патио. Он је својој моралној
личности постављао највеће могуће захтеве. Његовим земљацима, који
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су му се покоравали и поштовали га, била су неразумљива ова самокритичка расположења њиховог чувеног војводе, чији су дом посећивали
дипломати, путници и новинари. Али, као што велики уметник не може
да се тако брзо задовољи успехом свога уметничког дела, нити скрушени богомољац да нађе задовољења у својој души, тако су притискивали
овога генија агона недовољности његовог уметничког дела: херојског
карактера (кур. ур). Није никакво притворство, нити разметање комплиментима, кад Марко Миљанов толико пута наглашава да свога старијег савременика и очинског пријатеља, васојевићког војводу Миљана
Вукова, сматра “бољим” од себе.
У дубини његове душе овоме човеку су сви разговори о “најбољем”
били одвратни, јер је при томе стално довођен у поређење са осталим
заслужним народним главарима; сем тога, његово је схватање о вредности човека већ далеко превазилазило народно, ратничко-јуначко схватање
агона. Имао је осећање да га његови људи већ не разумеју. У читавом
низу кратких прича, које саопштава у својим Примјерима, он је покушао
да уобичајено народно схватање агона сублимира. Одмах ћемо чути једну
такву причу. Из многих прича које о њему круже саопштићемо бар ову
једну у којој војводу Миљана ставља изнад себе. Из увода јасно излази
да су му такви разговори били непријатни. (М. Павићевић, Црногорци)

Војвода Марко Миљанов и Миљан Вуков
Војвода Марко Миљанов сједио са својим племеницима на зборном
мјесту и егленисао. Бећо Николин Поповић устаде и упита га:
- Војвода, да те нешто питам, да ми право кажеш, само немој се
љутити.
- Ела, Бећо, само знам да нећеш ништа паметно проговорит.
- Образа ти, има ли бољи Црногорац у Црној Гори од тебе?
- Ето, Бећо, богме сам знао да нећеш ништа мудро рећи. Како нема
јадан не био!
- А који је то?
- Много их је. Ја их не бих могао пребројати за три дана.
- Кажи нам бар једнога, јер ми мислимо да нема од тебе бољега.
- Е има. Једнога ћу ти казати, ма ме немој за више питати.
- Ко је тај?
- То је војвода Миљан Вуков. А да је он бољи и човјек и јунак од мене,
казаћу ти примјером, да не би мислио да причам напамет. Ево како:
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- Јавим ја војводи Миљану у Лијевој Ријеци, да ћу прве неђеље доћи
код њега на разговор. У неђељу кад сам се појавио с пратњом на помолу
Лијеве Ријеке, на мјесто звано Погане Међе, Миљан ме видио, па је дозвао попа Пера Ивановића и рекао му:
- Попе! нареди да звоно на цркву бије.
- Поп, зачуђен, упита:
- А зашто, војвода?
- Долази војвода Марко, па да се објави његов долазак.
- Па ако долази војвода Марко, не долази владика, господине војвода,
одговори поп.
- Нареди нека звоне, па кад дође владика, узећемо један чактар са
добра овна и објавићемо његов долазак.
- Поп је морао и наредио је те је звоно звонило. Ето, Бећо, ово је
доказ да је Миљан бољи човјек од мене; јер да се бојао његовој части и
чојству, никад ми такав дочек не би приредио. Но је био сигуран у себе.
А да је и бољи јунак од мене, ево ти и за то доказа:
- Сједимо уз огањ ја и он и пијемо вино. Посље дуга сјеђења рече:
- Ајде, Марко, да спавамо.
- Мени се не спава, Миљане, а ти заспи, одговорих му ја. И он заспа
поред огња, а ја остадох да сједим. Сједећи сам, замислим се и нехотично дохватим ожег, који је био уз огањ, па почнем са њим лупкати по
пријекладу. Разбудим га. Он скочи из сна и рече оштро:
- Нека!
- Ја се препадох као дијете и бацих ожег из руку. Дуго сам и даље
сам ћутао и пио вина. Заборавим да сам прије лупао ожегом, па поново почнем ударати по пријекладу. Миљан се опет разбуди, скочи, оте
ми ожег из руку, па мјесто да ме бије по глави, стаде ударати и он по
пријекладу ожегом, вичући:
- Марко, Куч, Дрекаловић, Арнаут, ђаво, ђаво те понио и ђе си долазио!
- Ја сам све ћутао а могао ми је лако разбити главу, да му не смијем
рећи – немој војвода!
- Ето, видиш, да је и бољи јунак од мене.
Јасно је шта је Марко хтео да каже, иако је тешко претпоставити да су
га његови слушаоци могли разумети, јер су очигледно у питању ствари
које су војводи биле непријатне: јер он је, поред свег усрдног настојања
да себе савлада и контролише, био плаховит и напрасит, брз на речи и
делу, понекад и непромишљен, а иза тога га је мучило кајање. Ово самосавлађивање је оно чему се он дивио код свога нешто старијег прија-
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теља. Причање о почастима које су му указане при дочеку уперено је на
адресу његових земљака. Он хоће да им јасно стави до знања њихову
главну ману, њихову агоналну завидљивост, њихову суревњивост и завист, злу Ерис, којој врло тешко пада да призна заслуге других, уместо
да се угледају на ову другу, добру Ерис. Ван сваке сумње је да Марко
чини себи неправду кад се прави као да он сам у својој пуној самосвести
не би био у стању, тобож, да изнад своје сопствене вредности истакне
вредност другог човека. Али њему је стало више до другог доказа. Познато је, наиме, како су многи људи зле воље кад их неко у сну узнемири
– епски јунак Марко Краљевић имао је обичај да таквима сабљом главу
одруби – а овај овде, с правом расрђен, исказује свој бес на комичан начин псовкама и ударима по главњи уместо по ономе ко га је разбеснео.
Да је војвода Миљан Вуков Вешовић заслужио с пуним правом цену
коју му Марко признаје, у Црној Гори и дандањи нико не пориче, само је
војвода Миљан био опорији, строжији, затворенији, примитивнији, ако
хоћете: црногорскији него Марко Миљанов, који, иако Црногорац, још
уз то и Куч, ипак више одговара општечовечанском и европском идеалу
витеза, јер се његово преимућство састоји баш у томе, што је он стари иако несумњиво поштовања достојни црногорски менталитет у себи
савладао и уздигао га на један већи морални ступањ.
(...) Поред утакмице међу појединцима утакмица влада и међу заједницама: између породица, родова, братстава, племена, народних групација, народа, религија. И овде као и тамо исти је начин одмеравања
вредности. Тако дође у госте Марку Миљанову, као што се иначе често
догађало, један арнаутски поглавица. Док су се они приближавали кући,
рече Маркова жена у шали: “Сад ћемо да видимо ко ће први ући у кућу,
дакле, ко је бољег соја и племена”. Марко то чу, па застаде и рече Арнаутину: “Заиста, који сој сматраш за најбољи код вас?” Види се како
Марко врло вешто скреће пажњу са опасне тачке агоналног разговора,
коју је његова жена непромишљено истакла: застаје као да му је пала на
памет нека мисао. У ствари, хоће да добије у времену пре него су стигли
до врата где се првенством уласка мора да одлучи постављено питање.
Војвода помера истовремено питање на споредни колосек: потеже питање који је међу Арнаутима најбољи сој. Тиме је Марко опасни агон
између два народа ограничио на разне групе једнога народа. Дипломатска окретност огледа се и у томе што Марко не мења тему већ је само
помера. Арнаутин избегава да одлучно одговори, зато Марко сам даје
одговор: Миридити католици најбољи су Арнаути, јер откада постоје
нису никад мењали своју веру нити се одрицали својих предака, што

99

ТОКОВИ 2/2020

се не може рећи ни за Србе ни за остале Албанце. И у овоме одговору
Марко је велик и паметан. Он не даје Арнаутима у целини преимућство
пред Србима, већ само једном аранутском племену, али у једном једином, иако важном, односу и пред Арнаутима и Србима. Тако меша дозе
почасти и првенства.
Интересантно је да су ови људи при изрицању таквих општих оцењивања веома свесни релативности тих оцена. Једна прича узима на пример при оцењивању у обзир и место, месна и уобичајена мерила према
којима се мери нека туђа група. Исти Шуто – Шуто Радованов из Куча
– кога је кнез Никола питао за његов агонални суд, упитан једном да
ли су бољи Кучи или Пипери, одговорио је: ми смо суседи, орођени,
у пријатељству, често у савезу, идемо на исти пазар, пијемо исту воду.
Тешко је рећи ко је бољи. У случају заваде између нас и њих понекад они
имају првенство јер их штити река Морача. То се мора одбити од њихова
јунаштва. У сваком случају постоје разлике. Кад, на пример, најбољи
Куч и најбољи Пипер дођу на Цетиње, Куча тамо боље познају; тамо ће
му дати првенство. Предикат “најбољи” дакле сложен је појам: зависи од
стварног успеха, али и од славе и угледа који се има код људи, који, као
и код Грка, теку опет као арета к њеном носиоцу. Кад Куч и Пипер сиђу
у Котор и Боку, наставља Шуто, сматраће их и по чојству и по јунаштву
равнима. Али да признамо поштено, кад Куч дође у Русију, тамо га познају боље него Пипера, јер су Кучи у Русији чувени још из доба њихова
главара Радоње. – Ко уме да слуша оно што се каже између редака, излази да су, по Шутовом мишљењу, Кучи ипак бољи: на Цетињу бољи, у
Котору једнаки – у Русији чувени.
Сазнање о просторним, то ће рећи културно-географским условима
у погледу агоналних оцена, често се срета и код појединаца. Са већим
образовањем увећава се и ово сазнање, али начин моралне оцене чак
је и при примени на туђу околину црногорски, па и међу школованима. Тако се у току разговора неколицине средњошколских професора и
младих чиновника у Подгорици повела реч и о прекомерној црногорској осетљивости и наглој распаљивости и на најмању увреду. Тада је
рекао један од присутних – мислећи већ сасвим грађански – да би он с
презрењем прешао преко сваке такве увреде, али други је додао: “А ја,
кад би ме ко опсовао у Лондону, не бих се ни окренуо, у Берлину бих га
тужио, у Паризу бих га изгрдио, у Београду бих му зубе избио, у Црној
Гори, међу Црногорцима, гађао бих га из револвера. Ако Црногорац дозволи да га опсују и наруже, десиће му се да га чешће осрамоте, ма како
био миран. Не прекипи ли му и лати ли се револвера, према обичају, про-
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пао је међу Црногорцима”. (М. Павићевић, Црногорци) Интересантно је
овде степенасто карактерисање европске сигурности. У Лондону је лична и морална сигурност најбоље обезбеђена: презрен је онај који вређа а
не увређени. У Берлину преузимају судови брзу заштиту, у Француској
би већ реаговао, у Београду потегао песницу, а у Црној Гори увреду пере
само крв.
Агон између Куча и Пипера одлучила је једном приликом нека жена
изванредним карактеролошким запажањем. Ова жена се два пута удавала, први пут у Пиперима, у кућу Божовића, затим у Кучима, у кућу Поповића. Тада ју је припитао један Поповић: она би морала свакако знати
које је од ова два братства боље. Одговор: ви Поповићи сте и бољи и
гори од Божовића. Ви имате тако добрих људи који су достојни да седну
поред цара, али поред њих и тако рђавих који би без икакве увреде могли
да седну поред Циганина. Код Божовића тога нема – једни поред цара
а други поред Циганина – “но су они у скуп да не знаш који је од кога
бољи, е они никоме не приличе до сами себе! Ето, то је, што сте ви бољи
и гори”. (Марко Миљанов, Примјери чојства и јунаштва).
Најуобичајеније средство да се одреди агонални положај неког племена или неке мање групе јесте питање: ко од њих може да наведе више
најбољих јунака у прошлости или садашњости. Јер докле иде чувено
име неког јунака дотле се простире и слава племена односно групе.
Овом мерилу се повинују друга племена, иако не без зависти. Мерило је
уосталом оправдано, јер значај вође не зависи само од његових јуначких
подвига и његових моралних квалитета – њима располажу и други – већ
од успеха његова рада за племе или будуће јединство нације. Пример
за то имамо у војводи Миљану за Васојевиће. У изједначавању вође са
племеном наводи Шобајић много примера. (С. Шобајић, Црногорци) Понекад то схватање иде тако далеко да ће се Црногорац чешће показати
као страшљивица, не излажући свој јуначки глас опасности, него да у
двобоју ризикује и свој добар глас и глас свога братства односно групе
или племена. Тако се опирао један који је у једној нози сакат да учествује
у двобоју двеју група хладним оружјем. Ако сакат погине при борењу,
осрамотиће читаво племе, зато ће учествовати само кад се буде гађало.
Међу Морачанима који су дошли у помоћ Карађорђу и његовим Србима налазио се и један изврстан јунак, Сава Меденица. Њега прозове
на двобој џилитом на коњима један добар српски бињаџија. Сава није
знао да јаше, али као Црногорац, није, разуме се, хтео ни по коју цену
да призна да он нешто не уме. Помогао се на тај начин што је одвалио
једну летву са плота и коњаника њоме тако снажно треснуо по леђима
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да је пао с коња. Пред разбеснелим Карађорђем овако се правдао: “Господару, звао ме да се џилитамо: ја нијесам умио, па да се не осрамотим
и пред војском и пред тобом, учиних шта учиних.” (М. Павићевић, Црногорци) Једно спортско такмичење између једног црногорског и једног
херцеговачког војводе на очиглед црногорског народа било је прекинуто
по кнежевој заповести, на шта је Херцеговац, који је био надмоћнији,
узвикнуо зачуђено: “Ма шта је вама, људи божји: не деле мегдан Ерцеговина и Црна Гора, него ја и сердар”, (С. Шобајић, Црногорци) и није
хтео да попусти. Због тога је пао код кнеза у немилост. Кад је другом
приликом неки немачки путујући рвач позивао на Цетињу да му одреде
неког домаћег противника нико се није јавио. Дозволити да буде побеђен
од једног Швабе и тиме осрамотити сву Црну Гору, ко би смео узети на
себе! Нашао се само неки Херцеговац. Победио је, разуме се, Швабу али
не поштујући рвачка правила. И обратно може бит случај: увреде племена, чак и ненамерна, погађа јунака и лично.
Црногорски идеал човека није никако обожавање његове телесне снаге и само ратничке храбрости. Видећемо да је тај идеал: свакако борбено али и хришћанством и витештвом оплемењено чојство. Кад је у
питању највиши степен агоналне хијерархије, морају се стећи заједно
многе способности и особине: осим несумњиве ратне врлине, која је
претпоставка за све, пре свега честит карактер, мудрост, способност за
обављање народних послова, искуство и спретност при пресудама; јунак треба по могућности да је и добар дипломата и преговарач, навачан
војсковођа, убедљив говорник, способан за брз и духовит одговор, чак и
зналац гуслања и певања.
Пошто се све то тешко може саставити у једној личности, то човек
који има претензија на највећу част мора располагати бар једним делом
ових вредности. Не треба се, дакле, чудити да је и натецање духовним
оружјем нашло одјека у нашим причама. Тако је и црногорско друштво,
исто као и спартанско, створило оне агоналне питалице и одговоре о
којима говори Плутарх. Тако се при заједничком биваковању или обедовању стављају питања и на њих одговара, на пример: ко је најизврснији
човек, какву вредност има неки одређени поступак, ко заслужује поштовање а ко не, или, по Ксенофону, шта је неко племенито урадио у земљи.
Одговор мора садржавати и доказе, дакле, ону агоналну каузистику о
којој је напред било говора. И одговор мора бити што краћи, “лаконски”.
То је социјално порекло из кога се развила историјска кратка прича и
агонални пример као врста друштвене књижевне продукције у Црној
Гори, у Спарти и старом Исланду. И као што је у Црној Гори било људи
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који својим вечитим питањима о “бољему” и “најбољему” постају досадни, тако их је било и у Спарти где је, према Плутарху, краљ Демартос
отерао једног таквог наметљивца.
Код Црногораца та агонална питања у разговору гласе отприлике: Ко
је најбољи војник? – После многих одговора добија следећи: онај који
се три дана може да бори иза симсије, то јест иза најмањег могућег заклона. Ко је најбољи Пипер? – Победни одговор: извесна жена која је
једног за другим родила девет добрих Пипера. Ко је најгори човек? – Победилац: онај који не држи задату реч. Шта је лепше и боље: богатство
или јунаштво? Или: шта је најбоља реч, највеће добро, најбоље дрво,
ко најбоље пролази кроз живот – велики или незнатан човек? У овом
последњем случају одговор гласи: мали човек пролази боље кроз живот, њему је лакше, њему се не стављају неки велики морални захтеви
као једном признатом јунаку. Или: ко је најпаметнији у племену, ко је
најбољи судија, ко најбољи говорник, најбољи свештеник. Одговори се
често дају и бране у стиховима. Срета се чак, већином у шали, и агон
обрнутог значења: ко је највећа сплачина, на пример.
Ова врста натецања духовним оружјем у досетљивим и духовитим
одговорима, у епу, у здравици, чак и у тужбалици, срета се и у загонетци.
Али загонетка је и овде, у Црној Гори, већ изгубила све своје агоналне
праисконске одлике страве и дражи: митска Сфинга никог више не баца
у провалију, нити се ико више баца у казан и поједе ако загонетку на живот и смрт не може да одгонета, нити се живот оставља на милост одгонетачу, али глас једног проницљивог ствараоца и одгонетала загонетки
преноси се даље и такође овековечи у краткој причи. Наводимо само
два примера. Тако је један кнезу Николи, који је био такође пријатељ
загонетки, задао једну која је гласила: 10 деце, 20 младића, 30 јунака, 40
људи, 50 вукова, 60 медведа, 70 оваца, 80 јагњади, 90 пилића, колико је
све то заједно? Кнез је одговорио да му се остави рок до идућег јутра, а
онда је рекао постављачу загонетке: “А ђе смо нас двојица?” – “Ти међу
људима а ја међу вуковима”. Одговор, наиме, гласи: људски живот. (С.
Церовић, Црногорци о себи и животу). Или једна друга. Кнез Никола
је запитао приликом својих уобичајених агоналних разговора једном на
двору: “Шта је Црногорцу најмилије као први залогај после ускршњег
поста?” Најзад је један рекао: “Јаје”. Тада је господар прекинуо разговор. Идуће године, исте вечери, обратио се кнез истом Црногорцу и упитао: “Са чиме?” – “Са сољу, господару”, био је хитар одговор као да су
разговор тек прекинули, а не пре годину дана.
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(...) У једном питању – да само њега поменем – црногорски агон се
принципијелно разликује од грчкога: и црногорски познаје спорт, борбу
као спорт, али му не придаје никакав особити агонални значај. Спорт
се (рвање, вучење клипка, трчање, скакање, бацање камена с рамена,
гађање у белегу и томе слично) сматрао као телесно вежбање за озбиљне случајеве, али без дубљег агоналног значења. Разлози су јасни као
на длану: озбиљни случајеви наступали су и сувише често. Овде спорт
није, дакле, замењивао борбу, него борба спорт. Марко Миљанов оставио нам је један диван опис свакодневних чарки између Куча и Турака
(Марко Миљанов, Племе Кучи): како деца трче на брдо да посматрају
свакодневно бој који тамо сваког јутра почиње, а кад се борба развије
како брат трчи брату у помоћ, и уколико му је даља кућа утолико касније стиже, али је најлепше било гледати “дивне турске чете” како из
разних, често удаљених утврђења журе к разбојишту једна за другом,
како јуначки призори у сумрак престају, како се свак враћа кући и на сваком огњиштву прича ко је данас био најбољи. Сад је и разумљиво зашто
стари Црногорци нису прихватили модерни спорт гађања у нишан. Да
би показао бесмисленост ове врсте такмичења, пришао је један стари
Црногорац с пушком до на двадесетак метара пред нишан и онда тек
опалио. Погодак није, разуме се, уважен, али је он додао с презрењем:
“Тако се то ради у боју”.
(Глава VIII из Чојства и јунаштва старих Црногораца, Обод, Цетиње, 1968 (Heroische Lebensform, Berlin, 1943), превео Радосав Меденица.)
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TOKOVI 2/2020
UDK 371.11
Mr Nikola RAIČEVIĆ
Mr Mirsada ŠABOTIĆ

UPRAVLJANJE KAO FAKTOR KVALITETNOG
RADA ŠKOLE
Rezime:
Škola je živi sistem, ona je hram vaspitanja, obrazovanja, ali i izvjestan
sistem sastavljen od više faktora u kome se znaju nadležnosti svih subjekata
ovog sistema. Za rukovođenje školom, odgovoran je i nadležan direktor
škole, dok je za upravljanje ustanovom nadležan školski odbor, pa je u tekstu
data velika pažnja, kako direktoru škole, tako i školskom odboru i njihovim
nadležnostima. Posebno mjesto dato je stručnim organima škole (nastavničko
vijeće, odjeljenjsko vijeće, stručni aktiv nastavnika, odjeljenjski starješina)
koji su dio funkcionisanja škole.
Ključne riječi: upravljanje, rukovođenje, škola, statut, direktor, školski
odbor, savjet roditelja, nastavničko vijeće, odjeljenjsko vijeće, stručni aktiv,
odjeljenjski starješina.
Uvod
Rukovođenje sistemom obrazovanja i vaspitanja je složen proces. Za to
je odgovorno Ministarstvo prosvjete u okviru Vlade. U zavisnosti od mnogo
faktora, (ekonomija, budžet, savremeni tokovi i trendovi, tehnološki razvoj
itd.) svaka država kreira obrazovnu politiku u skladu sa svojim interesima i
interesima EU.
Organi rukovođenja školom kontrolišu se u stručno – pedagoškom smislu,
kao i u radnom, finansijskom i dr. od strane nadležnih institucija (Ministarstvo
prosvjete, Zavod za školstvo, Centar za stručno obrazovanje, Uprava za
inspekcijske poslove i dr.).
Kvalitet rada škola umnogome zavisi od kvaliteta upravljanja sitemom
obrazovanja i vaspitanja, ali i svake škole pojedinačno.
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Nezaobilazni dio upravljanja školom jeste vrednovanje ili evaluacija škole.
Predmet vrednovanja škole može biti sve ono što ima uticaja na ostvarenje
ciljeva i zadataka čitavog života škole.
Može se vrednovati: ispunjenost uslova propisanim Zakonom (o opštem
obrazovanju i vaspitanju, o osnovnom i stručnom obrazovanju i vaspitanju,
o gimnaziji i dr.); ispunjenost uslova propisanih Zakonom o radu, Zakonom
o državnoj upravi, Opštim kolektivnim ugovorom i Granskim kolektivnim
ugovorom za oblast prosvjete.
Metodologijom za eksternu evaluaciju vaspitno - obrazovnog rada definisane
su ključne oblasti analize nadzornih službi od kojih se prva odnosi na upravljanje
i rukovođenje ustanovom. U tom smislu, opšti indikatori su: ,,Godišnji plan
i njegova realizacija, Program razvoja, Rad stručnih organa, Proces interne
evaluacije rada, Plan za unapređivanje kvaliteta, Pedagoško - instruktivni rad
direktora/ice i saradnika, Rad školskog /upravnog odbora, Vođenje pedagoške
evidencije i dokumentacije.”1
U ovom radu, pažnja će biti posvećena organima upravljanja, rukovođenja
i stručnim organima škole, kao i organima provjere kvaliteta.

1. Rukovođenje i upravljanje ustanovom za obrazovanje i vaspitanje
Rukovođenje i upravljanje školom se odvija preko direktora škole,
školskog odbora, savjeta roditelja i stručnih organa škole. Opštim zakonom o
obrazovanju i vaspitanju naznačeni su organi ustanove:
-Upravljanje ustanovom (u školama to je školski odbor, a ustanovama iz
oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, višeg stručnog obrazovanja,
domom učenika i studenata i ustanovama za obrazovanje odraslih to je
upravni odbor).
-Rukovođenje (direktor) i
-Stručni organi (nastavničko vijeće, odjeljenjsko vijeće, stručni aktiv
nastavnika, odjeljenjski starješina i dr. organi).
1.1. Direktor škole
Svjedoci smo da je rad nastavnika jedan od najkontrolisanijih u državi.
Nastavnike kontrolišu djeca, roditelji, kolege, uprava škole, pedagoška služba,
nadzornici...nastavnici su prosto pod lupom brojnih faktora. Analogno tome,
i direktori škola se takođe kontrolišu na više načina, nekad ciljno, nekad
neplanirano, nekad profesionalno a opet i oni su pod lupom. Izgleda da je
1 Naša škola,

Metodologija za eksternu evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada, Zavod za školstvo,
Podgorica, (2010), str. 9
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škola kao jedan od stubova društva u okviru obrazovanja i vaspitanja takva
da su njeni nosioci – nastavnici i dr.zaposleni uvijek posmatrani ali i cijenjeni
u društvu.
Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju2 članom 77 u oblasti
rukovođenja, propisano je da ustanovom rukovodi direktor, te da je direktor i
pedagoški rukovodilac.
Članom 78 pomenutog Zakona, propisani su uslovi za izbor direktora:
,,Uslovi za izbor direktora Član 78
Za direktora predškolske ustanove, može biti izabrano lice koje: 1)
ispunjava uslove za vaspitača ili stručnog saradnika (pedagog, psiholog ili
defektolog) u skladu sa Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju;
2) ima licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; 3) ima pet godina
radnog iskustva u nastavi.
Za direktora osnovne škole može biti izabrano lice koje: 1) ima najmanje
VII 1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i ispunjava uslove za nastavnika
razredne nastave, odnosno nastavnika obaveznog nastavnog predmeta ili
stručnog saradnika (pedagog, psiholog ili defektolog) u skladu sa Zakonom
o osnovnom obrazovanju i vaspitanju; 2) ima licencu za rad u obrazovnovaspitnim ustanovama; 3) ima pet godina radnog iskustva u nastavi.
Za direktora gimnazije može biti izabrano lice koje: 1) ispunjava uslove
za nastavnika ili stručnog saradnika (pedagog, psiholog ili defektolog) u
skladu sa Zakonom o gimnaziji; 2) ima licencu za rad u obrazovno-vaspitnim
ustanovama; 3) ima pet godina radnog iskustva u nastavi.
Za direktora stručne škole može biti izabrano lice koje: 1) ispunjava uslove
za nastavnika ili stručnog saradnika (pedagog, psiholog ili defektolog) u skladu
sa Zakonom o stručnom obrazovanju; 2) ima licencu za rad u obrazovnovaspitnim ustanovama; 3) ima pet godina radnog iskustva u nastavi.
Za direktora resursnog centra, odnosno obrazovnog centra može biti izabrano
lice koje ispunjava propisane uslove za direktora osnovne škole, odnosno
gimnazije ili stručne škole. Za direktora mješovite škole može biti izabrano lice
koje ispunjava uslove za direktora gimnazije, odnosno stručne škole.
Za direktora doma učenika, doma studenata, odnosno doma učenika i
studenata može biti izabrano lice koje: 1) ima VII 1 nivo nacionalnog okvira
kvalifikacija; 2) ima položen odgovarajući stručni ispit; 3) ima pet godina
radnog iskustva.
2 Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju (Zakon je objavljen u “Službenom listu RCG”, br. 64/2002,
31/2005, 49/2007, 4/2008 - drugi zakon, 21/2009 - drugi zakon, 45/2010, 40/2011 - drugi zakon,
45/2011, 36/2013 , 39/2013 i 44/2013 i 47/2017).
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Za direktora organizatora obrazovanja odraslih može biti izabrano lice
koje: 1) ima VI ili VII 1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija; 2) ima pet
godina radnog iskustva.3
Direktora škole, odnosno javne ustanove, bira i razrješava ministar prosvjete
na osnovu javnog konkursa i podnesenog programa razvoja javne ustanove,
po pribavljenom mišljenju komisije koja u postupku izbora direktora obavlja
intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove cijenjeći njihove programe
razvoja ustanove.
Članom 80 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju propisano je da:
,, Konkurs za izbor direktora raspisuje školski, odnosno upravni odbor dva
mjeseca prije isteka mandata direktora. Kandidat za direktora je dužan da, uz
prijavu na konkurs, priloži i program razvoja javne ustanove. Program razvoja
javne ustanove podnosi kandidat za direktora na osnovu izvještaja o evaluaciji
i samoevaluaciji obrazovno-vaspitnog rada javne ustanove. Direktora privatne
ustanove bira i razrješava osnivač. Direktora javne ustanove bira i razrješava
minister. Javna ustanova dostavlja kompletnu dokumentaciju ministru, u roku
od sedam dana od dana završetka konkursa.”4
Direktor javne ustanove imenuje se na period od četiri godine i njemu
miruje radni odnos za vrijeme prvog mandata na random mjestu sa kojeg je
izabran. Novina u crnogorskom obrazovnom zakonodavstvu je norma koja
propisuje da isto lice može biti birano najviše dva puta uzastopno (misli se na
direktora javne ustanove).
Nadležnosti direktora škole/ustanove su sljedeće: da sprovodi zakonitost
u radu škole, da planira i rukovodi radom ustanove, donosi plan unapređenja
kvaliteta obrazovno – vaspitnog rada škole, da organizuje i ostvaruje stručno
– pedagoški nadzor i podstiče stručno obrazovanje nastavnika, stručnih
saradnika i vaspitača, da priprema predlog godišnjeg plana rada za koji
je odgovoran, da primjenjuje zakon i ostale propise, da donosi odluku o
slobodnim radnim mjestima, da donosi rješenja o radu i radnim odnosima,
da rukovodi radom nastavničkog vijeća, vodi brigu o ekonomiji škole, da
predstavlja školu, da predlaže akt o organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta, da ostvaruje saradnju sa Ministarstvom prosvjete i roditeljima učenika
i sredinom i da obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom škole.
Naznačeni i mnogi drugi poslovi direktora ustanove (škole), ukazuju
na složenost i značaj ove funkcije. Prof. dr Sait Kačapor ističe: ,,Zato za
direktora škole treba birati najistaknutije nastavnike, odlučne pregaoce,
zainteresovane za povećanje efikasnosti vaspitanja i obrazovanja. Uspeh
3 Ibidem, član 78.
4 Ibidem, clan 80.
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ustanove (škole), a to znači ukupni vaspitno – obrazovni ishodi, u prvom redu
zavise od uspeha direktora ustanove (škole)...Uspeh na funkciji direktora
škole postiže onaj pedagoški radnik koji poseduje solidno stručno - pedagoško
obrazovanje, koji se dokazao kao solidan pedagoški radnik u praksi, ali i koji
poseduje sposobnosti programiranja i planiranja vaspitno – obrazovnog rada
i organizovanja realizacije tih programa i planova rada. To mora biti osoba
visokih ljudskih kvaliteta koja poznaje društveno – politička kretanja i mesto i
funkciju škole u društvenom sistemu. Posebno je važno da poseduje sklonost
ka permanentnom usavršavanju.5
Kao što se vidi, velike su nadležnosti direktora škole, što dokazuje da je ova
funkcija veoma zahtjevna i nosi sa sobom veliku odgovornost, što zahtijeva
stručnost i primjenu izgrađene naučne metodologije. Direktor mora dobro
da poznaje metodologiju prikupljanja i obrade podataka, izrade poslovnih
informacija, izradu analiza pojedinačnih problema, mora da donosi odluke
o čitavom životu škole, prati organizaciju, izvršnost odluka, da obezbjeđuje
jednakost učenika u ostvarivanju svojih prava, te podnosi školskom tj.
upravnom odboru izvještaj o svom radu. Isto kao što se nastavnici moraju
stalno usavršavati i težiti permanentnom obrazovanju, isto tako i direktor
stalno treba da se usavršava i uči kako da rukovodi ustanovom.
Isto kao što direktor ima svoje nadležnosti propisane zakonom, tako i
ima određene uslove (uslovi za razrješenje) kada se može razriješiti, što je
i definisano čl. 83 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju koji propisuje:
,,Direktor javne ustanove može se, pored slučajeva propisanih zakonom
, razriješiti, ako: 1) ne realizuje program razvoja ustanove; 2) ne preduzima
mjere prema zaposlenom koji ne izvršava radne zadatke, odnosno vrši
povredu radne obaveze, ili zloupotrebljava svoj položaj; 3) utvrdi da ustanova
ne realizuje godišnji plan rada; 4) ne izvršava radne zadatke, odnosno
vrši povredu radne obaveze; 5) zloupotrebljava svoj položaj; 6a) zaposli
novog nastavnika, a prije toga nije, u skladu sa članom 109 ovog zakona,
sporazumno preuzeo nastavnika iz druge ustanove koji ispunjava uslove tog
radnog mjesta; 6b) zaposli vannastavno osoblje suprotno članu 101c ovog
zakona; 7) izabere nastavnika ili saradnika suprotno zakonu; 8) se u ustanovi
ne vodi propisana evidencija; 9) ustanova ne obezbjeđuje javnost rada; 10)
ne donese rješenje o poništenju ispita, u skladu sa zakonom; 11) ne izvrši
rješenje inspekcijskog organa; 12) ne donese ili ne realizuje plan unapređenja
kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada ustanove; 13) je zbog sprovođenja akata
koje je donio nastala veća šteta za ustanovu, zaposlene i korisnike usluga;
5 Kačapor, S., Vilotijević, N. (2005): Školska i porodična pedagogija, Filozofski fakultet Kosovska
Mitrovica, Učiteljski fakultet, Beograd, str. 259.
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14) dozvoli političko organizovanje i djelovanje ili religijsko djelovanje u
ustanovi javnog obrazovanja; 14a) nije obezbijedio blagovremen i tačan
unos podataka u Informacioni sistem obrazovanja Crne Gore (MEIS); 14b)
ustanova dobije ocjenu “nezadovoljava” u postupku evaluacije rada ustanove;
14c) dostavi netačne podatke o nastavniku koji nema propisanu normu časova
ili ne dostavi podatke o broju časova koji nijesu raspoređeni nastavnicima.
15) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i statutom ustanove.”6
Prestanak dužnosti direktora ustanove, pored razrješenja, definisan je i u
sljedećim slučajevima: istekom mandata, na lični zahtjev i prestankom radnog
odnosa po sili zakona.
Po pravima iz radnog odnosa, čl. 84 0pšteg zakona o obrazovanju i
vaspitanju, propisuje se da
,,Direktor javne ustanove koji po isteku drugog mandata na koji je
izabran ne bude ponovo biran, raspoređuje se na radno mjesto koje odgovara
njegovom nivou obrazovanja, a ako takvog mjesta nema, ostvaruje prava kao
zaposleni za čijim radom je prestala potreba, u skladu sa zakonom. Pravo iz
stava 1 ovog člana ostvaruje i pomoćnik direktora koji po isteku mandata ne
bude ponovo biran. Direktor javne ustanove, odnosno pomoćnik direktora
koji je razriješen u skladu sa ovim zakonom, može se rasporediti na radno
mjesto koje odgovara njegovom nivou obrazovanja, a ako takvog mjesta
nema, prestaje mu radni odnos.”7
Pomoćnik direktora ustanove (škole) pomaže direktoru u organizovanju
obrazovno - vaspitnog rada. Statutom ustanove, bliže se definišu poslovi i
zadaci pomoćnika direktora. Ustanova koja ima vise od 600 učenika može
imati pomoćnika direktora, dok ustanova koja ima preko 900 učenika može
imati dva pomoćnika (Po Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju).
Što se tiče uslova za pomoćnika direktora oni su isti kao za direktora
ustanove (škole). Direktor ustanove bira i razrješava pomoćnika direktora.
Pomoćnik direktora bira se na period od četiri godine i miruje mu odnos
za vrijeme prvog mandata, dok isto lice može biti birano najviše dva puta
uzastopno (kao i direktor ustanove).
1.2. Školski odbor
Školski odbor kao organ upravljana ustanove, poznat je kako u svjetskoj
tako i u našoj praksi. O samom istorijatu u vezi sa školskim odborima,
prof.dr Sait Kačapor navodi: ,,U našoj školi školski odbori su se zadržali sve
6 Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju

(Zakon je objavljen u “Službenom listu RCG”, br. 64/2002,
31/2005, 49/2007, 4/2008 - drugi zakon, 21/2009 - drugi zakon, 45/2010, 40/2011 - drugi zakon,
45/2011, 36/2013 , 39/2013 i 44/2013 i 47/2017).
7 Ibidem, član 84.
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do usaglašavanja Opšteg zakona o školstvu sa Ustavom (1964), odnosno do
donošenja Osnovnog zakona o ustanovama 1965. godine. U periodu između
dva svetska rata radili su školski odbori, pa je takva praksa nastavljena i u
periodu od 1945. do 1955. godine. Donošenjem Opšteg zakona o upravljanju
školama (1955) i Opšteg zakona o školstvu (1958) stvoreni su uslovi za dalju
demokratizaciju i deetatizaciju vaspitanja i obrazovanja. Naime, u svim
društveno – političkim zajednicama, od opštine do federacije, stvarana su
kolegijalna društvena tela pod nazivom Savet za prosvjetu. U školama, od
osnovnih do viših i visokih, stvarani su školski odbori i saveti škole (fakulteta).
Školske odbore i savete škola su formirali državni organi (na predlog saveta
za prosvetu imenovao ih je nadležni narodni odbor na zajedničkoj sednici
oba veća). Školski odbor su sačinjavali članovi koje su birali zborovi birača
sa područja škole (iz reda građana), članovi koje je biralo nastavničko veće
škole (iz redova nastavnika) i upravitelj škole (direktor).
U školske odbore stručnih škola, pored navedenih članova, ulazio je i
određeni broj članova koje su birali radnički saveti (odnosno organi upravljanja)
privrednih organizacija i udruženja koje su posebno zainteresovane za rad tih
škola, odnosno, za koje su te škole pripremale stručnu radnu snagu. U školske
odbore svih srednjih škola ulazio je i predstavnik učenika...Taj vid društvenog
upravljanja je u periodu od 1965. do 1990. godine uporno trebalo pretvoriti u
samoupravljanje. Tako su formirani saveti škole, zborovi radnika, konkursne
(i razne druge) komisije, a za brojna pitanja je konsultovano pitanje prosvetno
- pedagoške službe. ”8
Interesantno je da Zakon o narodnijem školama u Kraljevini Crnoj
Gori (drugo izdanje Cetinje, KR. C. Državna štamparija, 1911) propisuje
članovima 61,62,63,65 sledeće nadležnosti školskog odbora.
,,Član 61.
Upravu i nadzor nad narodnijem školama vrši Ministar prosvjete preko
ovih školskih vlasti:
1) mjesnog školskog odbora; 2) upravitelja osnovne škole; 3) nastavničkog
vijeća; 4) školskog nadzornika; i 5) Prosvjetnog savjeta.
Član 62.
Mjesni školski odbor sastavljaju: predsjednik one opštine, u kojoj je škola;
upravitelj škole, ili učitelj ako je sam; sveštenik, u čijoj je parohiji škola, i tri,
po mogućstvu, pismena građanina, ili po jedan pismen građanin iz svakoga
sela, ako školsku opštinu sastavljaju sela iz raznih političkih opština. Članove
školskog odbora, osim predsjednika, upravitelja (učitelja) i sveštenika, bira
8 Kačapor, S., Vilotijević, N. (2005): Školska i porodična pedagogija, Filozofski fakultet Kosovska
Mitrovica, Učiteljski fakultet, Beograd, str. 260-261.
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na dvije godine politička opština, u kojoj je škola, odmah po svršetku školske
godine. - O izboru i promjenama izvještava se uvijek školski nadzornik.
Ko bi bio izabrat za člana školskog odbora, a ne bi se htio primiti te
dužnosti, može se od iste osloboditi, ako dadne u školski fond 50 perpera.
Član 63.
Predsjednik je školskog odbora predsjednik političke opštine, u kojoj je
škola, ili njegov zastupnik.
Poslovođa je upravitelj (učitelj).
Blagajnika bira školski odbor iz svoje sredine, ali predsjednik i upravitelj
ne mogu biti birani za blagajnika.
Sjednice se drže u školskoj zgradi.
U sjednicama se može rješavati kad ima prisutnih više od polovine članova,
a rješava se većinom glasova; ako se, pak, glasovi podijele, rješava kocka.
Član 65.
Školski je odbor predstavnik školske opštine i stara se o vršenju svijeh
dužnosti njenih, koje su joj određene ovijem zakonom.
Pored toga školskome je odboru dužnost:
1. da rukuje školskom imovinom;
2. da do konca oktobra sastavi školski budžet za iduću godinu i šilje ga na
odobrenje školskom nadzorniku;
3. da se stara da što veći broj djece pohodi školu i da pomaže nastavnike u
svima školskim poslovima;
4. da prije početka školske godine, nabavi za sve učenike propisane
udžbenike i materijal za pisanje i crtanje;
5. da vrši sve zakonske naredbe viših školskih i zemaljskih vlasti.”9
Zakonom o osnovnoj školi (Objavljen u “Sl. listu RCG”, br. 34/91, 56/92,
32/93 i 20/95), bilo je propisano da ,,Školom upravlja školski odbor koji ima
od pet do sedam članova.
Ministarstvo nadležno za poslove prosvjete imenuje članove školskog
odbora. Organ iz stava 3. ovog člana imenuje, iz reda građana sa teritorije sjedišta škole tri odnosno četiri člana, a iz reda nastavnika na predlog škole dva
odnosno tri člana školskog odbora. Članovi školskog odbora imenuju se na
period od četiri godine.

9

Školski odbor:
- donosi godišnji program rada i razmatra izvještaj o njegovom ostvarivanju;
-donosi statut škole i opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta

Zakon o narodnijem školama u Kraljevini Crnoj Gori (drugo izdanje, Cetinje, KR. C. Državna
štamparija, 1911) članovi 61,62,63,65
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- utvrđuje predlog broja učenika za upis u 1. razred škole;
- razmatra program i rezultate rada vannastavnih aktivnosti učenika;
- vrši i druge poslove u skladu sa statutom i zakonom.”10
Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju (Zakon je objavljen u
“Službenom listu RCG”, br. 64/2002, 31/2005, 49/2007, 4/2008 - drugi zakon,
21/2009 - drugi zakon, 45/2010, 40/2011 - drugi zakon, 45/2011, 36/2013 Odluka US CG, 39/2013 i 44/2013 i 47/2017) propisano je da: ustanovom
upravlja školski odbor.
Izuzetno, ustanovom iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
višeg stručnog obrazovanja, domom učenika i studenata, odnosno domom
studenata i ustanovom za obrazovanje odraslih upravlja upravni odbor.
Pomenutim zakonom, članom 73 uređena je struktura školskog, odnosno
upravnog odbora na sljedeći način:
,,Struktura školskog, odnosno upravnog odbora Član 73 školski, odnosno
upravni odbor ustanova iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja i obrazovanja
djece sa posebnim obrazovnim potrebama čine: tri predstavnika Ministarstva,
odnosno tri predstavnika opštine za ustanove čiji je osnivač opština, jedan
predstavnik zaposlenih i jedan predstavnik roditelja.
Školski, odnosno upravni odbor ustanova iz oblasti stručnog obrazovanja
čine: jedan predstavnik zaposlenih, četiri predstavnika Ministarstva,
odnosno četiri predstavnika opštine za ustanove čiji je osnivač opština, jedan
predstavnik socijalnih partnera i jedan predstavnik roditelja.
Izuzetno od stava 2 ovog člana, upravni odbor više stručne škole čine: dva
predstavnika zaposlenih, četiri predstavnika Ministarstva i jedan predstavnik
socijalnih partnera.
Upravni odbor domova učenika, domova studenata i domova učenika
i studenata čine: tri predstavnika Ministarstva, odnosno tri predstavnika
opštine za ustanove čiji je osnivač opština, jedan predstavnik zaposlenih i
jedan predstavnik korisnika usluga (stanara).
Školski, odnosno upravni odbor mješovitih srednjih škola i obrazovnih
centara čine: dva predstavnika zaposlenih, četiri predstavnika Ministarstva,
odnosno četiri predstavnika opštine za ustanove čiji je osnivač opština i jedan
predstavnik socijalnih partnera.
Upravni odbor ustanova za obrazovanje odraslih čine: tri predstavnika
Ministarstva, odnosno opštine za ustanove čiji je osnivač opština i po jedan
predstavnik zaposlenih i socijalnih partnera.
10 Zakon o osnovnoj školi
115,116.

(Objavljen u “Sl. listu RCG”, br. 34/91, 56/92, 32/93 i 20/95), članovi
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Predstavnike Ministarstva bira i razrješava ministar.
Predstavnike zaposlenih bira nastavničko, odnosno stručno vijeće tajnim
glasanjem. Predstavnike roditelja bira savjet roditelja tajnim glasanjem.
Sjednicama školskog, odnosno upravnog odbora može prisustvovati
predstavnik učeničkog parlamenta, odnosno polaznika i predstavnik studenata.
Način izbora i razrješenja članova upravnog odbora iz reda zaposlenih u
domu učenika, domu studenata, domu učenika i studenata i ustanovama za
obrazovanje odraslih utvrđuje se statutom ustanove. Odredbe ovog člana ne
odnose se na privatnu ustanovu. ”11
Članovi školskog, odnosno upravnog odbora biraju se na četiri godine osim
predstavnika roditelja koji se biraju na dvije godine. Postupak za konstituisanje
školskog, odnosno upravnog odbora pokreće se najkasnije dva mjeseca prije
isteka mandata školskog, odnosno upravnog odbora. Predsjednik i članovi
školskog, odnosno upravnog odbora obavljaju poslove iz svoje nadležnosti
bez naknade.
,,Školski, odnosno upravni odbor ustanove: 1) usvaja program razvoja; 2)
usvaja godišnji plan rada i izvještaj o njegovoj realizaciji (ostvarivanju); 3)
razmatra programe i rezultate vannastavnih aktivnosti; 3a) donosi odluku o
organizovanju školskog sportskog društva, odnosno kluba; 4) donosi statut,
akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opšta
akta; 5) donosi godišnji finansijski plan; 5a) donosi plan javnih nabavki; 5b)
donosi odluku o davanju u zakup imovine škole u skladu sa zakonom; 6)
usvaja periodični i godišnji račun; 7) predlaže promjenu naziva i sjedišta
ustanove; 8) rješava, kao drugostepeni organ, o pravima učenika, odnosno
korisnika usluga, u skladu sa zakonom; 9) obavlja druge poslove, u skladu
sa zakonom i statutom. Školski, odnosno upravni odbor odlučuje većinom
glasova ukupnog broja članova, ako statutom ustanove nije predviđeno da
o pojedinim pitanjima odlučuje druga većina. Članovi školskog, odnosno
upravnog odbora su dužni da zastupaju interese i stavove organa koji su ih
izabrali.”12

11 Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju - Zakon je objavljen u “Službenom listu RCG”, br. 64/2002,
31/2005, 49/2007, 4/2008 - drugi zakon, 21/2009 - drugi zakon, 45/2010, 40/2011 - drugi zakon,
45/2011, 36/2013 - Odluka US CG, 39/2013 i 44/2013 i 47/2017, čl. 72.
12 Ibidem, čl. 76
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1.3. Savjet roditelja
Radi učešća roditelja u ostvarivanju interesa djece, u ustanovi se obrazuje
savjet roditelja. Savjet je sastavljen od roditelja djece različitih vaspitnih
grupa, odnosno od roditelja različitih razreda, koji se biraju na roditeljskom
sastanku, po postupku utvrđenim statutom ustanove.
Nadležnost savjeta roditelja definisana je je Opštim zakon o obrazovanju i
vaspitanju, te članom 95:
,,Savjet roditelja: 1) bira predstavnike roditelja u školski, odnosno upravni
odbor; 2) daje mišljenje o predlogu godišnjeg plana rada ustanove; 3) razmatra
izvještaj o radu ustanove; 3a) učestvuje u postupku predlaganja izbornih
predmeta; 3b) daje mišljenje na program organizacije ekskurzije učenika;
3c) razmatra interne i eksterne izvještaje o utvrđivanju kvaliteta obrazovnovaspitnog rada ustanove; 4) razmatra prigovore roditelja i učenika u vezi sa
obrazovno-vaspitnim radom; 5) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom
i statutom ustanove. Način rada savjeta roditelja bliže se utvrđuje statutom
ustanove.”13
Savjet roditelja saziva i njegovim radom rukovodi predsjednik savjeta
roditelja.
Izbor predsjednika obavlja se javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih
članova savjeta roditelja, na prvoj sjednici savjeta roditelja, koju saziva
direktor škole. Predsjednik i članovi Savjeta roditelja biraju se na period od
dvije godine. Nadležnost savjeta roditelja, definiše se i statutom ustanove,
između ostalog savjet roditelja :
,,...-razmatra uspjeh učenika u učenju i vladanju i predlaže mjere za
njihovo unapređenje;
-razmatra i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada škole;
-razmatra uslove za ostvarivanje ekskurzija, organizaciju ljetovanja i
zimovanja učenika, raznih oblika rekreacije, boravka u prirodi i dr.;
-učestvuje u rješavanju socijalnih problema učenika (snadbijevanje
udžbenicima, školskim priborom i sl.);
-organizuje i sprovodi saradnju sa lokalnom zajednicom;
-organizuje i učestvuje u akcijama solidarnosti, sakupljanja sekundarnih
sirovina i uređenja okoline;
-učestvuje u održavanju i uređivanju školske sredine, estetskog i
higijenskog uređenja škole;
-učestvuje u organizovanju i pripremi školskih svečanosti, priredbi,
13 Ibidem, čl. 95
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likovnih i drugih izložbi i sl.;
-obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom.”14
1.4. Stručni organi škole
Vaspitno – obrazovni ishodi su neposredno povezani sa efikasnošću
funkcionisanja škole. Efikasnost je uslovljena sa više faktora (kadar, resursi,
motivisanost nastavnika...). U cilju povećanja efikasnosti rada škole,
organizuje se rad stručnih organa. Po već pomenutom Opštem zakonu o
obrazovanju i vaspitanju članom 87 propisano je da se u ustanovi obrazuju
sljedeći stručni organi: nastavničko vijeće, odjeljenjsko vijeće, stručni aktiv
nastavnika, odjeljenjski starješina kao i drugi organi predviđeni statutom
ustanove.
,,Izuzetno od stava 1 ovog člana, u ustanovi iz oblasti predškolskog
vaspitanja i obrazovanja, odnosno domu učenika se obrazuju stručni organi:
stručno vijeće, stručni aktiv i drugi organi predviđeni statutom ustanove. U
mješovitoj školi se obrazuje nastavničko vijeće posebno za stručnu školu, a
posebno za srednju opštu školu (gimnaziju). U obrazovnom centru se obrazuju
nastavnička, odnosno stručna vijeća po nivoima obrazovanja.”15
Nastavničko vijeće čine nastavnici, vaspitači, direktor, pomoćnici direktora
i stručni saradnici.
Odjeljenjsko vijeće čine nastavnici, vaspitači i stručni saradnici koji
učestvuju u izvođenju vaspitno - obrazovnog rada u odjeljenju.
Stručni aktiv nastavnika čine nastavnici istog nastavnog predmeta ili dva,
odnosno više srodnih nastavnih predmeta.
Stručno vijeće čine direktor, pom. direktora, vaspitači, vaspitači saradnici,
vaspitači defektolozi, stručni saradnici i saradnici.
Stručni aktiv u predškolskoj ustanovi sačinjavaju, po pravilu, vaspitači,
vaspitači defektolozi, vaspitači saradnici i saradnici vaspitnih grupa djece
približno istih godina starosti koji učestvuju u izvođenju određenih programa.
Nadležnosti nastavničkog, odnosno stručnog vijeća propisana su članom
89 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, tako da:
,,Nastavničko, odnosno stručno vijeće ustanove: 1) bira predstavnike
zaposlenih u školski, odnosno upravni odbor; 2) utvrđuje zaključnu konačnu
ocjenu na kraju nastavne godine, u skladu sa zakonom; 3) razmatra i donosi
14 Ministarstvo prosvjete (2010): Ogledni primjerak Statuta osnovne škole, čl. 42.
15 Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju - Zakon je objavljen u “Službenom listu RCG”, br. 64/2002,

31/2005, 49/2007, 4/2008 - drugi zakon, 21/2009 - drugi zakon, 45/2010, 40/2011 - drugi zakon,
45/2011, 36/2013 - Odluka US CG, 39/2013 i 44/2013 i 47/2017, čl. 87
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odluke o stručnim pitanjima obrazovno-vaspitnog rada; 4) predlaže uvođenje
nestandardnih programa i aktivnosti; 5) daje mišljenje o godišnjem planu
rada ustanove; 5a) donosi program organizacije ekskurzije učenika; 6) daje
mišljenje o osavremenjivanju obrazovno-vaspitnog rada; 7) daje mišljenje
o oblicima stručnog usavršavanja nastavnika i njihovom napredovanju; 8)
odlučuje o vaspitnim mjerama iz svoje nadležnosti; 9) obavlja i druge poslove,
u skladu sa zakonom i statutom ustanove.”16
Nastavničko vijeće je najveći i najvažniji stručni organ škole.
Svaka škola u skladu sa statutom, definiše dalje nadležnosti nastavničkog,
odnosno stručnog vijeća. Tako na primjer, pored pomenutih opštih nadležnosti,
Statutom osnovne škole, definisane su i ove nadležnosti :
,,...-određuje odjeljenske starješine, na predlog direktora;
-utvrđuje rezultate rada nastavnika i stručnih saradnika;
-donosi odluku o vanrednom napredovanju učenika, u skladu sa zakonom;
-imenuje komisiju za polaganje popravnog i razrednog ispita, na predlog
direktora;
-donosi poslovnik o svom radu;
-utvrđuje predlog za listu obaveznih izbornih predmeta;
-formira komisiju za eksternu provjeru znanja učenika na kraju prvog i
drugog ciklusa;
-donosi individualni razvojno-obrazovni program za učenika sa posebnim
obrazovnim potrebama; i
-obavlja i druge poslove od značaja za obrazovno-vaspitni rad. ”17
Nastavničko vijeće radi na sjednicama.Sjednice se održavaju po potrebi, a
najmanje dva puta u klasifikacionom periodu.
Sjednica nastavničkog vijeća se može održati ako joj prisustvuje više od
polovine članova.
Sjednice nastavničkog vijeća saziva i njima rukovodi direktor škole.
Na sjednicama nastavničkog vijeća vodi se zapisnik.
Rad nastavničkog vijeća bliže se uređuje poslovnikom o radu.
Odjeljenjsko vijeće kao stručni organ škole razmatra obrazovno-vaspitni
rad u odjeljenju, utvrđuje program rada sa nadarenim učenicima i učenicima
koji teže napreduju, utvrđuje zaključne ocjene na kraju klasifikacionih
perioda, utvrđuje opšti uspjeh učenika, organizuje saradnju sa roditeljima
učenika, utvrđuje raspored pismenih zadataka, odlučuje o vaspitnim mjerama
i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom ustanove.
16 Ibidem, član 89.
17 Ministarstvo prosvjete (2010): Ogledni primjerak Statuta osnovne škole, čl. 29.
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Sl. 1. Članovi Nastavničkog vijeća Gimnazije ,,30. septembar“, Rožaje

Odjeljensko vijeće radi u sjednicama, koje saziva i kojima rukovodi
odjeljenski starješina. Sjednice odjeljenskog vijeća održavaju se po potrebi,
a najmanje jedanput u toku dva mjeseca. Sjednica odjeljenskog vijeća se
može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova. Odjeljensko
vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova . Na sjednicama
odjeljenskog vijeća vodi se zapisnik. Svoje ciljeve i zadatke odjeljenjsko
vijeće ostvaruje planski i sistematski u toku cijele školske godine.
Stručni aktiv je Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju članom 91
propisan na sljedeći način. ,,Stručni aktiv razmatra obrazovno-vaspitni rad
po predmetima, odnosno vaspitnim grupama, daje predloge za poboljšanje
obrazovnovaspitnog rada, razmatra primjedbe roditelja i obavlja druge
poslove, u skladu sa statutom i godišnjim planom rada ustanove.”18
Statutom ustanove, definisane su takođe, nadležnosti ustanove (u zavisnosti
da li je to osnovna škola, gimnazija, srednja stručna škola, mješovita škola i
dr.). Samim tim, Oglednim primjerom statuta osnovne škole, definisano je da
stručni aktiv nastavnika : ,,
1. razmatra obrazovno-vaspitni rad po predmetima ;
2. analizira uspjeh i daje predloge za poboljšanje obrazovno-vaspitnog rada;
3. razmatra primjedbe roditelja;
4. radi na ujednačavanju kriterijuma ocjenjivanja;
5. predlaže nove oblike i sredstva nastavnog rada;
18 Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju - Zakon je objavljen u “Službenom listu RCG”, br. 64/2002,
31/2005, 49/2007, 4/2008 - drugi zakon, 21/2009 - drugi zakon, 45/2010, 40/2011 - drugi zakon,
45/2011, 36/2013 - Odluka US CG, 39/2013 i 44/2013 i 47/2017, čl. 91.
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6. obavlja i druge poslove, u skladu sa Statutom i godišnjim planom rada
škole.
7. predlaže nastavničkom vijeću raspored nastavnika po predmetima;
8. predlaže mentore; i
9. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.”19
Radom stručnog aktiva rukovodi nastavnik koga odredi nastavničko
vijeće, na predlog direktora.Stručni aktiv radi na sjednicama. Na sjednicama
stručnog aktiva vodi se zapisnik.
Odjeljenjski starješina je pedagoški, organizacioni i administrativni
rukovodilac odjeljenja. ,,Za odjeljenskog starešinu se bira nastavnik koji ima
najviše susreta sa konkretnim odeljenjem, koji je svakodnevno sa učenicima
i koji ih najbolje poznaje. Njegova uloga se naročito ogleda u koordiniranju
rada predmetnih nastavnika; organizaciji redovne, dodatne, dopunske i
svih drugih vidova nastave; organizaciji i neposrednoj realizaciji slobodnih
učeničkih aktivnosti; izricanju pedagoških mera (pohvala, nagrada, kazni);
formiranju odeljenjskog kolektiva i izgrađivanju povoljnih interpersonalnih
odnosa; ostvarivanje aktivne saradnje sa roditeljima učenika; planiranju i
izvođenju učeničkih poseta, izleta i ekskurzija; stara se o izgrađivanju pravilnih
higijenskih navika, radnih navika i kulture ponašanja; brine se o očuvanju
zdravlja učenika; prati rad i napredovanje učenika; vodi računa o opterećenosti
učenika, kako u školi, tako i u porodici; organizuje kulturno - zabavni život
učenika; sarađuje sa stručnim saradnicima i ostalim nastavnicima; vodi
odgovarajuću pedagošku i školsku dokumentaciju i tako dalje.”
Pored navedenog, odjeljenski starješina: analizira vaspitne i nastavne
rezultate odjeljenja; brine se o rješavanju vaspitnih i nastavnih problema
pojedinih učenika i obavještava roditelje o neprisustvovanju nastavi
učenika;saziva roditeljske sasatanke i organizuje druge vidove saradnje sa
roditeljima učenika; saziva sjednice odjeljenskog vijeća i rukovodi njegovim
radom; obavlja i ostale poslove koji proističu iz života i rada odjeljenja, u
skladu sa zakonom i Statutom.

19 Ministarstvo prosvjete (2010): Ogledni primjerak Statuta osnovne škole, čl. 35.Kačapor, S.,
Vilotijević, N. (2005): Školska i porodična pedagogija, Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica,
Učiteljski fakultet, Beograd, str. 265-266.
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MANAGEMENT AS A QUALITY MANAGER OF SCHOOL
Summary:
School is a living system, it is a temple of education, education, but also
a certain system composed of several factors in which the competencies of
all subjects of this system are known. The school director is also responsible
for managing the school, while the school board is responsible for the
management of the institution, so the text is given great attention to the school
principal and the school board and their competencies. A special place has
been given to the professional bodies of the school (the teaching council,
the departmental council, the professional activist teachers, the departmental
elders) who are part of the functioning of the school.
Key words:
management, management, school, statute, director, school board,
parent council, teaching council, department council, professional activist,
departmental elder.
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УДК 821.163.41 – 09
Проф. др Драган КОПРИВИЦА

ПОГЛЕД НА ЛИЧНОСТ И ДЈЕЛО ВЕЛИКОГ РУСИСТЕ
И СЛАВИСТЕ, ПРОФ. ДР МИЛОСАВА БАБОВИЋА,
АКАДЕМИКА ЦРНОГОРСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА
И УМЈЕТНОСТИ1
Мој врли пријатељ, и врсни писац из Берана, Влајко Ћулафић, који
није са нама од 2016. године, један је од многих који су писали о величини лика и дјела његовог племеника, Милосава Бабовића, академика,
редовног члана ЦАНУ, редовног професора Универзитета у Београду,
великог русисте и слависте свјетског формата, врхунског преводиоца
дјела руске књижевности, човјека који је беранском крају освјетлао образ својом мисијом у науци и култури на југословенском и ширем културном простору. Текст Влајка Ћулафића објављен је у јануарској свесци беранског листа „Слобода“ 2003. године, а исти текст је пренио и
берански часопис за књижевност, историју и културу на српском језику
и ћириличном писму „Глас Холмије“.
Милосав Бабовић, који је први од страних научника, ван Русије, за
свој укупни допринос афирмацији руске културе, добио Пушкинову медаљу, личност је којој се увијек треба враћати, због чега треба од срца
поздравити одлуку Центра за културу Беране, и директорице Слободанке Ивановић, да се још једном присјетимо те славне личности из беранске Будимље, гдје је рођен 1921. године, а гдје је његова урна положена
1997. у породичну гробницу, чиме се заувијек затворио његов животни
круг, а он се вратио родном крају из којег су га многи животни путеви
водили по свијету.
И Милосав Бабовић је био ђак и данас чувене Беранске гимназије.
Прошао је Голготу Другог свјетског рата, робијао у Солуну, потом успио
да се избави и буде борац Четврте пролетерске бригаде и партијски руководилац, после рата завршио студије руског језика и књижевности у
Београду и тамо докторирао на тези „Достојевски код Срба“ 1958. године, и деценијама био алфа и омега, шеф катедре чију славу је проносио
1 Излагање на традиционалној манифестацији „Полимске књижевне стазе“ – Беране, 20.11.2020.год.
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по свијету. Свакако, као славни русиста и слависта предавао је и на другим свјетским универзитетима, организовао научне симпозијуме, добио
бројна домаћа и свјетска признања, међу којима и награду „Максим Горки“. Био је и почасни доктор МГУ (Московски државни универзитет), а
добитник је и награде коју је посебно волио, града Берана, „21. јул“.
Мој први сусрет са мојим славним професором, код којег сам касније и магистрирао на Чехову, и докторирао на Леониду Леонову, био
је крајње упечатљив. Након дипломирања на двогодишњој Педагошкој
академији у Никшићу прешао сам у Београд на трећу годину студија
руског језика и књижевности и први пут дошао пред велику салу број
11, која је већ била пуна са неколико стотина слушалаца. Зачуђено сам
питао једног студента је ли могуће да су то све студенти треће године руског језика. Он се насмијао и рекао да на предавања Бабовића сваки пут
долазе студенти не само са матичне катедре него и са других факултета,
па чак и заинтересовани грађани.
О томе је сликовито писао угледни професор Филолошког факултета
у Београду, проф. др Радојица Јовићевић:
„Претесна је била једанаестица – највећа слушаоница београдског
Филолошког факултета – да у њу стану сви они што су желели да слушају предавања професора Милосава Бабовића. Како међу слушаоцима
нису били само студенти славистике, него и студенти других студијских
група, па и других факултета, а није био мали број ни нестудената –
разумљиво је онда што се пред једанаестицу хитало и читав сат раније
не би ли се дошло до места за седење. Наравно, било је отворено и за
стајање. А стајало се не само на бочним степеништима слушаонице већ
и на оном средишњем, тако да је сала била испуњена буквално до последњег места – за стајање. И никоме није тешко падало да одстоји читаво предавање, а да и не примети како је већ протекло деведесет минута.“
Професор Јовићевић је истакао и да је Милосав Бабовић пред собом
вазда имао написана предавања, али да је увијек говорио напамет, чак и
стихове, и то емотивно, па су му предавања звучала као свечане бесједе.
Мој утисак, док сам редовно присуствовао предавањима био је исти, јер
смо сви упијали сваку магичну ријеч професора Бабовића при тумачењу
поетике Достојевског, Чехова, Толстоја... И сам начин извођења наставе
свједочио је да је био непоновљива личност, али исто тако и да су његови коријени из ових крајева гдје се бесједништво вазда цијенило, и гдје
и данас имамо бројне, природно надарене, бесједнике. Наравно, у крају
који је давао, а и данас даје бројне врхунске интелектуалце, културне
посленике, научнике, правнике, љекаре и стручњаке других професија.
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Морам истаћи да је професор, у суштини, био благородан, крајње
увиђаван човјек и професор, али је много студената имало подсвјесни
страх од њега, као и да изађу на његове испите, јер се пред њим није
могло глумити знање, што је сваком било унапријед јасно.
Милосав Бабовић је објавио око двјеста студија и критичких радова,
бројне преводе највећих дјела руске литературе, посебно 19. вијека, писао о књижевности на нашим просторима, о Његошу, Стјепану Митрову
Љубиши, Марку Миљанову, Лалићу...
Влајко Ћулафић је нагласио да је Милосав Бабовић био ангажован и
око писања и штампања „Споменице Беранске гимназије“, публиковане
1993. године.
Објављени су и Бабовићеви мемоари у два тома под називом „Време
и судбине“ (2004), а у критици је оцијењено да је ријеч о надахнутом
аутобиографском штиву истинољупца и сјајног наратора, који је описао
себи блиске људе, при чему посебно мјесто имају збивања из Другог
свјетског рата уз слике отпора народа беранског краја.
За концепт овог кратког осврта само ћемо напоменути неке од његових најчувенијих студија: „Песници и револуција“, „Руска књижевност
19. века – реализам“, „Приповетка и драма А.П. Чехова“, „Стваралаштво
Достојевског“, „Руски реалисти 19. века“ – књига 1. и 2., „Његош и следбеници“ и друге.
Колико је значајан као врсни тумач руске и наше књижевности, Бабовић је исто толико оставио блиставог трага у сфери преводилаштва. На
српски језик је, између осталих, превео и сљедећа велика дјела руских
класика: Ф.М. Достојевски: „Злочин и казна“, „Записи из Мртвог дома“,
„Записи из подземља“,“Понижени и увређени“, „Браћа Карамазови“ и
„Приповетке“; А.П.Чехов: „Изабране приповетке“; Леонид Леонов: романи „Лопов“ и „Руска шума“; Иља Еренбург: „Људи, године, живот“;
Роберт Рожденственски: „Реквијем“, итд.
О значају Милосава Бабовића као професора руске књижевности, књижевног историчара и теоретичара, а бавио се и сликарством и књижевним
занатом, што је остало у сјенци професуре и преводилаштва, аутентично
говори и чињеница да је ЦАНУ у његову част организовала симпозијум,
посвећен његовом дјелу, након чега је објављен и зборник радова под називом „Научно дјело академика Милосава Бабовића“ (1996).
У том зборнику о њему су своје мишљење изнијели угледни научници: Проф. др Миљан Мојашевић, Н. А. Грознова (Русија), Базили Бјалокозович (Пољска), проф. др Радојица Јовићевић, Драган Колунџија,
Радосав Конатар, Проф. др Миладин Вуковић, академик Радомир Ива-
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новић, академик и писац Чедо Вуковић, проф. др Драган Копривица,
проф. др Бранимир Човић и проф. др Бранко Поповић.
У свом уводном тексту за Зборник проф. др Миљан Мојашевић је,
између осталог, указао и на прст судбине у усмјеравању Милосава Бабовића ка руској књижевности. Наиме, за разлику од случаја кад неки
неуспјешни земљаци изаберу себи сличне неуспјешне земљаке, овога
пута се десило сасвим супротно: чувени Радован Лалић, редовни професор славистике на тадашњем Филозофском факулету у Београду
и почасни доктор Београдског универзитета, иначе, рођен у околини
Андријевице, запазио је талентованог младог студента из свог краја,
Милосава Бабовића, и усмјерио га да остане на катедри за руски језик
и књижевност, и на тај начин, поред својих великих заслуга за развој
југословенске русистике, направио још један велики корак упућивањем
Бабовића да потом од њега преузме штафету тумачења велике руске
литературе. Тако да велике заслуге има и Радован Лалић што је касније
Бабовићу додијељен и почасни докторат Московског Државног Универзитета, који носи име Ломоносова. Тако помажу велики људи и велики
ствараоци себи сличнима, а овога пута су прославили и берански крај и
Црну Гору у својој научној угледној штафети кроз вријеме.
Додатни куриозитет из грађанске биографије Милосава Бабовића је
и што се он током рата, у најтежим животним условима, дружио с још
једним Лалићем, чувеним писцем овог краја, Михаилом, јер су заједно
робијали током 1943. и 1944. у њемачком логору „Павло Мелас“ код
Солуна, гдје су се први пут срели, а о свему томе Бабовић је и писао у
својим логорским успоменама.
Тако су нашу културу обиљежила и три велика имена, Радован Лалић, Михаило Лалић и Милосав Бабовић, три људске и интелектуалне
громаде из беранског краја.
На крају желим да истакнем да ми је у посвети примјерка Зборника
„Научно дјело академика Милосава Бабовића“ мој драги професор и
узор, Милосав, написао сљедећу императивну посвету:
„Драгом ученику, проф. др Драгану Копривици, срдачно и са надом
да никад неће сметати с ума мисију тумача велике руске књижевности.“
Са моје стране, цио свој радни вијек сам посветио преношењу знања
о руској литератури генерацијама студената на факултетима у Никшићу,
Бањалуци, Нишу и на Палама, и мислим да сам то чинио увијек имајући
у мислима визију како је своја предавања држао мој професор, а потом
и ментор, велики Милосав Бабовић.
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Уз ово, морам истаћи и сљедеће: он ме упозоравао да се не окренем
писању, да не постанем писац, да не бих преко тога занемарио професуру и проучавање руске литературе.
Међутим, ја сам ту, у пракси, паралелно, на својим дјелима доказао да
не смећем с ума руску литературу, јер сам, управо на том насљеђу формирао свој поглед на свијет и писање. А награде које сам добио, („Радоје
Домановић“, „Бранко Ћопић“, „Марко Миљанов“, „Ристо Ратковић“ и
друге), као и највише награде у сфери позоришне режије у драмском
аматеризму у нас и шире, представљају најбољи и најдиректнији доказ
да сам водио рачуна о савјетима свог професора. Али на креативан начин: настојећи да његове лекције о руским писцима, и књижевне лекције
тих писаца, преточим у моје императиве у бављењу књижевношћу.
Хвала великом Милосаву Бабовићу што сам имао срећу да га уопште
и упознам, да слушам његова предавања и научим од њега толико тога о
књижевности и људима, као од ниједног другог професора у мом животу. Имао сам од кога и учити, а он – имао се рашта и родити!
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УДК 821.163.4 – 09
Мр Радоје ФЕМИЋ

МИЛОСАВ БАБОВИЋ КАО ЊЕГОШОЛОГ1
Изазов приношења пригодне ријечи у част великана славистичке мисли, какав је уистину био академик Милосав Бабовић, очекивано би се
могао редуковати на конвенционални исказ о сваковрсној супериорности његовог научног постигнућа. Ово тим прије што научни третман,
односно вредновање Бабовићевог опуса подразумијева апсолутно афирмативно сагласје. Управо због тога, чини се да баш овдје, у Бабовићевом
завичају, који предано и с поштовањем баштини успомену на његово
дјело, ваља барем укратко подсјетити на фундаменталне црте његовог
научног увида. То чинимо фрагментарно, усмјерени прије свега на његов изванредни прилог србистици, и уже – његошологији, свјесни да
тиме додирујемо тек само један од рукаваца импресивног филолошког
опуса, који обухвата русистичке студије, преводилачку дјелатност, као и
рецепцију руских класика на српском језичком простору.
У познатој монографској студији „Поетика Горског вијенца“, објављеној у ЦАНУ 1997. године, Бабовић сублимира своја многострука интелектуална интересовања, правећи јединствену синтезу естетичке анализе и контекстуализованог сазнања. На овај начин уочава се најзначајније
обиљежје Бабовићевог дјела – интердисциплинарност. Наглашавајући
важност књижевноисторијске димензије, Бабовић се, по концепту концентричних кругова, „приближава“ естетском бићу текста, односно
структури Његошевог спјева. У том контексту, најприје подробно анализира рефлекс европског романтичарског пјесништва у 19. вијеку на
формирање Његошевог естетског сензибилитета. Аутор објашњава разлоге заснованости романтичарске поетике у српској књижевности, акцентујући космополитски дух њених ондашњих репрезената. За прихватање и развијање романтизма, према Бабовићу, постојали су спољни
фактори: бечки круг Вука Караџића, Сима Милутиновић и српска култура у Војводини, али и унутрашњи фактори: живи народни епос и Косовски мит, култ слободе вјековне борбе Црне Горе и Првог српског устанка
против турског поробљивача.
1 Саопштење поднијето на манифестацији XIV Полимске књижевне стазе, Беране, 20.11.2020.
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Академик Бабовић закључује да се несумњиво прецјењује улога
Симе Милутиновића у формирању младог Његоша, којем он није могао приуштити систематично образовање, али га је свакако могао упознати с књижевним струјањима која су обиљежавала средине у којима
је боравио (Хале и Лајпциг, прије свега). Бабовић суптилно примјећује
аналогије између романтичарске епохе и Његошевог личног карактера,
сугеришући тиме природност пјесниковог поетичког опредјељења, заснованог на сљедећим вриједностима духа: „култ слободне личности и
људског достојанства; висока цена народне песме и гусала; живо сећање
на средњевековно српско царство и опсесивни утицај косовског мита на
колективну свест, осећања и психу“.
Активирајући компаративни метод, Бабовић уочава танане структурне специфичности Његошевог спјева које упућују на несумњиве интертекстуалне релације с пјесништвом Василија Жуковског, твредћи да је
„поезија Жуковског, оригинална и преводна, њему била извор за упознавање романтизма“. Идејну сродност Жуковског и Његоша Бабовић аргументује инсистирањем пјесника на немоћи језика да изрази тајну свијета, односно да ријечима „изнова створи створено“. И европски и руски
романтизам заснивали су се на концепцији наглашеног историзма, што
је погодовало Његошевој умјетничкој визији, концентрисаној на драму
колективног опстанка. Усвајајући романтичарско виђење природе, али и
људског развитка, Његош је слободарство установио као врховни идеал,
транспонујући (не)иделизовану црту колективног менталитета Црногораца у општељудски симбол.
Принцип потчињавања ауторског исказа поетичким императивима
епохе посредован је богатом метафоричношћу, у којој је повлашћено
мјесто остављено за доживљај пјесника као стваралачке фигуре коју
води надахнуће. Доживљен као „син неба“, романтичарски пјесник лирску визију темељи на фактору несвјесног. То је закључак који академик
Бабовић уобличава након детаљне анализе ставова Фридриха Шлегела.
Међутим, Његошева самосвојност, како примјећује Бабовић, огледа се
и у стиху који имплицира тегобност и поступност сваког вриједног постигнућа: Без муке се пјесна не испоја.
Духовну обдареност књижевних ликова Његош, према поузданом Бабовићевом суду, црпи из општег мјеста романтичарске епохе која етаблира прототип племенитог јунака, изузетног у својим подвизима, али
и усамљеног попут његовог поетског демијурга. Тиме се образлаже
идеализована, романтизована слика свијета у Његошевом спјеву Горски
вијенац, том највишем изразу романтичарске стваралачке концепције у
нашој литератури.
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Анализирајући структуру Горског вијенца, Бабовић евоцира научне
судове који третирају како цјелину текста, тако и његове минијатурне
партије, каква је, на примјер, посвета Карађорђу. Бабовић примјећује да
овим чином Његош прибјегава неочекиваном маниру, будући да спјев
није посветио ни Богу, иако је био владика, ни руском цару, као покровитељу, па чак ни свом претходнику и стрицу, Светом Петру Цетињском.
„Његошев избор адресата је двојако значајан: открива критеријум оцене
националних владара и вођа; и лични став: борба против Турака у одбрани слободе мора бити први и највиши циљ Црне Горе. Са овог становишта песник је доиста непогрешиво изабрао најуторитативнију личност
српске историје после Немањића и Косова.“ Тумач, дакле, демонстрира
важност утилитаристичке димензије у конципирању умјетничког текста, нарочито ако тај аспект није непримјерено експониран, већ идеално
одговара унутрашњем поретку књижевног текста. Посвећујући посебно поглавље наслову Његошевог епа, Бабовић ово важно поетолошко
питање везује за метафизичко становиште, успостављајући аналогију
између горског и трновог вијенца, као архетипског симбола жртвовања
за идеале етноса. Другим ријечима, пјесник настоји да својим спјевом
„сплете вијенац и њиме овенча Црну Гору, њену вјековну битку за слободу“. Посебно је драгоцјено Бабовићево тумачење атрибута „горски“ из
насловне синтагме, будући да се њиме проширује „семантички резонанс
наслова“ књижевног дјела, које не реферише само на уже – црногорско,
већ на шире – општесрпско искуство.
Симболизација просторних структура, према Бабовићевом одређењу,
чини језгро митског подтекста, у којем су књижевни јунаци „надмашили људску хероику и винули се у посебни митски простор за изабране
бесмртнике“. Егзактно анализирајући версификационе специфичности
Његошевог језика, Бабовић подвлачи важност милозвучја, које настаје
као резултанта мноштва комплементарних стилско-језичких тенденција.
Као кровни научни став студије о Његошу, Бабовић изолује пјесникову
концепцију човјека, у којој се дужност према колективитету надређује
свим другим, индивидуалним стремљењима. Управо у тој тачки дâ се уочити извјесна истовјетност великог пјесника и његовог преданог тумача:
наиме, обојица остављају вриједне духовне дарове као трајно насљеђе
заједници, која у њима препознаје највише домете умјетничког и научног израза, враћајући се незамућеном изворишту дубоке и јасне мисли,
надвремених народних идеала и непоновљиво раскошног језика.
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KUM I ĐAVO PO NARODU
Ovim radom će se obuhvatiti pripovijedačko književno stvaralaštvo
Miladina Joksimovića1 kroz njegove tri knjige („Kumovi“, „Sudbine“ i
„Đavo po đavolu“). Literarnim prvijencem „Kumovi“ javio se 2007.godine
sa prepoznatljivim književnim izražajem u kojem je objedinio funkcionalne
jezičke stilove od književnoumjetničog do razgovornog stila uz upotrebu
lokalnih leksema. Joksimović je jedan od sljedbenika naših pripovjedača,
poput Stefana Mitrova Ljubiše, koji su u svakoj prilici koristili mogućnost da
život pretoče u knjigu i da priči daju neponovljivost izraza kroz autentičan stil
i jezički izražaj. Sudbine njegovih junaka nisu proizvod piščeve fikcije, već
se radi o piscu koji je strpljivo poput Balzaka prikupljao građu, obrađivao je,
da bi davnim događajima i njihovim akterima udahnuo novi život. Iskričav
i pronicljiv, Joksimović se ogledao u raznim žanrovima od pripovijetke do
romana i najposlije do aforizma.
Nikada nijesam razmišljao o tome da ću napisati knjigu. Jednostavno, divio
sam se onima koji su imali hrabrosti da na papir pretoče svoje misli, snove
ili ono čime ih je Svevišnji obdario. Kada sam saznao da je jedan potomak
junaka jedne od ovih priča ponovio zlo, u meni se nešto prelomilo.
Miladin Joksimović
Pripovijedni prvijenac Miladina Joksimovića, „Kumovi“ (2007) sadrži
sedam pripovijetki, tematski i vremenski konstruisanih kroz istorijski
hronološki slijed, a objedinjena tema svih pripovjedaka je iznevjereno
kumstvo. Uočavajući odsustvo naslova u pripovijetkama , lako se može
zaključiti da je autor čist realista, jer je umjesto naslova, dao godine
dešavanja, što ukazuje na njegovu pristrasnost zbiljskim radnjama i želju
1

Miladin Joksimović rođen je 10.03.1961.godine na Goricama-Pavino Polje. Diplomirao je na
Pravnom fakultetu u Podgorici. Uzoran suprug i otac, živi u Bijelom Polju i bavi se advokaturom.
Prvijenac pripovjedačkog opusa „Kumovi“ zbirku pripovjedaka objavio je u dva izdanja, a prvo
izdanje je zaživjelo 2007.godine. Izdao je kratke priče „Narod pamti i priča“, „Žaoke iz života“,
„Vraćanje zajma“, „Smijeha nikad dosta“, roman „Đavo po đavolu“, zbirke pjesama „Zaključavanje
kuće“ , „Čekajući svitanje“ i „Vrisak iz nevremena“, zbirku pripovijedaka „Sudbine“ i knjigu aforizama
„Ono što nam se događa“.
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da ih pretoči na papir čistim narodnim jezikom. Oslobođenost od stilskih
figura daje mogućnost neposrednog kombinovanja narodnog, žargonskog i
književnog jezika, kojim su pisane sve pripovijetke koje čitalačkoj publici
daju mogućnost da receptivni impuls prenesu u davna vremena jatagana i
harača i tako poetskim i nesvakidašnjim estetskim djelovanjem upotpune svoju
recepciju. Emotivnost je gotovo sveprisutna u svakoj njegovoj pripovijetki, jer
čitalac konstituiše tekst kao estetski predmet koji u svojoj opalizaciji izaziva
emocije. Naime, odziv čitaočeve svijesti na višeznačan tekst interesantan je
utoliko što nastajanjem fenomena opalizacije postaje uočljiva „pokretljivost“
određenja prikazanog „svijeta“ (Stojanović, 2011). U odsustvu deskripcije, on
je redukovao umjetnički izraz koji je postao dosljedan postupak oblikovanja
u njegovoj pripovjedačkoj prozi i održao se kao imanencija njegove poetike.
Svaka pripovijetka je smio i uspio poduhvat koji u uravnoteženom i
objektivističkom pristupu svakoj temi prilazi s oprezom svih dramatičnih
i traumatičnih dešavanja koji su u završetku imali i smrtne ishode. Od
početka svakoga događaja koji je smješten u okvirnu priču uvodničara, autor
je priču podredio kazivanju, pričanju, kao esencijalnoj supstanci usmenog
pripovijedanja. Posebnu intonaciju njegovom stilskom uobličavanju
doprinose česte upotrebe narodnih izreka koje se od davnina prenose
usmenim i pismenim putem i koje su svoje mjesto opravdano našle u svojoj
zbirci pripovjedaka koja umjesto naslova nosi oznake godina.2 S pravom
možemo reći da je prva pripovijetka naslovljena godinom (1785) stilski
i kompoziciono sa deskriptivnim situacionim momentima (koji su rjeđe
zasupljeni u ostalim pripovijetkama) prava predstavnica pripovijetke u njenoj
genološkoj ravni. Najduža od ostalih (34 stranice) ova pripovijetka spada
u red klasičnih realističkih pripovijetki, a normativni aspekti realističkog
pripovijedanja ispunjeni su kroz tematiku koja je uzeta iz svakodnevice
običnog seljaka, te kroz kazivanje u trećem licu govornim funkcionalnim
stilom. Indikativno činjenica je naslov pripovijetke, godina 1785.kada su
osmanske snage Mahmut paše Bušatlije prodrle na Cetinje, zarobile 80 talaca,
povele ih u zatvor u Žabljak Crnojevića i tom prilikom poharali manastire na
Cetinju, Paštrovićima i Reževićima. Bila je to godina u kojoj je Vladika Petar
I Petrović Njegoš bio u posjeti Ruskoj carevini i kada je po povratku u Crnu
Goru poveo napade na Osmanlije. Zato su motivske okosnice ove i mnogih
pripovjedaka Miladina Joksimovića vezane za suživot i komišjske odnose
pravoslavaca i muslimana.
Bilo je to otprilike nešto prije nego je Đorđe poveo Srbe na Ustanak.
Boguta, sin Radičev, skoči iz sna i strese se. Usnio bijaše da mu se zmija
2 Naslovi pripovijedaka: 1785, 1895, 1912, 1917,1927, 1949, 2006.
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šarka zavuče pod ponjavu, te mu se savi oko obje ruke. Hladnoća ga steže sve
do srca. Kako se trgao i skočio, skoro da glavom izbi vrata kućera u kome
je spavao. Izvuče se iz kućera i pođe na Budeševac te se ispljuska vodom, pa
umjesto u kuću, zaputi se u Krivodo. Bijaše namjerio da pođe do popa Trifuna,
da se ispovijedi, jer ga svake večeri more teški snovi. Nekako mu korak bijaše
spor, kao da mu se ne ide. Okrenu se za sobom. Nikoga od ukućana ispred,
iako se iz badže vije dim sa ognjišta.
Pade mu napamet jučerašnji razgovor na Budeševcu, kad mu Jahov sin
Rizvan, koga su zvali Dronjica, pošto mu prebaci kamena te ga počeše svi
zadirkivati, prekorno reče:
Ti Vlaše, bogome k’o da si bimbaša. Vidim ja, odavno sit i nadig’o nos, Ni
kapu nećeš da skineš pred aginim sinom. Za koju godinu ja ću ti biti starešina.
Čekam samo da te ožene, da ti legnem sa nevjestom prve noći. Ruke ćeš ti
mene ljubiti.
Nasmija se Boguta skoro glasno, kad se sjeti šta je odgovorio.
Ne budali Dronjice. Od tebe nikad espapa ni onoj što rodila, a kamoli
drugome.I ako si agin sin, ne priliči ti da budeš ni za čaja u svatove, kamo li
da tebe zapa’ne prvo veče (Joksimović, 2007: 12-13).
Iz navedenog se da primijetiti da je hronotop svih pripovijedaka značajno
usložnjen dijalogom, kako bi se vrijeme, prostor i radnja sveli na postupke
likova. Na ovaj način osvijetljena je pozadina svake radnje, a sam čin izveden
je visokom realističnom tehnikom bez uljepšavanja. Naracija je uvijek
“prepuštana” licu koje se postepeno uvodi u priču, nakon epiloške autorske
distance kojom će “riječ” prepustiti starijem i mudrijem. Svjestan da je
usmeno predanje najljepša priča koja prati ljudski rod, Joksimović podliježe
tradiciji priče i pričanja kojima je u središtu događaj iz istorije, ovjekovječen
nesvakidašnjim senzibilitetom u cilju očuvanja arhajskih vrijednosti jezika.
Kumstvo kao idejni procesor u smislu stvaranja ovoga djela ujedno je i
najjača tekovina starih običaja, uvrštena kroz vjerske, običajne i moralne
anale. Ali, kumstvo u Joksimovićevom prvijencu predstavlja i vrelo sukoba
i nepovjerenje kojemu se ne može čovjek nadati, posebno ne od kuma. U
crnogorskom društvu kumstvo je neodvojiv segment tradicije koja se veže
za povjerenje, zaštitu, poštovanje, te je neodvojiva društvena i porodična
cjelina. Prepoznavanje „ideje cjeline“ uticalo je na stvaranje istoriografskoga
teksta u čijoj su pozadini prepoznati tokovi istorije koji su usmjeravali
radnje pojedinaca. Na ovaj način je ostvarena hegemonija teksta zaslugom
pripovijedne forme, koja je po svojoj prirodi „sinteza heterogeng“(Carr, 2001:
143-153). Svaka pripovijetka je cjelina za sebe, kao što je svaki istorijski
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događaj jedna cjelina, priča za sebe, kao što „stihiju događanja uronjenih u
iščezlo vrijeme organizuju i interpretiraju tek obrasci fabuliranja koji se mogu
preuzeti iz fikcijskih žanrova“ (White, 1987: 44-45).
Simboličnim odabirom broja sedam (7)3, kroz biblijske motive kojima se
ukazuje na sedam dana u sedmici ili sedam dana stvaranja svijeta, autor je
u zbirci „Kumovi“ postavio sedam naslova pod kojima se odigralo sedam
izdaja od strane kuma i sedam sudbinskih osveta. U simbolici ovoga broja
autor je okvirno postavio temelje narodne simbolike, od vjerovanja u snove
i mogućih prikazanja u snu, do iznenadnih vremenskih nepogoda u čijim
je snažnim naletima, na granici paganskog, čovjek pronalazio odgovore
svojih prošlih postupaka ili nagovještaj sudbine za buduće radnje. Kroz lična
sjećanja pojedinaca koja je umjetnički osvijetlio preko jezika i simboličkih
nizova, autor nam je predstavio dimenziju kolektivnog pamćenja koje je
proizvod usmenog predanja i simboličke interakcije. „Kolektivno pamćenje
crpi svoju snagu i svoje trajanje iz toga što je njegov nosilac skup ljudi, ali
uprkos tome pamte pojedinci kao članovi grupe, jer je svako individualno
sjećanje jedan pogled na kolektivno pamćenje“ (Halbawachs, 2001:52).
Uzevši u obzir crnogorsku tradiciju i sociološki momenat značaja kumstva,
Miladin Joksimović je osvjedočene primjere kumovske izdaje ovjekovječio
u svom pripovijednom prvijencu, dajući nagovještaj svojim budućim
pisanim tekstovima u kojima će se baviti ljudskim sudbinama svoga kraja.
Njegovanje kumstva je metafora za održavanje bratskih veza sa kumovskom
porodicom, pa je izdaja utoliko strašnija i bogohulnija, jer dolazi od kumabrata. Autorova naracija ne odriče se objektivizacije lokalnoga života, ali se
ne odriče ni univerzalnog razmatranja u pogledu zla koje razara čovjeka i
običajno naslijeđe kao ideologiju jednoga naroda.
Drugu zbirku pripovijedaka „Sudbine“ (Joksimović, 2015), autor će
izdati kao već afirmisani pisac koji je potvrdio svoja poetska načela u kojima
su čovjek i moral u pripovjedačevom središtu. Kroz deset naslova:“Crni
barjak“, „Tajna“, „Najbolji svjedok“, „Prvi konak“, „Čast preča od života“,
„Pismeni zadatak“, „Kuća“, „Titovača“, „Majka Bojana“ i „Mirela“, pisac
je iznio poznate i manje poznate ljudske sudbine koje su se odigrale u
bjelopoljskom kraju. Krajnje detaljno prikupljeni podaci o nekom događaju i
pretočeni u literarno štivo povezuju autora sa ljudima i događajima. Dok se u
pripovijedačkom prvijencu bavio kumovskom nevjerom, u knjizi „Sudbine“
donio je novu motivsku lepezu kojom je obuhatio mnoštvo likova i njihovih
3 Sedam je dominantan broj u Novom i Starom zavjetu. Sedam je dana u sedmici, sedam je tradicionalnih
planeta. Broj 7 je nedjeljiv (matematički), ima puno snage i originalnosti. To je duhovni broj, u smislu
da traži i slijedi istinu. preuzeto sa https://astrofon21.com/simbolika-broja-7/
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nimalo srećnih sudbina, odigranih u različitim okolnostima, ostajući na
motivskom diskursu iznevjerenoga kumstva u pripovijeci „Titovača“. Autor
je ovom knjigom dokazao da je opservator čovjekove duše, njegovoga
mentalnog rasapa u trenucima kada ne vidi izlaza, ali isto tako uspijeva da
iznese snagu pojedinca u nesalomljivoj igri života i smrti, poput one kada
je djevojka Zehra uspjela da ubije svoga kidnapera, sačuvavši djevojačku
čast pred monstrumom u ljudskom obliku. U pripovijeci „Kuća“ kada iznosi
bol ranjenog domaćina kojemu vojska pali kuću autor će se koristiti jezikom
narodne mudrosti, pa će domaćin odgovoriti vojsci: Hvala vi dobri ljudi, do
neba vam hvala, što se jutros ovako lijepo ugrijah. Nikad vam ovo zaboraviti
neću. Kako jedna nevolja ne dolazi nikada sama, istom domaćinu zapaliće
kuću nakon godinu dana, opet druga vojska. U dijalogu tek pridošloga sina i
domaćina shvatamo čemer i jad oštećenog: Šta bi tata? Ko ovo uradi?
Sine, kuku meni danas, ote se Miajlu. A ko će opet praviti kuću? To je
bitno, a ne ko ovo uradi, sine (Joksimović, 2017: 79).
Dijalog je za autora najiskričavije sredstvo komunikacije kojim se priča
raspiruje, a njenim širenjem stanovništvo će osjećati strah ili poštovanje,
dok će neki ogranci priče završiti dijalogom u kome je kletva kao spona sa
mentalitetom, o kojem se pripovijeda. Česti su iskazi kletvi izrečenih u muci
i nepravdi:
-E, kumo, kako istinu govorila, tako zdravo bila. Da Bog da, pa ti se usta
na vrat okrenula (№ 90).
Tamo, gdje se spajaju pagansko i mitsko, gdje priča živi novim životom,
desiće se čuda koja moraju da se dese, posebno onima koji zgriješe, pa se
kletva i obila na djevojku zarad lažnog svjedočenja, koju na dan vjenčanja,
prilikom izlaska iz kuće rani iz pištolja ručni djever :
Zrno joj je prošlo kroz vrat i zakrenulo joj usta u lijevu stranu i nazad.
Tako ti živi sad.Da ne svjedoči više nikome. Pogotovo ne lažno i još protiv
kuma (№ 91).
Međutim, jedna od upečatljivijih sudbina svakako je „Majka Bojana“.
Simboličnim dodatkom „majka“ za ženu kojoj su djeca umirala ili po porodu
ili neku godinu poslije, Joksimović je donio nevjerovatnu, ali istinitu priču o
Bojani koja nije mogla slušati jetrvine zadjevice o budućoj raspodjeli zemlje
u kojoj njen suprug neće ništa dobiti, jer nema djece, pa će zato zakonitom
suprugu isprositi djevojku Ružu, kako bi mu održala imanje. U gotovo epskim
scenama pisac opisuje bol jedne žene koja tuži i nariče jer ne može imati
potomstvo i istovremeno preklinje drugu ženu da prihvati ponudu prošnje.
Iako su u Joksimovićem pripovijetkama žene imale ulogu nezaštićene,
one su dramske junakinje, jer su se mnoge radnje njegovih pripovijedaka
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koncentrisale ili zbog žene ili je ona posredno učestvovala u radnji. Tako je i
Bojana održala govor svom suprugu i privolila ga da se oženi Ružom, uz njen
blagoslov i obećanje da će im djecu čuvati i odgajati:
Ili ćeš ti ovu djevojku što sam ti dovela prihvatiti za ženu i riješiti sudbinu
naše kuće, ili će Bojana konopac na vrat, pa da bude naša bruka. Onda ćeš
se svakako morati ženiti. ...Ili me želiš gledati živu i srećnu u tvojoj kući ili mi
spremaj sahranu, pa posle radi šta god hoćeš, prosto ti bilo (№ 102).
Žena je u Joksimovićevim pripovijetkama nosila daleko teže breme, jer
ona je rađala, a potomstvo je garancija opstanka. U nedostatku mogućnosti
da obezbijedi potomstvo, žena nije imala izbora, osim da napusti suprugovu
kuću. Zato je Bojanina sudbina odzvanjala vremenom i svojim damarima
opominjala na snagu žene koja suprugu želi dobro.
Ruža je rađala djecu, a ona ih je podizala. I nju su sva djeca zvala majkom,
a majku su zvala imenom. Njih šestoro. Porasli su svi i postali ljudi.Kad je
Bojana umrla, najstariji sin lelekao je za nosilima kao za rođenom majkom.
Ona je to ustvari samo i bila. Majka (№ 105).
Sve njegove pripovijetke stilski su svedene, bez rasplinjavanja, sa tačno
ograničenim prologom u korist radnje koja je data kroz naraciju. Ono što
povezuje pripovjedačevo stvaralaštvo jeste odsustvo gomilanja deskriptivnih
momenata. Osim što se koristi atributima i poredbama, on upotrebljava
sintagmatske ukrase koje prevodimo kroz stalne epitete “gora zelena“, „polje
ravno“, „bijele zidine“, „uvr` brda“. Spreman da ispriča priču, on se koncentriše
na radnju kojoj prethodi uzrok čiji su korijenovi duboko u međuljudskim
odnosima, ali posljedicu dešavanja ne ispašta pojedinac već čitava porodica, a
onda i širi ogranci rodbine. Prstenasto uvezujući ljudske sudbine, Joksimović
je ukazao na rođačke odnose, na tradiciju koja se očuvala do današnjih dana.
Kada pojedinačno postane kolektivno, onda se sudbina natkrilia nad čitavim
plemenom poput usuda koji će se pominjati kroz vremena kao mit ili kao
opomena, poput Mireline sudbine (№ 106-122). koja se vjenčala za Milorada
i time „potpisala“ sudbinu odbačena od porodice, jer je vjeru prevjerila.
Iznalazeći upečatljive ljudske sudbine, Joksimović je kroz svaku od njih
dokazao da se čovjekovoj sudbini prilazi sa sociološkog, kulturološkog i
psihološkog aspekta, oblikujući ambijent i radnju koja slijedi. Njegova naracija
teče u ritmu života, onako kako su govorili njegovi preci i onoliko koliko je
potebno za iščitavanje teksta, toliko traju dijaloške i monološke komponente
uvijene u ruralni svakodnevni jezik likova koji su se njime koristili. I govorni
jezik junaka je u sociološko-društvenom okviru svakodnevice sa primjesom
slenga koji je bio aktivan u vremenu u kojem se zbivala radnja. „U govornom
je“ po Juriju Lotmanu, „sadržan nacionalno-jezički model prostora“ (Lotman,
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2001: 380-395) i kao takav, on je daleko od bilo kakvog izrugivanja, jer je
proistekao iz kolektiva.
„Đavo po đavolu“ (Joksimović, 2010) naslov je romana kojemu je
tematska okosnica usmjerena na mitsko i narodno vjerovanje. Za naslov ovoga
romana Rade M. Knežević je zapisao da ova jezgrovita sintagma otjelovljuje
zlo kao vječnu ljudsku odrednicu i simbol je čovjekove kobi.“Istovremeno
podsjeća na vrtloge i radnje u kojima je čovjek permanentno zarobljen“ (№
119). Svoje pripovjedačko umijeće Joksimović je prenio u ovaj romaneskni
okvir, kroz šest međusobno povezanih naslova: „Đavo po đavolu“ , „Đavo
dva“, „Đavo tri“, „Đavo četiri“, „Đavo pet“, „Đavo šest“, s razlikom što prvi
naslov odskače, ali istovremeno, u četiri poglavlja iznosi sudbine Jovana
i Nešković age, Ratkovu sudbinu i sudbinu njegove otete puške od strane
daljnjeg rođaka Bašana, Zekila i Obrena i čaktara sa Obrenova Galjka, te
Mašana. Kako je autor umio da provuče pojedine likove kroz poglavlja, uz
prisustvo organizacije romaneskne priče, to je ovo djelo roman, koji bi svojim
naslovima moga da se zove i „Hronika ljudskog zla“, jer uočivši odsustvo
razuma i empatije kod pojedinaca, on je njihova zlodjela iznio na način da ih
se stide bližnji, a mitskom obradom njihovog zla, opisao je i kazne koje su
ih stigle i od kojih su se pokoljenja pribojavala. Pojam zla se u hrišćanstvu
povezuje sa grijehom, jer je Bog stvorio svijet dobra, a čovjek i đavo su u
taj svijet unijeli zlo. Otuda veza između čovjeka i đavola, odnosno čovjeka i
grijeha jer čovjek čini grijeh svojom slobodnom voljom. Sam čin grijeha je
protivan Bogu, čime se čovjek udaljava od Stvoritelja, a činom, time i duhom
približava đavolu.
„Nе dај se zlu nadvladati, nego nadvladaj zlо dobrim.”4
Sve ljudske sudbine koje je opisao, dao je u tragici koja je nadživjela
izvršitelja i nasljednike mu. S obzirom na činjenicu da su svi opisani događaji
istiniti i da su svjedočanstvo jednoga vremena, ova knjiga je literarna
dopuna istorijskim zapisima jednoga kraja, jer je mentalitet glavno obilježje
njegovoga pripovijedanja i najvjerodostojnija je mjera svega izdešavanoga.
Stoga nisu ni začudne preobrazbe pojedinaca, od sitnih šićardžija, poput
Zekila i neslavne krađe čaktara do visoke pozicije u zlu vremenu. Zlo nije
apstrahovano, ono je dio čovjeka i javlja se kao odgovor pojedinca koji
u datom trenutku nije sposoban da procjenjuje umom, već da se nagonski
ophodi prema determinizovanom objektu. Koliko je zla u čovjeku da ubije
dijete bez roditelja, zarad komada zemljišta ili kada ubica osakati mrtvaca da
bi pokazao svoju nadmoć. Na trusnom balkanskom poluostrvu na kojem su
se dešavala zla čovjeka nad čovjekom, ostale su vjekovne rane koje i danas
4 Biblija,

Apostol Pavle, Poslanica Rimljanima (12, 21.)
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krvare kroz grobove i nišane, opominjući i pozivajući na razum, kojem autor
pridaje značaj u priči naratora, u priči koju je istkao pod sugestijom vlastitih
rezona, kako bi i na ovaj način ukazao na strašne usude koje je simbolično
nazvao“đavo po đavolu“. Pod ovim terminom spojio je mitologemu svoga
naroda kojemu su česte uzrečice: „došao đavo po svoje“, „đavo u njemu“,
„`mjesto njega, đavo bio“, „sve đaovo ponio“, „đavoli ga pozobali“...i tako
literarno uobličio mit i stvarnost. Međutim, zlo koje proističe iz čovjeka i
koje je iznad svijesti humanoga bića, svoje bi objašnjenje moglo da pronađe
u filozofiji Sidarte Gautame (Bude)5 koji je tvrdio da se zlo dešava na četiri
načina: iz žudnje, iz neznanja, iz pakosti i iz straha, pa se njegovo učenje
i zasnivalo na uviđanju istine, koja je kod Joksimovićevih antijunaka bila
apsolutno zastranjena, u napuštanju i prevazilaženju pohlepe, mržnje i
neznanja. Na ovom diskursu dešavala su se svekolika zla kojima je čovjek
ubijao čovjeka. Zlo je isuviše široka i raznovrsna tema kojoj je teško pronaći
korijen, ali joj je adresa u čovjeku.
„Gledamo zlo, činimo zlo i izloženi smo zlu. Žan Bodrijar se pita kuda je
zlo danas nestalo i odgovara da je ono svuda. To me podsjeća na Andersenovu
bajku Snježna kraljica, u kojoj se đavolovo ogledalo – koje izobličava na zlo
sve što se u njemu ogleda – razbija, a krhotine dospijevaju u oči i srca ljudi,
tako da oni vide zlo i ružnoću kuda god da pogledaju“ (Svenson, 2006).
ZAKLJUČAK
Analiziranjem tri knjige pripovijednoga opusa Miladina Joksimovića stiče
se dojam da interpretiramo istoriju kroz literarna ostvarenj jer pred književnim
tekstom imamo osjećaj da se nalazimo usred rekonstrukcije događaja iz davne
istorije, pa do vremena koja su svojim političkim i istorijskim raspletom
novijeg datuma. Sve ljudske sudbine podložne su karakterističnom socijalnoistorijskom i političkom konteksu u kojem su se svi akteri ponašali, shodno
nepisanim društvenim pravilima i uslovljeni mentalitetom i običajima
jednoga podneblja. Interpretirajući radnje iz prošlosti u socijalno-istorijskom
konteksu, Joksimović je djelimično rekonstruisao istorijske elemente. U
takvom ambijentu, stvorena je tipična psihologija svih njegovih likova,
podložna obrascima, od onih u kojima je kumstvo jednako bratstvu, a izdaja
kuma je ravna svetogrđu, do krvnih osveta i zavještanja koje su uzimale
5

Bio je mudrac i putujući učitelj, koji je živio oko 566.p.n.e.do 486.p.n.e. Živio je na području
današnje sjeverne Indije i Nepala. Osnivač je budizma. I poznatiji pod imenom Buda, „Budni”, ili
Šakjamuni, mudrac iz Šakje. Bavio se opisivanjem karakteristika uma i njegovog oslobađanja. Suština
njegovog učenja je “analiza patnje”.
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naplatu životom, o čemu su ostala svjedočanstva, kako kroz kolektivno
pamćenje, a tako i kroz individualne interpretacije onih koji su kao subjekti
smješteni u diskurse preko kojih su stupali u društvene odnose zauzimajući
određene pozicije i uloge. Marko Juvan tvrdi da je u svakom subjektu koji je
dio kolektivnog prisutan i Drugi. On uočava da nosioce društvenih pamćenja
treba tražiti u instance Drugoga preko kojega se oblikuje individualni identitet
u dimenziji u kojoj je opredijeljena pripadnost grupi , zajednici, ideologiji kao
svemu što je vrijedno (Juvan, 2011: 277). Mi Svaka njegova ispripovijedana
sudbina ujedno je i izliv emocija, posebno u višeznačnostima njegovog štiva
koje se u svemu dotiče morala, pa je logično da se veze opalizacije i estetskog
doživljaja traže u uzrocima nastajanja emocija. Aleatornost i Memento
mori 6 su dominantne dimenzionalne karakteristike pripovjedačeva opusa,
jer u svakoj sudbonosnoj priči slučajnost je neminovna kao nedokazana u
uzročno-posljedičnom nizu dešavanja, a Memento mori je opomena svima da
u ovozemaljskom životu paze šta rade, jer trag ostaje iza svakoga, ali kakav.
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nikad ne zaboravljaj da ti je izvjestan kraj i da nisi vječan
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GODFATHER AND DEVIL THROUGH THE PEOPLE
This work will cover the narrative literary work of Miladin Joksimović
through his three books (“Godfathers”, “Fates” and “Devil after the
Devil”). He appeared in the literary debut “The Godfathers” in 2007 with a
recognizable literary expression in which he combined functional language
styles from literary and conversational style with the use of local lexemes.
Joksimović is one of the followers of our narrators, such as Stefan Mitrov
Ljubiša, who used every opportunity to turn life into a book and to give the
story a unique expression through authentic style and linguistic expression.
The destinies of his heroes are not the product of the writer’s fiction, but
he is a writer who, like Balzac, patiently collected material, processed it, in
order to breathe new life into ancient events and their actors. Sparkling and
insightful, Joksimović reflected in various genres from short stories to novels
and finally to aphorisms.
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Филип Д. ВУЧЕТИЋ

БАЛКАНСКИ РАТОВИ 1912-1913. И СТАВ
АУСТРО-УГАРСКЕ
Након окончања Анексионе кризе и Царинског рата у Србији се јавила идеја да се још једном покуша постићи политички споразум са Бечом.
Одлучено је да краљ Петар I Карађорђевић иде у посјету аустријском
цару Франц Јозефу. Са овом идејом сложило се и Министарство иностраних дјела у монархији, па је одлучено да до сусрета два владара дође
у Будимпешти у првој половини маја 1911. године1. На посјету краља
Петра монархији, нису сви позитивно гледали, тако је пештанска штампа писала врло негативно о овој посјети, пишући да би посјета српског
монарха била деградација за Аустро-Угарску. Због писања пештанске
штампе, Министарство иностраних дела Краљевине Србије упутило је
писмо свом посланству у Бечу. да ради на одлагању краљевске посјете
за нека боља времена2.
Поред свих потешкоћа у Београду се још увијек није одустајало од
посјете Аустро-Угарској, па је направљен и списак краљевске свите за
посјету Пешти. Ако је у Београду постојала нада и жеља за сређивање
односа са Двојном монархијом у Бечу такве жеље није било, они су
жељели послушну и покорну Србију. Док је у Београду све било спремно за пут, у Пешту је из Беча стигла депеша у којој се наводи да цар
Франц Јозеф није у стању да прими краља Петра, због лошег здравственог стања наводне промуклости3. Овакав развој догађаја довео је до све
већег неповјерења на релацији Београд-Беч.
Аустро-Угарска је задржала непријатељски став према Србији, а провокације на граници и упади аустријских агената на српску територију
били су честа појава. Једном приликом војна патрола на Дунаву зауставила је чамац у коме су се налазила два лица са подручја монархије.
Приликом њиховог испитивања утврђено је да су имали регуларне путне
1 Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, књига IV, свеска 3/II, Београд,
2009, док. 350, стр.733.

2 Исто, док. 373, стр. 765-766
3 Исто, док. 391, стр. 793.
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исправе, а оба лица су изјавила да су на територију Србије прешли ради
куповине пилића. Касније ће бити утврђено да се радило о аустријским
војницима који су прешли на српску обалу ради извиђања терена4.
Видjевши да сређивање односа са Бечом не иде по плану, Србија је
одлучила да отвори питање ширења своје територије у правцу Турске; са
друге стране Аустро-Угарска, али и Русија биле су сложне да на Балкану
треба одржати статус quo. Очување Турске било је немогуће, младотурски режим донио је само промјене на горе, а слабост некада славног
Османског царства осјетили су сви. Двојна монархија је анектирала Босну и Херцеговину, Бугарска прогласила независност, Италија заузела
Либију, а сви ови догађаји били су знак да су Турској одбројани дани.
То су осјетиле и балканске државе, па су жељеле да коначно протјерају Османлије са Балкана. За такав подухват пресудан је био споразум
Србије и Бугарске, па је због тога посланство Србије у Софији одржавало контакте са Гешковим. Разговори су углавном вођени о Хабзбуршкој
монархији, и о њеним војним маневрима на граници. Бугарски министар
Гешков изјавио је да Аустро-Угарска не би смјела да нападне Србију, и
да су изјаве грофа Берхтолда прилично успокојавајуће5. Акција српског
посланства у Софији била је добар увод за коначан споразум Србије и
Бугарске. Убрзо је дошло и до састанка Милована Миловановића и Гешкова и српско-бугарски савез је потписан 29. фебруара, бугарско-грчки
16. маја, а савез између Србије и Црне Горе 14. септембра. Српско-бугарски уговор имао је циљ да двије државе гарантују државну независност
и неповредивост државне територије, обје земље су се обавезале да ће
у случају рата једна другој стати у заштиту. Најважнији члан споразума био је да Бугарска Србији призна области сјеверно и западно од
Шарпланине, а Србија Бугарској источно од Родопа и ријеке Струме. За
територије које се нађу између наведених области предвиђена је арбитража руског цара6. Бугарска се обавезала да ће напасти Аустро-Угарску
уколико ова објави рат Србији, на исто се обавезала и Црна Гора.
Стварање Балканског савеза у Бечу је изазвало незадовољство. У
Двојној монархији се страховало и од стварања Велике Србије, и сматрали су да би тада изгубили Далмацију, Хрватску и Босну7. Из војних
кругова у Бечу чула се стара идеја, да се са војском уђе у Србију и да
се она анектира. Такође и бечка штампа врши потстрехивање на рат, а
4 Исто, док. 691, стр. 1141-1142.
5 Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, књига V, свеска 2, док.20, стр 176.
6 Владимир Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, Београд, 1992. 381.
7 Андреј Митровић, Продор на Балкан, Србија у плановима Аустро – Угарске и Немачке 1908 –
1918, Београд, 2011. 139.
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војници у Новом Саду пјевају како није важно погинути, ако се изнад
Београда завиори застава Дунавске монархије8. Сличне ставове износио
је и генерал Шемау, он је писао да је немогуће одржати статус quо на
Балкану, и да треба мобилисати војску за обрачун са Србијом и Црном
Гором, треба заузети Косово, као и да се створе посебни аустријски интереси у Албанији.
Важно је поменути да се Аустро-Угарска у овом тренутку окренула од
Санџака и гледала само у правцу Албаније. Њемачки посланик у Цариграду дао је упечатљиву изјаву тих дана: „Турска нам није ништа, Албанија нам је све“9. У самој монархији било је и оних који су се противили
агресивној политици према Србији, тако је познати универзитетски професор Хајнрих Ламаш сматрао да је анексија Србије штетна и да би је
требало избјећи, такође је говорио да Албанију треба подијелити између
балканских земаља.10 Надвојвода Фердинанд био је такође против рата
са Србијом, сматрао је да би таква акција изазвала Русију и тако довела до свјетског рата. Одлучно се противио и анексији Србије говорећи
да је апсурдно припајати презадужену земљу краљеубица.11 Све наведено није могло да прође без ратоборног генерала Конрада Хецендорфа,
његов меморандум из 1911. био је идентичан са онима из 1907-1908.
године. Предлагао је анексији Србије док би Црну Гору требало везати
матертијалним интересима за Беч, посебно се издвајао његов предлог у
случају да Турска однесе побједу, тада треба каже Конрад „заштитити“
Србију и Црну Гору и тако ријешити југословенско питање12.
Док је европска дипломатија преговарала и правила разне планове за
Балкан, балканске земље кренуле су у одлучан обрачун са Турском. Прва
је у рат ушла Црна Гора 8. октобра 1912, послије ње Србија 17. октобра,
а затим и остале потписнице уговора. Од самог почетка рата, војска
балканског савеза показала се као способнија, како због боље опремљености тако и због бројчане предности на кључним фронтовима. Турска
војска са друге стране суочила се са лошом мобилизацијом, а снабдијевање трупа било је очајно, па је војска букално гладовала13.
Ако је Турска имала потешкоћа током мобилизације, Србија није,
српску униформу обукло је преко 402 200 бораца, наоружање је било
добро, нарочито артиљерија, а официрски кадар беспријекоран. Све
8 Исто 140-141.
9 В. Ћоровић, нав. дјело, 400.
10 А. Митровић, нав. дјело, 143.
11 Исто, 145-145.
12 Исто, 153.
13 Милорад Екмечић, Стварање Југославије, 1790-1918, књ. 2 Београд, 1989.
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ово омогућило је српској војсци да дође до велике побједе 23. октобра
1912. године када је потукла војску Зеки-паше код Куманова, убрзо је
ослобођено и Скопље 26. октобра. Српсака војска је још прије тога 22.
октобра ослободила Приштину, док су црногорске трупе запосиједале
подручје око Скадра и држале га под опсадом. Турске трупе претрпјеће
још један велики пораз од српских јединица код Битоља, од 16. до 19.
новембра 1912. године, а 18. новембра један дио српске војске избио је
на јадранску обалу код Љеша14. Турска војска биљежила је губитке и на
другим фронтовима од грчке, бугарскле и црногорске војске. Црногорске јединице ослобађају јужни дио Санџака, коначно заузимају Плав и
Гусиње и улазе у Пећ.
Успјех балканских земаља прије свега Србије забринуо је Хабзбуршку монархију, непријатељство према Србији још више је порасло када је
по други пут на мјесто начелника Генералштаба дошао Конрад фон Хецендорф. Само неколико дана по именовању Конрад је предложио рат са
Србијом. Самом грофу Берхтолду постало је јасно да је очување Османског царства немогуће, због тога је 26. октобра генералу Шемуи упутио
писмо у коме поред осталог тражи да се на догађаје на Балкану утиче,
било у кругу великих сила, било мимо њих. Поред овога гроф Берхтолд
наводи да се може допустити умјерено увећање Србије и Црне Горе и то
само под условом ако ове земље промијене непријатељски став према
Двојној монархији. У писму поред наведеног стоји да треба створити
аутономну и за живот слободну Албанију15.
Главни циљ Беча био је да се спријечи излаз Србије на Јадранско
море, па је Берхтолд о овом ставу извијестио и руско посланство, да апсурд буде већи Беч је предлагао да се Србији да излаз на Егејско море16.
Приједлог о изласку Србије на Егејско море био је вјешто осмишљен,
и имао је за циљ да изазаове сукобе међу савезницама. Када су српске
трупе ослободиле Призрен, Министарство спољних послова из Беча
поручило је Србији да заустави продор својих јединица ка мору, јер за
тако нешто нема ни војничких ни националних разлога. Огласио се и
генерал Хецендорф, ни овога пута није предложио ништа ново, у свом
меморандуму предлагао је да Аустро-Угарска уђе у Балкански савез и
тако балканске земље доведе у положај какав Баварска има према Рајху.
За разлику од Двојне монархије њена савезница Њемачка имала је
сасвим другачије ставове по питању Балкана, може се рећи да је Рајх
14 Исто, 653-654.
15 А. Митровић, нав. дјело, 172.
16 В. Ћоровић, нав. дјело, 418.
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имао благонаклон став према Србији за разлику од онога из 1908. године. Цар Вилхелм II је записао: „Није потребна никаква конференција
сила. Ако нас неко о томе запита ја ћу у сваком случају бити против.
Они су се честито борили и стекли шта су хтели“17.
Поред њемачког кајзера и њемачка штампа је писала позитивно о Србима и Србији у периоду 1912-1913. године. Треба напоменути да је било
и оних новина које су о српској војсци писале на врло негативан начин,
оптужујући српске војнике да праве стравичне злочине над Албанцима.
У овом писању предњачио је лист „Fosiše Cajtung“, а његови текстови
били су засновани на непровјереним гласинама без чињеница. Треба поменути свакако два текста која су била крајње необјективна. Први текст
грофице Марије Амелије Годин, која је у Албанији боравила као хуманитарни радник. Она је у својим дописима извјештавала како је пред српском војском из Дебра пребјегло 120 хиљада избјеглица, овај број је свакако био нереалан.18 Најдаље је отишао лист „Frangfurter Cajtung“ који
је без и једног поузданог извора писао као је српска војска заробила 400
Љумљана, затим их повела за Призрен, гдје је како наводи лист убијено
њих 300. Дописник поменутог листа је чак навео да је на почетку рата
из српских кругова добио изјаву да је циљ Срба да истријебе Албанце.19
Српски Пресбиро је оштро реаговао на неаргументовано писање Њемачке штампе, тражећи објављивање деманта. Треба напоменути да су баш
ови листови позитивно писали о политици Двојне монархије на Балкану
у периоду 1912-1913. Овакво писање њемачке штампе утицало је на пораст србофобије у Дунавској монархији.
Много реалније ставове од њемачке штампе имао је званични Берлин
који је предлагао Београду споразум са Бечом, тако је дошло до сусрета
Угрона и Пашића. Угрон је том приликом рекао Пашићу да Аустро-Угарска не може дозволити излазак Србије на Јадранско море образлажући
да Албанци као народ имају право на самосталну државу. Беч је кочио
и ширење Црне Горе у правцу Албаније, али је ипак нудио одређено попуштање по питању Скадра уколико би Црна Гора пристала на измјене
границе на Ловћену.20 Предлог из Беча предсједник црногорске владе
Лазар Мијушковић је одбио, па је Беч према Црној Гори зaузео непријатељски став исто као и према Србији. Заоштравање односа између Аустро-Угарске са једне и Србије и Црне Горе са друге стране забринуће ве17 Божица Младеновић, Срби у делу немачке штампе 1912-1913, Историјски часопис, књ. LIII,
Београд, 2006, 303.

18 Исто, 308.
19 Исто, 310.
20 В. Ћоровић, нав. дјело. 429-430.
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лике силе, због тога су Лондон и Париз предлагали да се Србији да једна
лука у Албанији која би била трговачка, а не војна. Беч је овај предлог
одлучно одбио21.
Видjевши да су ствари предалеко отишле, сер Едвард Греј дао је предлог да се сазове једна конференција ради рјешавања балканског сукоба,
он је сматрао да ће конференција спријечити сукоб Аустро-Угарске са
Србијом и Русијом. У почетку против конференције била је и Дунавска
монархија али и Њемачка исто као у Анексионој кризи 1908-1909 године. На крају су ипак пристали на конференцију и Беч и Берлин, али су
одлучили да се осигурају тако што су заједно са Италијом заузели став
да не дискутују о територијалном ширењу Србије на Јадранском мору22.
До конференције је морало доћи јер је Турска затражила примирје 3.
децембра 1912. године, у тренутку сазивања конференције грчка армија
налазила се под Јањином, црногорске јединице биле су испред Скадра,
а српско-бугарске су опсиједале Једрене. Након наставка ратних дејставасрпско-бугарске јединице успјеле су фебруара 1913. да заузму Једрене
док су грчке јединице заузеле Јањину. Рат на Балкану искористиће и Албанци, па су 28. новембра 1912. прогласили независност.
На конференцији у Лондону 7. децембра аустријска делегација успјела је да онемогући било какво мијешање Србије у Албанији, а велике
силе признале су независност Албаније. Пала је и одлука да се Скадар
припоји Албанији, а да би се Црна Гора присилила да прихвати ову одлуку Аустро-Угарска је запријетила ратом и блокирала морску обалу од
Бара до ушћа Дрима23. Црна Гора и поред свега није прихватила ове захтјеве па је наставила опсаду и бомбардовање Скадра који се предао
24. априла 1913. године. Пад Скадра изазавао је велико узбуђење како у
Дунавској монархији, тако и у цијелој Европи. Све већи притисак Беча,
али и осталих европских сила приморао ја црногорску војску да напусти
Скадар 14. маја 1913. године, а у град су ушле међународне снаге24.
Коначна одлука пала је 30. маја 1913. године, Турска је морала да
напусти Балкан, а балканске земље добиле су територију до линије
Енос-Мидија. Албанија је постала независна под управом једног европског принца. Србија је из рата изашла незадовољна због повлачења са
подручија Албаније, па је од Бугарске затражила ревизију уговора. Захтјеве српске владе Софија је одлучно одбила, а Хабзбуршка монархија
21 Исто, 442.
22 Исто, 448.
23 Новица Ракочевић, Црна Гора и Аустро-Угарска 1903-1914, Титоград 1983, 126-127.
24 Исто, 132-133.
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била је спремна да ове несугласице претвори у непријатељство које ће
довести до рата међу савезницима.
Аустро-Угарска и крах балканског савеза 1913.
Дунавска монархија била је одлучна да сукоб међу свезницама искористи у своју корист и коначно разбије балканси савез. Из Беча у Софију
стизала је подршка да се нипошто не попушта српским захтјевима, тако је
Александар Хојос писао посланику у Букурешту: “Наша политика била
је од почетка кризе уперена на то да се разбије балкански савез“25. Двојна
монархија је такође Бугарској давала разна обећања као што су добијање
Солуна, па чак и Битоља и Охрида. Ове понуде уродиле су плодом, па
је бугарски војни аташе изјавио начелнику аустријског генералштаба да
Бугарска неће улазити у рат на страну Србије, у случају да она буде нападнута од Аустро-Угарске. Ову одлуку у Софији су правдали чињеницом да
је Бугарска знатно исцрпљена у претходном рату са Турском.
Гроф Берхтолд такође је био одлучан када је у питању сламање савеза балканских земаља. Он је сматрао да није приоритет раздвојити
Бугарску од Грчке, већ треба радити на расколу унутар словенског блока, разбити бугарско-српско-црногорски савез који би под патронатом
Русије био смртна опасност за Хабзбуршку монархију26. За ове планове
Беч опет није добијао подршку из Берлина. Пред сам почетак Другог
балканског рата, из Берлина стигли су савјети да Беч треба да се измири
са Србијом. Министар спољних послова Рајха Готлиб фон Јагов нудио
је своје посредовање. Такође у Берлину су сматрали да бугарско-српски сукоб треба искористити за придобијање Србије27. Рајх је сматрао
да Двојна монархија треба да створи савез Румуније, Србије и Грчке као
против тежу Бугарској, тако би Балкан постао интересна сфера Беча, а
Њемачка би се окренула Блиском истоку.
Берхтолд је на ове савјете одговорио да Бугарска треба да уступи
Румунији одређене територије, а за узврат Бугарска би добила територијално проширење у Македонији, као и град Солун. Овим планом се
предвиђало да се Румунији и Бугарској придружи Турска, и тако би ланац ове три земље спријечио продор руског утицаја на Балканско полуострво28. Аустријски министар спољних послова гроф Берхтолд сматрао
25 В. Ћоровић, нав. дјело, 489.
26 Исто, 489-490.
27 А. Митровић, нав. дјело, 197-198.
28 В. Ћоровић, нав. дјело, 490.
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је да са Србијом не може доћи до договора, да она само жели да изађе на
море, али и да припоји територије које припадају монархији.
Ипак, по сваку цијену, Беч је желио да придобије Берлин за своје акције на Балакну. Аустријско руководство наговарало је колеге из Берлина да треба подржавати Бугарску на штету Србије и да постоје заједнички интереси да се ради на спрјечавању јачања Србије. Поред упорности
Двојне монархије у Рајху су сматрали да би подршка Бугарској изазвала
непријатељски став Грчке и Румуније. Њемци су били убијеђени да Грци
више вриједе од Бугара и да су Грци савезници које треба чувати29. За
овакво држање Берлин је имао разлог више, јер је сестра њемачког цара
Вилхелма била супруга грчког краља Константина.
Упорно су из Беча стизали исти одговори, да Србија не жели добре
односе са монархијом и да они само сањају о стварању велике српске
државе. У разговору са њемачким послаником у Бечу, Чиршким гроф
Берхтолд је изјавио да уколико Бугарска буде поражена од Србије, Аустро-Угарска не може остати неактивна30. Док су Беч и Берлин водили
преговоре коме дати примат на Балкану, Русија је по сваку цијену жељела да очува балкански савез. Руски министар иностраних дjела Сазонов
поручио је да је важније сачувати јединствао на Балкану него долазити у
сукоб због Македоније. Русија је савјетовала Србију да попусти захтјевима Бугарске, јер она пролази кроз национално уједињење, а Србију у
будућности чекају нове територије на западу мислећи на подручја која су
још под монархијом. Сличне ставове Сазонов је поновио и Пашићевом
изасланику Генчићу. Ипак Генчић је у овом разговору показао одлучно
држање и руском министру саопштио да су велике силе два вијека одржавале Турску у животу ради баланса међу силама, а да ће за рјешење
аустријског питања требати више времена и да Срби на то не могу да чекају31. Руски цар Николај II покушао је да ријеши спор на Балкану, упутивши писмо краљу Петру и краљу Фердинанду, ипак све је било узалуд.
Охрабрен подршком која је стизала из Беча, бугарски краљ наредио
је војсци да без објаве рата нападне на српско-грчке положаје 30. јуна
1913. године. Од 309 батаљона бугарске војске према српским положајим је кренуло 236 батаљона. Генерал бугарске војске Савов развукао
је своје јединице на дугу линију фронта, са циљем да у првом нападу
освоји што већу територију. Одлука Бугарске да уђе у рат била је кобна,
против ње су наступиле Грчка, Румунија и Турска. Раме уз раме са срп29 Исто, 493.
30 Исто, 495.
31 Исто, 500.
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ским трупама марширали су и црногорски одреди, који су у борби дали
знатан допринос32.
До одлучујуће битке доћи ће на Брегалници у периоду 30. Јун - 9.
јул 1913 гдjе су Бугарске трупе претрпјеле страховит пораз. Одмах по
овом поразу Бугарска је затражила примирје, преговори о миру вођени
су у Букурешту од 30. јула до 10. августа 1913. године. Србија је добила
Вардарску Македонију и Косово и дио Санџака са 39 хиљада километара квадратних и 1.290.000 становника. Црна Гора је добила Метохију,
Санџак и Васојевиће, Грчкој је припао дио Тракије, Егејска Македонија,
Епир и нека острва. Бугарској је припала Македонија и дио Тракије док
је Румунија добила Добруџу, а Османско царство повратило Једрене33.
***
Oдмах по потписивања мира у Букурешту реаговала је Аустро-Угарска, тражећи ревизију овог уговора. Беч је опет остао без подршке Берлина, из Рајха је поручено да уговор од 16. августа сматрају коначним и
да ревизија не долази у обзир34. На одговор из Берлина први је реаговао
шеф Берхтолдовог кабинета Александар Хојос, који је изјавио да односе
са Њемачком више не сматра пријатељским. Након мира у Букурешту
цар Вилхелм II је политику грофа Берхтолда окарактерисао као магарећу
а планове о нападу на Београд назвао је шашавим, њемачки канцелар
Бетман Холвег рекао је да политику Беча руководи кошмар о великој
Србији35.
Аустро-Угарска се све теже мирила са чињеницом да је пропустила
Анексиону кризу и Балканске ратове за обрачун са Србијом. Ипак када
су јуна 1914. одjекнули пуцњи Гаврила Принципа на обали Миљацке,
Беч је коначно нашао повод за рат. Услиједио је ултиматум Србији, тако
срочен да буде одбијен. Овога пута Беч је добио подршку из Берлина,
аустроугарске јединице марширале су ка Србији у дуго прижељкиван и
пажљиво припреман рат. Јула мјесеца 1914 ниједна од великих сила није
била спремна да попусти, стекли су се услови за рат свјетских размјера.
Тих дана Европа је била пијана од милитаризма.
32 М. Екмечић, нав. дјело, 658.
33 Исто, 659-660.
34 А. Митровић, нав. дјело, 206-207.
35 Исто, 209-210.
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Драган ГЛОГОВАЦ

МАТИ САРА
По давно утврђеном правилу, тачно у одређено вријеме, звоно са
звоника цркве Доњег манастира Острог је прекидало ноћну тишину и
позивало на јутарњу молитву. Са звуком звона палила су се свјетла у
ћелијама манастирског конака и просипала кроз прозоре по крупном
бијелом пијеску, којим је била уредно посута стаза која води од цркве до
улазне капије. Недуго затим, звук звона је смјењивало лагано прштање
просутих каменчића испод тешких ципела од монаха који су журили на
молитву. Добро препознатљива, устаљена навика траје само неколико
минута, док монаштво и обично неколико мирјана, који се задесе у манастиру, пређу стазу од конака до цркве, а онда све поново урони у ноћ.
И опет, манастирско здање обавије нека тишина, попут шкољке затворене у љуштуру, која ће се поново отворити уз прве трачке свјетлости
који најављују нови дан, праћен птичијим појањем са околног дрвећа и
кровова конака.
У оних неколико минута, колико траје окупљање на молитву, редовно
се палило свјетло у приземљу од друге по реду, омање зграде озидане од
клесаног камена, такође дијела конака. Ова свјетлост се пробијала кроз
горњи устакљени дио улазних врата урађених од тврдог лима. Одмах до
улаза, лијево је прозор једне од ћелија. У овој просторији се свјетло није
палило, него се само кроз прозор са вањске стране могао примијетити
благи трачак од кандила, а што је, очито, било довољно за све што је
требало урадити у ћелији око јутарњег спремања на молитву.
Потом су се отварала ова тешка лимена врата и заједно са просутом
свјетлошћу низ ред од десетак степеница се спуштала слабашна људска
фигура, старица у мантији од грубог сукна, са посебно дугом капуљачом
чији се задњи дио спуштао дубоко низ леђа, а предњи дио надносио изнад чела попут неке издужене ластавице на крову. Старица је на путу до
цркве најприје морала сићи низ степенице које су се спуштале до стазе,
а потом би јој преостало још пар десетина метара хода преко насутог
пијеска до улаза у цркву. Било је видљиво да је ову раздаљину са муком
прелазила, тешко корачајући, као да своје тешке ципеле вади из свјеже
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изливеног бетона. Гломазне ципеле је морала да носи, јер јој је због слабог
протока крви у венама било хладно у ногама. Из тог разлога је обавезно облачила вунене чарапе, понекад чак и на ципеле са спољне стране,
јер се у цркви на богослужењу остајало по неколико сати у просторији
без икаквог гријања. Док корача тешким корацима, старица је на оскудној
свјетлости изгледала тијелом као да лебди и да је овом тешком обућом
причвршћена за подлогу, као балон на вашарској тезги, да не би њен дух
попут лаганог пера напустио тијело прије одређеног часа.
Након са напором савладаног пута, старица се обавезно лијевом руком наслањала на каменом озидани стуб од звоника на улазу у цркву и
пољубила га. Попут невјештог пливача који се са муком дочепао обале
и коначно стао на тврдо тло, тако би и њено тијело ослоњено на звоник
одједном постало стабилно и чврсто и придржавајући се даље за врата,
која је такође љубила, улазила у унутрашњост цркве и обавезно скретала
у лијево. Добро познатом стазом кретала се уз зид, успут љубећи редом
сваку фреску и на крају се зауставила око средишњег дијела, испод оне
највеће, на којој је био осликан лик Заштитника ове обитељи и остајала
је у ставу мирно са дубоко погнутом главом, све до краја јутарње службе.
Долазак старице на молитву био је толико уобичајен и непримјетан да
нико од присутних није обраћао пажњу на њену појаву. Монаси су се обично ужурбано спремали, обављајући све рутински, али са пуно пажње и у
тишини. Избјегавали су сваки разговор, а ако нешто имају да кажу један
другоме, онда су то радили прилажењем близу и шапутајући на ухо. У овом
полумраку, гдје се тама разгонила само треперењем свјетлости са упаљених кандила и неколико свијећа, по њима добро познатом устројству, неки
су облачили одежде и улазили у олтар, други су одлазили за пјевницу и
отварали књиге, одрађивали остало што је потребно, а монахиње такође
одлазиле за пјевницу на супротној страни и све се одигравало тако мирно
и поуздано, да је било очито да свако познаје своју улогу до савршенства.
Изгледало је да једино старица испод највеће фреске у храму нема своју
улогу.
У ствари тако је и било. Старицу су звали мати Сара и она је ово име добила при монашењу које је обављено у њеној поодмаклој животној доби.
***
У манастир је дошла давно, као дјевојка Госпава, по окончању II
Свјетског рата из херцеговачког села Заборани код Невесиња. Било је то
у оно вријеме младалачке доби, када се свако од нас труди да пронађе

156

ТОКОВИ 2/2020

средину у којој ће да потврди свој идентитет, пронађе смисао постојања
и препозна своју мисију у овом свијету. Образована није била и у школу
није ишла, али је знала да чита и пише. То је научила уз друге који су јој
толико помогли да не остане неписмена. Више јој и није требало, јер је
од дјетињства била чобаница, а у њеном крају у то вријеме, већина жена
су цијели вијек провеле као домаћице и чобанице.
Као и остале дјевојке у селу и Госпава се често упуштала у размишљања о животу, посебно у часовима када је остајала сама са стадом које је
чувала на околним пропланцима. Како јој се породично огњиште полако
гасило, јер су из једне велике породице они најстарији полако одлазили
на онај свијет, а млади одлазили у овај у потрази за бољим животом, Госпава је из дана у дан постајала све осамљенија и ова се усамљеност са
околних пропланака све више примицала њеном дому и на крају прешла
кућни праг. На крају је постала дио њеног бића, када је остала сама уз
остарјеле родитеље. Упоредо са сазријевањем њене личности другарице
су је напуштале, како се која удавала и заснивала властиту породицу.
Преко ноћи разигране дјевојке су постајале озбиљне снајке у новим домовима са бременом преузетих одговорности.
Госпава је била необично лијепа, љубазна са правилним цртама лица
и витким тијелом, али некако момци за њу нису били заинтересовани,
нити је имала удварача. Једноставно, она је цијелим бићем одисала неком необичном скромношћу и миром, који као да је зрачио из ње, тако да
нико није ни осјетио њену полну привлачност. Дружење са њом је било
само дружење и ништа више.
Изгледа да је то на крају дошло као неминосвност да се Госпава једног јутра запути у манастир и тамо потражи одговоре на питања која су
је кроз живот пратила. Не само у њеном селу, него у цијелој Херцеговини, људи су једни друге за све болести, недаће и страхове упућивали у
манастир на поклоњење у нади да ће уз благослов Светитеља одагнати
или ублажити тешко бреме овоземаљског битисања.
У то вријеме из њеног краја није било никаквог организованог превоза, нити су путеви који повезују села били проходни за моторна возила.
Превоза је било, али не редовног, него само од случаја до случаја, између
већих урбаних средина. Они који су путовали пјешице, углавном су пролазили кроз села на обронцима крашких поља и преко планинских вијенаца. Госпава се запутила пјешке, како јој је више одговарало, јер је пут
био краћи и није изискивао новчаних трошкова. До манастира је стигла
шестог дана у пријеподневним сатима.
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По доласку је обавила све оно што поклоници раде по давно установљеном обичају. Најприје се запутила уз уску и стрму стазу преко
оштрог камења до Горњег манастира Острог, гдје се иде на поклоњење
моштима Светитеља. Ова уска стаза, јесте да је врло стрма и непогодна
за пјешаке, али је скоро цијелом дужином заклоњена хладом од крошњи
околног дрвећа. Шума је густа, разнолика и богата бројним врстама дрвећа, али су стабла необично ниска, јер је земљишна подлога тврда и
оскудна, тако да растињу може пружити за развој само онолико колико
осигурава његов опстанак. Земљишта обогаћеног хумусом има само између стијена које извирују на површину на сваком кораку и оштрим врховима ометају пјешаке да се ослоне на подлогу цијелим стопалом. У шуми
је и коријење од дрвећа напросто свезано чврстим сплетом жила за подлогу. Посјетиоци у пролазу понегдје могу примијетити стабла исчупана
из коријена, од вјетра или она обољела, заваљена од терета властите масе,
са јаким сплетом жила међу којима је остало заробљено камење, које је
заједно са коријеном одвојено од подлоге. Сјенке које стабла бацају на
уску стазу, а коју додатно освјежавају вјетрови са планине, дају цијелом
овом амбијенту неку посебну чаролију. Посјетиоци који су на почетку
стазе са зебњом гледали у сњежно-бијеле зидове Горњег манастира, уздигнуте високо изнад њихових глава, скоро окомито, у великој распуклини у стијени, као да овим повјетарцем са планине добивају додатну снагу
да издрже у походу до коначног одредишта.
На крају пута, испред Горњег манастира, пружао се диван поглед у
долину, коју је на пола дијелило корито ријеке Зете, најљепши украс овог
чаробног крајолика. Долина око Зете је необично богата зеленилом, коју
она својим венама напаја и одржава увијек свјежом. За разлику од јако зелено обојене долине, околна брда имају изразито блиједу, скоро сивкасту
боју, усљед недостатка влаге и покривености подлоге сиво обојеним каменом, мјестимично обраслог лишајевима и маховином. Ова сива боја
им даје помало суров, скоро пријетећи изглед. Био би чак и непријатан за
гледање, да није раскоши небеског плаветнила изнад ове помало сурове
стварности.
Уском стазом до Горњег манастира дјевојка Госпава је као терет младалачке доби, носила своје молитве, жеље и страхове од неизвјесне будућности, са надом да све похрани на коначном одредишту, као у неку
добро чувану и заклоњену ризницу, као што је лагано оставила и скроман
прилог на дар манастиру.
Вријеме је овдје необично драгоцјено и све оно што се годинама накупљало у срцу човјека и данима носило преко посног херцеговачког
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крша, све се то овдје растерети у пар тренутака, у нади да ће дани који
долазе донијети нову радост, а заклонити од свих недаћа и искушења.
Вјероватно је и са Госпавом било једнако као и са већином осталих из
ове непрегледне колоне дуге неколико вјекова, колико манастир од свог
оснивања, попут велике алке чврсто приковане у тврди камен, одржава
везу између земље и неба.
Након што је одрадила све како је наумила, Госпава се по изласку из
манастирске црквице загледала у прелијепу, живописну долину коју је
као раскрижену јабуку на пола дијелила ријека својим коритом и препустила се оном лијепом осјећају спокоја након обављеног великог подухвата. Мало се одморила, освјежила водом са чесме уграђене у камен, из
кога је избијао танак млаз и спуштао се до славине. Након кратког окрепљења запутила се назад истом оном стазом којом је стигла до коначног
одредишта.
Оно што је Госпава осјећала у тим тренуцима, то је једноставно неки
уопштени осјећај свих онх који приступају овом светилишту. Сви од реда
поклоници након што поновно изађу на свјетлост дана из необично мале
црквице у пећини, која је дуга само неколико корака, осјете неку необичну радост и олакшање, као да су ишли не на поклоњење, него довршили
даво започети Сизифов посао.
За многе повратак и поновно спуштање овом стрмом стазом до Доњег
манастира, изгледао је као повратак у заборављену и остављену стварност из неког ванвременог и бестежинског боравишта.
Тек онда када се поклоници спусте на почетак уске стазе, одакле су
започели свој успон, они су се у потпуности опуштали. Скидали су са
себе обично горњи дио одјеће и простирали по трави, па на ту исту одјећу
сједали како би се одморили и удове ослободили од грчева стално затегнутих мишића од ходања по тврдој и неравној подлози. Скоро по некој
природној законитости, или по некој невидљивој команди, на мјестима
одмора, посјетиоци су махом отварали торбе спремљене за пут и ова мала
парчад зеленила обарслог травом, на погодним мјестима између околног
камењара, су се претварала у дјелиће једне велике народне трпезарије
просуте под ведрим небом. Ручало се оно што се за пут спремило и што
се од тог пута још није потрошило и овај оброк је уједно значио крај посјете манастиру. Поново се паковало оно што је преостало и напуштао
се манастирски конак. Понеки су се задржавали још само толико да би
обавили неку куповину, тражећи икону за кућу, молитвеник, тамјан и
слично. Након што би обавили још и ту ситницу, запутили би се назад,
знатно ширим путем пробијеним кроз кршевити предио до првих насеља
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у подножју планине, одакле су имали какав-такав превоз до већих урбаних центара.
Горњи манастир је смјештен у велику пећину која се увлачи у високу
окомиту литицу планинског масива. Сам манастир је са конаком складно
озидан и у потпуности се уклапа и испуњава ову шупљину у стијени, тако
да уредно окречен и бијел, изгледа попут велике грудве снијега, разљепљене од удара, коју је неко снажно бацио на тврди зид камене литице.
Како у овом кршу слободног простора скоро да нема, овдје није било
услова за дуже задржавање, него су се посјетиоци, опет, брзо враћали до
Доњег манастира, како би се одморили и раскомотили.
У ствари, Доњи манастир јесте зато и саграђен да допуни све оно што
недостаје Горњем због скучености простора у љутом црногорском кршу.
За разлику од Горњег манастира, који је располагао са само пар црквица увучених у пећину, дугих и широких само неколико корака и свега
неколико уских и скучених просторија, које су служиле за смјештај монаха и свега осталог, Доњи манастир је био знатно већи и комотнији. Имао
је малу цркву дугу петнаестак метара са дебелим зидовима озиданих од
клесаног камена. Иако је и ова црква скромних димензија, ипак је била
довољно велика да би служила својој намјени. Скромним, али чврстим
изгледом, својом архитектуром ова црква је изгледала тако стабилно на
уско заравњеном простору да је подсјећала на сидро неког великог брода,
које се спустило на подлогу поред великих блокова окомитих стијена и
које у темеље увлачи сав немир олујних вјетрова, а из истих шири мир и
спокојство.
Како је и овдје било оскудно са заравњеним простором, а манастир се
стално развијао и напредовао, поред једне добро озидане зграде са десне стране од улаза у цркву, која је служила као конак, стално се јављала
потреба за новим простором, па је годинама конак прошириван зидањем
нових мањих зграда. Са лијеве стране од улаза у цркву почеле су да ничу
нове зграде, такође зидане од клесаног камена, али без неког плана, него
како су потребе захтијевале, а тврда подлога од кречњака и конфигурација терена дозвољавала. Једна од тих малих зграда је озидана на само
неколико метара од цркве, а горњи, заравњени дио велике стијене, на коју
је једним дијелом ослоњена, је искориштен као тераса и овој усиљеној
архитектури скучености у простору даје помало атрактиван изглед. На
оно мало заравни што је преостало између зграда конака и околног љутог
крша се обављало највише од уобичајених монашких послушања и потреба посјетилаца за кратким предахом. Монаси су за својим пословима
брзо и шутљиво пролазили из једне у другу зграду, кратко или никако се
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не задржавајући на отвореном простору, а посјетиоци су палили свијеће,
куповали тамјан, црквене календаре, молитвенике и остало. По обављеном послу су се спуштали на клупе или на малим од траве озелењеним
површинама, као положеним тепсима да се одморе и раскомоте.
Они који су дошли из далека пјешице, као што је био случај са Госпавом, нису имали потребе да журе. Како нису долазили из оних мјеста одакле има превоза, или су били слабих материјалних могућности, па нису
могли приуштити возну карту, нису журили, нити су били овисни од реда
вожње. Из тог разлога нису имали ни потребе да повратак започињу у
поподневним сатима. Ови су се сналазили тражећи мјесто за преноћиште
у дијелу конака одређеног за посјетиоце, а не ријетко у току љетњих мјесеци знали су законачити под ведрим небом. Некима је то више одговарало, него да ноћ проведу у овим просторијама, јер су биле мале, а ако
су биле испуњене, у њима је било помало загушљиво од људског дисања
и испарења са знојавих тијела. У пар собица одвојених за посјетиоце су
уоколо свих зидова, осим оног на коме су улазна врата, биле прислоњене
дуге дрвене клупе, које су служиле умјесто лежајева. Ако су клупе биле
попуњене, гости су једноставно лијегали на под и тонули у сан, ако је то
уопште било изводљиво на овако тврдој подлози. Ипак, било је и оних
коју су могли чврсто да заспу, упркос оваквим условима, ако су били преморени од пута, или имали неку кабаницу, или слично да простру испод
себе, па тако створе себи нешто угодности. Онај вишак времена боравка
без обавеза у кругу манастира, они који су остајали су испуњавали одласком у цркву Доњег манастира на вечерњу молитву.
Госпава се по звршетку вечерње молитве запутила до једне од ових
пар собица и како је очекивала није нашла слободно мјесто за конак на
клупама, а о спавању на поду није ни размишљала. Можда се и могло
наћи мало простора за њу на некој од клупа, али је она била дјевојка сувише њежна и осјетљива да ноћ проведе у једном таквом амбијенту. Као да
је имала неку предрасуду, врата од собе је отворила више реда ради, него
са озбиљном намјером да пронађе себи коначиште. У собу није улазила,
него је са улаза погледом прешла преко уморних лица помало радозналих
гостију, те продужила даље за неким бољим рјешењем.
Док се приближавала улазној капији, испод пута је примијетила на
пола отворена врата од горњег дијела манастирске штале. У овај дио се
убацивало сијено, које се за вријеме зимских мјесеци, када се стока не
изводи на пашу, спуштало низ један отвор изрезан у поду. Дјевојци са
села све је ово било добро познато. Спустила се до штале и погледала у
унутрашњост иза врата. Оно што је видјела било је за њу скоро идеално
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мјесто за конак. Испод крова је остало нешто сијена од претходне сезоне,
а ново још није било убачено, тако да је простора било и превише за њу
саму, а трина може да послужи као добар простирач. За једну дјевојку
са села, овако нешто је било више као привилегија, него као неки нужни
смјештај. Док је спремала од сијена постељу, осјећала се као дужник,
који не зна како да се захвали домаћину за указано гостопримство.
Како они који много пјешаче, брзо утону у сан савладани умором, ни
Госпава није дуго чекала да урони у свијет иза затворених очију. Спавала
је тврдим сном испуњена неким необичним миром и тихом радошћу.
Тек пред зору је пробудило звоно са звоника које је позивало на јутарње богослужење. Госпава није устајала, нити се запутила на јутарњу
молитву. Једоставно, она није била навикла на честа и дуга богослужења.
У њеном селу нема, чак ни сеоске капеле, ни свештеника и обично је у
цркву ишла само једном годишње у оближње село Лука, гдје се служба
одржавала на дан Велике Госпојине, крајем љета. Осим устаљене навике, још је очекивало дуго путовање у повратку. Већ је била одлучила да
крене што раније, а одлазак на молитву би јој одузео добар дио времена.
Овога јутра није журила ни са устајањем, него се само склупчала у
тијелу, тако што је ноге скупила и наслонила на њих браду, након што је
пробудило звоно са цркве. Остала је тако неко вријеме у миру, сређујући у
глави утиске од претходног дана. Тијела скупљеног у клупко чекала је да
сване. У једном трену, опет је њену пажњу привукао оштар звук, овај пут
шкрипа врата из доњег дијела који је долазио заједно са првим зрацима
свјетлости. Отварање врата пратило је уобичајено комешање стоке, коју
је требало намирити. Оно што је чула за Госпаву је било препознатљиво,
као да је и сама међу онима који су стигли да намире стоку. Све оно што
се одрађивало у доњем дијелу, Госпава је тако пратила својим чулима, као
да се одиграва пред њеним очима. Сваки јој је звук био познат, од стругања алатке по даскама од пода при уклањању накупљеног ђубрета у току
ноћи, до звука танког млаза млијека при мужи од удара у ивицу посуде у
коју се скупљало.
Оно што је Госпава осјећала у тим тренуцима јесте нека заједничка
нит, неки склад и повезаност са добро увјежбаним радњама. Као када
неко од слушалаца на концерту, занесен познатом и блиском мелодијом,
почне да цупка ногом или добује прстима по наслоњачу од столице. Тако
је и Госпава нехотице устала и запутила се у доњи дио штале, а да ни сама
није била начисто зашто то чини. Појавила се на вратима, заклањајући и
оно мало свјетла од праскозорја, што се слабашно провлачило кроз улаз
у унутрашњост просторије.
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Унутра је затекла једну младу монахињу и једну искушеницу заузете
послом око чишћења и намиривања стоке. Примијетивши Госпаву на
вратима обе су за тренутак прекинуле са радом и одговориле на поздрав
незваног госта. Обично у друштву повучена Госпава није започињала прва разговор, али овај пут, подстакнута неком унутрашњом радошћу која је надимала њене груди, као ученица која је напамет научила
пјесмицу задату за домаћи задатак, скоро у једном даху је представила
себе, пријавила свој скорашњи боравак у штали на горњем дијелу и још
ако нешто може да помогне у послу око намиривања стоке, она је спрема
да то и учини. Док се обраћала дјевојкама Госпава је јасно на њиховим
лицима уочила знаке умора и исцрпљености од тешких послова и ноћних бдијења. Њихова лица су била блиједа од дугих постова, очи имале одсјај попут блиједог и несигурног пламичка са свијеће, а слабашна
тијела су се испод дугих мантија увијала као лист јасике на вјетру.
У том тренутку ни сама није могла да наслути колико је њена понуђена помоћ добро дошла. Било је вријеме највећег посла у току љетње
сезоне када се тешко стизало обавити све што је потребно и у манастиру,
а поготово још на осталим имањима и у штали. На њено питање монахиња је само кратко одговорила:
«Ако већ можеш да нам помогнеш, добро би нам дошло.»
То је било довољно да се за час Госпава нађе у добро познатој улози,
можда и јединој коју је знала да одигра беспријекорно. Изгледало је као
да су монахиња и искушеница безуспјешно гурале нека кола чији су се
точкови заглавили у глиб, а која су се нагло покренула када се Госпава
прихватила прве алатке која јој је дошла под руку. Дјевојке су биле видно
и пријатно изненађење. Уз Госпавину помоћ брзо су посао привеле крају
и нашле се испред штале са кофама у којима је било помужено млијеко.
Када је све завршено, монахиња је кренула назад у конак да преузме
друге обавезе, а искушеница је изводила стоку на пашу.
Изледало је да је ово крај једног кратког и неочекиваног дружења
и да је Госпавина помоћ била само један изузетак у манастирској свакодневници. Монахиња се љубазно захвалила на растанку, поздравила
се и спустила руке, како би прихватила кофе са помуженим млијеком,
које је требало однијети у трпезарију. И Госпава се љубазно захвалила
монахињи на указаном гостопримству, јер је и овај више него скромни
боравак сматрала великом услугом. Још увијек се осјећала као дужник,
као да је било недовољно ово што је већ учинила за кориштење дијела
конака, па макар то била и штала код улазне капије. На растанку је само
тихо додала, слежући раменима и лагано ширећи руке:
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«Па ето! Ако још нешто треба, ја сам вољна да помогнем?!»
Монахиња се нагло тргнула и заборавивши да прихвати за кофе, поново се усправила и погледала Госпаву у лице:
«Треба, како да не треба!? Погледај само овај неред! Једва и оволико да
одвојим времена да помогнем искушеници око намиривања стоке, a треба
још толико тога урадити!»
Поново је Госпава слегла рамена и мало као несигурно додала:
«Могу вам ја ово средити и ако треба још нешто».
«Кад би могла да нам помогнеш да ово доведемо у ред?! Много би нам
значило. А колико ти можеш да останеш код нас, да те одмах пријавим код
игумана?», упитала је монахиња.
«Не знам ни сама! Моји знају да сам се овамо упутила, а нисам им причала колико ћу се задржати».
Монахиња се запутила ка трпезарији, Госпава се прихватила посла, а
њено вријеме боравка је остало да лебди у некој неизвјесности као треперење у ваздуху кад се очекује промјена времена. Нешто се дешава, а исход
је неизвјестан.
Провела је тај дан Госпава у великом спремању у и око зграде за стоку,
сложила на гомилу накупљено ђубре, почистила трину уоколо, сакупила
разбацане алатке и уредно их сложила, очистила јасле и све остало што
је било потребно. Иако њен рад нико није надзирао, знала је све шта треба урадити и како, јер је такав посао оставила и у свом дому. Још истог
предвечерја све три дјевојке су се поново среле на истом мјесту и свака је
била посебно задовољна на свој начин. За Госпаву је довољно било то да је
осјетила радост на лицу својих домаћица, а за њих велико олакшање. Наредну ноћ није провела у штали, него јој је понуђено да преспава у доњем
дијелу једне од зграда ван капије у којој се држао грађевински алат и коју
су повремено користили радници који опслужују манастир. Из трепазарије
су јој донијели вечеру и ко зна из ког разлога, али све ово за Госпаву је било
од великог значаја. Она је ово сматрала неким важим животним успјехом.
Наредни дан је дочекала на ногама уз звонки глас са торња и није чекала да монахиња и дјевојка прве стигну, него се одмах прихватила посла.
Знала је добро шта треба урадити и све је већ била завршила, док су ове
стигле са кофама за млијеко. Остало је још само да се краве помузу и стока
изведе на пашу.
Необично брзо, за само пар дана, Госпава је задобила симпатије оних
који су боравили у манастиру. Њен рад и чистоћа остављена послије
обављеног посла, су биле добро уочљиве и скоро као неминовно, усљедило је питање монахиње једног јутра:
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«Ти ништа нама не рече колико можеш остати овдје код нас!? Кад би
како могла остати док се покупи љетина и спласти ново сијено?»
Монахиња је опет од Госпаве добила потврдан, али неодређен одговор. Госпава може остати још неко вријеме.
«А јеси ли се ти јавила својима? Најбоље би било да им спремиш
писмо, да знају гдје си се задржала и да им напишеш да ћеш остати још
неко вријеме овдје код нас.», савјетовала је монахиња и тако је и било.
Госпава се јавила својима писмом, у коме је написала да је добро пропутовала, обавила што је намјеравала и да се неко вријеме задржала помажући манастир. У писму није навела колико се намјерава још задржати, али садржајем писма је отклонила сваку стрепњу у својој породици и
недоумицу код домаћина. Свима је било јасно гдје је Госпава и у каквом
се послу нашла, а то је било најважније.
Понекад изгледа да се коцкице у мозаику живота уредно сложе као да
су помјеране неком невидљивом руком, а тако нешто се управо дешавало са Госпавом у вријеме њеног боравка у манастиру. Овамо је добро дошла, њена помоћ је значајна и јасно уочљива, а у њеном дому су садржај
пристиглом писма примили са таквим миром, као да је она ту, међу њима
и да се јавља из сусједне просторије. Родитељи од њених родитеља су
напустили овај свијет прије неколико година, а млади се разишли у потрази за бољим животом. На кућном прагу су остали још само родитељи
којима су се такође упаљене свјетиљке живота полако гасиле. Вијест је и
у селу дочекана некако мирно, само примљена без икакавих расуђивања.
Некако се ни њено одсуство није примијетило. Обавезе које је код куће
оставила нису биле велике, јер су остали без већег дијела стоке, од које
су се углавном издржавали, након што су се остали разишли по свијету.
Оно што је остало од стоке пуштано је заједно на пашу са стадима од
родбине у селу, а ако је нешто требало помоћи њеним остарјелим родитељима, увијек се нашао неко од младих из села. Једноставно, све је ово
некако дошло само по себи и све се даље одвијало сасвим обично, као да
село Госпава није напустила. Вијест о њеном одсуству је имала ехо као
што га оставаља камен бачен у воду, мало се ситни валови ралију преко
површине, која се опет умири и углача, као да се ништа није десило.
У манастиру се необично много радило. Из дана у дан низале су се
обавезе које је Госпава на себе преузимала. Како је уобичајено у бројним
институцијама, доласком нових чланова долази до линеарног помјерња,
тако што нови, млади чланови заједнице добијају најједноставније али
тешке послове, а они старији преузимају сложеније и физички лакше
обавезе. Тако је било и у њеном случају. Видјевши њену марљивост у
послу, предложено јој је, опет, онако, једноставно у причи речено:
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«Могла би ти овдје остати и преко зиме, ако можеш да помогнеш?!»
Монахиња са осталим сестрама је предложила игуману да се искушеница ослободи обавеза бриге о стоци и да се почетком јесени посвети
учењу и богослужењу, како би се спремила за увођење у монашки ред,
а бригу око стоке може да преузме ова дјевојка што је недавно стигла.
Тако је прво Госпавино писмо о привременом задржавању замијенило друго у коме је писала својима да се њен боравак продужава док зима
не прође, а и ова вијест је дочекана само као логичан редослијед дешавања у низу.
Госпава је преузела сву бригу око стоке и штала у којој је случајно
заноћила једне ноћи, постала је њено радно мјесто. Обавезе којих се
прихватила биле су претешке за једну дјевојку, али чврста воља да се истраје и младост су била велика предност у превазилажењу свих тешкоћа.
У то вријеме манастири су опстајали искључиво од властитих прихода,
а највећи дио се обезбјеђивао са околних посједа. Осим што се у штали
држало неколико крава за мужу, морао се гајити и барем пар волова који
су од почетка прољећа јаким тијелима вукли рало и изоравали земљу на
неколико малих парцела у кршу. Ове оранице су се налазиле у вртачама, гдје је земљиште било нешто дубље и погодно за обраду. Како није
било путева до парцела, није се могло приступити механизацијом, које
и тако није било у то вријеме, него су се исте могле орати само уз помоћ
упрегнуте теглеће стоке.
Госпава је послове одрађивала уредно и необично је чиста била у
послу. Никад се није жалила на умор и ништа јој није било тешко, а то
су управо оне врлине које се лако уочавају и улијевају повјерење код
других. Иако је скоро сво вријеме проводила ван манастирске капије,
њено присуство је било од велике важности, јер је брига о стоци била од
посебног значаја, а није блиско везана за монашки позив.
Заиста је била као пчелица вриједа, одсутна и непримјетна, а корист
од њеног труда значајна. Успркос свим напорима, посао у ком се нашла,
пружао јој је много личног задовољства. На овај начин је барем привидно постала дио једне цјелине у којој она има властиту улогу и радом
доприноси заједници. Радом оправдава своју мисију на овом свијету, а
уједно разрјешава се обавеза остваривања личних животних циљева,
прије свега стварање властитих услова за живот и заснивања породице.
Бреме које је носила је било тешко, али је уједно и ослобађало бројних
овоземаљских брига и страхова. Можда се из тог разлога скоро у потпуности предала обавезама, остављајући полако забораву средину из које
је дошла. Зато је са олакшањем дочекивала сваки слиједећи приједлог:
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«Могла би ти остати још неко вријеме код нас». Док су они који су јој
предлагали да продужи свој боравак са неизвјсношћу очекивали потврдан одговор, једнако је Госпава са нестрпљењем очекивала управо такав
приједлог.
***
Вријеме овог нејасног и неодређеног дјевојчиног боравка у манастиру је потрајао пар година и ко зна колико би се још продужило, али се
једног јутра много тога промијенило. Попут мутних, оловних облака
који слуте на велико невријеме, пут који води ка манастиру из најближег
града је прекрила прашина од неколико џипова који су у колони јурили,
колико је овај, поприлично узак, кривудав и нераван пут дозвољавао.
Пристигла је десетина полицајаца и неколико исљедника у цивилу, који
су журно искакали из кабина и хладним лицима и оштрим погледима
јасно давали до знања домаћинима да нису никакви ни поклоници, ни
поштоваоци ове светиње. Полицајци су се журно распоредили око зграда конака, затворили све прилазе и на улазној капији поставили стражу.
Исљедници у цивилу су се одмах запутили код игумана и остале манастирске канцеларије. Неизвјесност о разлогу овакве строге посјете органа реда и њиховог пријеког понашања није дуго трајала. Испоставило
се да је почетком II Свјетског рата при повлачењу Владе и краљевске
породице у избјеглиштво у кругу овог манастира остављен дио блага и
неколико светих реликвија од непроцјењиве вриједности.
Преко ноћи су наступили врло тешки дани за манастир. Игуман и
дио монаштва су привођени и саслушавани, све просторије у кругу и
око њега су претресане, сваки посао је строго надгледан, а поклоници
су малтретирани и растјеривани. Монаси су на саслушавањима морали да правдају и образалжу разлоге свих активности и на крају строго је провјеравано ко је све присутан и у ком својству. Како обично,
када под великим оптерећењем једно тијело пуца, то се дешава тамо
гдје је најтање, а у овом случају то се догодило са Госпавом. Игуман
је имао обавезу да пријави свако лице у манастиру и детаљно објасни
његову улогу. Како за Госпаву није могао рећи да је искушеница, јер
није образована, није му преостало ништа друго, него да каже да је дјевојка ту само привремено и да се већ требала вратити свом дому. На
крају је тако и Госпави речено и морала је да напусти манастир.
Увијек смирена, ову је вијест примила без икаквог видљивог знака
узбуђености, а како се уистину осјећала док се та слабашна кула њених
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снова рушила у једном трену, то је остала тајна о којој никад није причала. Од цијеле ове приче, од њеног доласка до овако изненадног отпуштања, остала је само чињеница да се мало дуже задржала при посјети и ништа више. Покупила је своје ствари и напустила манастир.
***
Госпавин повратак у село није значио посебну новост. Изгледало је
као да је дјевојка мало окаснила у повратку, задржана лошим временским условима, а не да је била одсутна пар година. Они који су наварћали
у њен дом, или је сретали на сеоском путу поздрављали су је као да су се
редовно виђали. За Госпаву и сељане све је било као и раније. Преузела
је бригу о домаћинству, али овај пут без идеје да промијени нешто у свом
животу. Што је искрено намјеравала и за што се спремала дуго времена,
већ је покушала и није јој успјело. Остала је и без искрених саговорника,
јер су јој се другарице из села поудале. Властито разочарење је задржала
само за себе и никога није оптерећивала личним проблемима. Знала је
добро да је тако најбоље, јер није имала коме да се пожали. Трудила се
да барем сачува мир у себи и поврати самоконтролу и у томе је успјела.
***
Наредно прољеће у манастиру је дочекано са видним олакшањем.
Исљедници су завршили са истрагом и коначно оставили монаштво у
миру. Неколико мјесеци манастир је био као под опсадом, скоро затворен за јавност. Игуман и његови сарадници су исцрпљивани сталним
испитивањима. Сакривено благо је пронађено, као и дио светиња и све
је заплијењено и одвежено у непознатом правцу. У ствари манастир је
опљачкан, јер ако оно што је одузето није припадало цркви, засигурно
није могло припасти ни једном атеистичком режиму.
Када се све донекле умирило и када се, као послије страшне временске непогоде, процјењивала штета изазвана стихијом, монаштво сe
пресабирало и преиспитивало исход немилих дешавања. Обично се у
таквим сагледавањима многи запитају да ли се понешто могло ибјећи,
или се у неким случајевима могло поступити другачије како би нанесена
штета била што мања. Наравно да поновним анализама, када се из другог угла и хладне главе све посматра, увијек дође до закључка да је све
могло да прође боље него што јесте. Са почетком прољећа треба повести
више рачуна о стоци, јер се почиње изводити на пашу, како се и природа
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обнавља, а изостанком Госпаве овај проблем је додатно увеличан. Сада
су се сви са сјетом сјећали дјевојке чија је помоћ заиста била од великог
значаја.
У тим преиспитивањима једном приликом су монаси упитали игумана зашто је донијео одлуку да се Госпава отпусти? Игуман је одговорио да је био под великим притиском, да је морао давати јасне и тачне
одговоре, а када су га испитивали за лица која бораве у манастиру, ову
дјевојку није могао да пријави као искушеницу, јер није образована.
«Јесте, али монаштво и образовање не морају да иду под руку.», благо
је приговорио један од саговорника.
Изгледа да су ове ријечи оставиле снажан утисак на игумана. Након
што се повукао у своју одају узео је перо и написао скоро покајничко
писмо на Госпавину адресу.
У писму је поменуо бригу сваког човјека за његову душу, али да и о
тијелу треба водити рачуна. Манастири постоје да би људи нахранили
своје духовне потребе и душе извеле на пут спасења, али, како у малом
тако и у великом, и богомоље имају материјалних потреба које треба
обезбједити. То јесу мјеста молитвеног окупљања, али сваки физички
рад у циљу њиховог опстанка је добродошао. Игуман се још у писму
захвалио Госпави за велики труд који је уложила помажући манастир, са
жаљењем што она више није међу њима. На крају се позвао на велики
број обавеза које треба извршити, како се тешко стиже све то обавити
и како је свака помоћ од великог значаја. Писмо је завршено са молбом
Госпави да поново дође у манастир и помогне у раду око његовог одржавања, јер:
«Ко светињу служи, Господа задужује.»
Заједно са писмом игуман је у коверат убацио и пар новчаница у
највећим апоенима, за трошкове путовања, уколико Госпава одлучи да
се врати.
***
Госпаву је писмо изненадило, тим више, што она игумана лично није
упознала за вријеме боравка у манастиру. Само би понекад угледала високу људску фигуру, чврстог држања, потпуно сиједе браде и дуге косе
на путу од конака до манастирске цркве. Речено јој је да је то игуман и
мало је шта знала о њему, а како ствари стоје, он је о њој знао много више.
Ово писмо је било попут јаког торнада који из коријена чупа све што
се нађе на путањи његовог вртлога као огромног лијевка. Као да је и Госпаву неки моћан вртлог одвојио од подлоге и подигао високо, носећи је
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као да је над њом сила земљине теже изгубила моћ. Писмо је прочитала
пред родитељима и одмах коверат склонила на сигурно мјесто. Љубоморно је чувала ову драгоцјеност у кући, која јој је значила много више,
него што је другима значило гарантно писмо за добијање визе у неку
богату земљу. Иако пристиглу пошту никоме није показивала, са њом се
поносила и радо понављала, да је добила позив од игумана са молбом да
се врати у манастир. То је некако необично свечано, а скромно објављивала, опет слежући раменима и лагано ширећи руке:
«Па ето! Зове ме.», кратко би се оглашавала.
На логично питање које је слиједило, упућено од родбине и пријатеља:
«Па шта си одлучила? Хоћеш ли ићи?», опет је одговарала, као несигурно и неодређено:
«Па ето! Кад ме већ зову...», мада се иза овог благо изреченог става
крила јака намјера да се што прије крене на пут.
***
Није се дуго чекало на Госпавин повратак. Дошла је лаганим кораком,
тихо и непримјетно, као и први пут, никако не остављајући утисак код
других да заједно са њеним стопама путује и њена чврста намјера и животна судбина. И овај пут је изгледала као један од поклоника, који има
намјеру да се задржи само онолико колико је потребно док се обави све
по устаљеном обичају. Пријавила је долазак и истог дана се прихватила
остављеног посла, који као да је само њу чекао. Све је било као и претходне године, само што овај пут није коначила у помоћној згради, него
је добила једну собицу у конаку.
Од њеног усељења у ову најмању ћелију па наредних неколико деценија сваког јутра се понављала иста слика, тако што се најприје оглашавало звоно са цркве, за звуком звона су монаси одлазили на јутарњу
службу, а нешто послије Госпава на другу страну у правцу капије према
штали. Први су ишли да воде бригу о духовном животу, а Госпавина задаћа је била брига о манастирском имању.
Колико је труда уложила и колико је тешкоћа у свом раду пребродила,
то је остало у цјелости само њој познато, јер се никада није жалила, а
свима је било јасно да су обавезе велике и претешке. Морала је да води
бригу о крупној стоци, кравама и јаким воловима а како је то изгледало
када се ове снажне животиње измакну контроли? Колико је само времена
провела поред стоке у свим временским условима од јаких прољећних
пљускова до дугих јесењих киша које и оно мало шкрте земље у блато
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претворе. Не само да је мало ко помагао у послу, него они који су можда
били дужни као млађи да прихвате дио њених задужења, су усмјеравани
на духовно усваршавање и образовање, а брига о стоци и посао у штали
се сматрао као обавеза која је већ покривена и која не заслужује посебну
пажњу.
***
Ко зна колико би и ова помало монотона прича трајала, да се опет
нешто није почело необично дешавати. Још једном се јавила јака потреба да се преиспита ко све борави у манастиру и у каквом својству.
Наиме, за само неколико година светилиште је усвојило велике промјене по питању организације рада и начина економисања манастирским
добром. Како је број поклоника из године у годину имао знатан пораст,
брига за прихватањем и смјештајем гостију односила је превагу над обрадом манастирског имања. Мало по мало, запуштани су вртови на којима су се сијале житарице и садило поврће, јер су приноси били скромни,
а ови послови су захтијевали свакодневни напор. Запуштањем парцела,
није више било потребе за орањем, па се и број грла смањивао. На крају
се испоставило, да и оно мало стоке што је остало није потребно, јер
се због знатно повећаног броја оних који опслужују манастир, његова
економија више не може ослањати на властиту производњу. Промјене су
се могле примијетити скоро свакодневно. Од једне заједнице, као неког
већег сеоског домаћинства, израсла је велика институција која брине о
изградњи путева, водовода, нових конака, паркиралишта, једноставно
комплетне инфраструктуре, која може да прими и по хиљаде посјетилаца дневно. Манастирска економија је такорећи преко ноћи промијенила
основну дјелатност. Намиривање материјалних потреба више није била
властита производња, него трговина. Не само у овом манастиру, него и
знатно шире родила се једна до тада потпуно непозната област привређивања звана вјерски туризам, која је пружила шансу многима да израђују свакојаке рукотворине и производе на бази природних препарата,
који су продавани уз и око манастира.
Ове велике промјене у друштву и набујало интересовање за религију
знатно су допринјели преображају појединаца. Једна велика заједничка
држава са друштвеним уређењем и идеологијом заснованом на атеистичким основама срушила се као кула од карата и многи су били принуђени
да се идеолошки престроје и детаљније позабаве смислом човјековог
присуства на земљи. Како је број посјетилаца стално растао, а потребе
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за опслуживањем се нагло увећавале, конаци су се пунили и онима који
су својим радом помагали манастир. Помоћ оних који су добровољно
помагали је била добродошла, па и оних који су за свој рад примали
надокнаду, али је њихово присуство повлачило за собом и неред и неорганизованост. Повремено су се јављали и проблеми због недоличног
понашања појединаца и једном су се морале подузети оштре мјере, јер
је овај манастир одавно познат по строгој дисциплини.
Још једном, као и прије неколико деценија, дошло је до пребројавања,
али овај пут не због снажног притиска споља, него због унутрашње потребе да се заведе ред. Игуман је наредио да се у кругу може задржати
само монаштво са искушеницима, а сви остали морају да напусте манастир. Опет је дошло до пребројавња које је као точак када запне за
камен на путу зауставило се код Госпавиног имена. Она није била ни
монахиња ни искушеница, а нико није смио ни помислити на тако нешто
да се жена, која је ушла у седму деценију живота отпусти по други пут.
Устолам, ко би се усудио да тако нешто каже Госпави, када је она провела више времена служећи манастир, него што већина од оних који би
дошли у обзир да кажу тако нешто имају година живота?! Још једном
су се коцкице у мозаику Госпавиног живота сложиле тако, да је дошло
као неминосвност да се уведе у монашки ред, како би могла остати у
манастиру.
Послије скоро четири деценије проведене у служби, Госпава је замонашена и добила је ново име Сара. Дуги низ година проведених у
помагању светињи на посебан начин, уз нов чин, пратио је низ нелогичности, које је требало превазићи. За сво вријеме служења манастиру
мати Сара није унаприједила своје образовање. Нису могли рачунати да
заузме мјесто за пјевницом, нити је имала монашко правило које је упражњавала у својој ћелији. Ако се њена брига око стоке може назвати
послушање, и ту је била препуштена сама себи без надзора, тако да је у
друштво монаха ушла као слободан стрелац. Нико то од ње није тражио,
а није ни било изводљиво да се мати Сара повинује беспрјекорно свом
новом позиву. Њено понашање је одударало од осталих, скоро на граници несташлука, али је све прикривано њеном животном доби.
Била је и остала необразована, тек полуписмена особа. Слабо је шта
читала, осим што је понекад, колико су то услови дозвољавали, док је чувала стоку, упознала се са нешто духовних поука, можда прочитала неки
псалм, али не и више од тога. Како није васпитана као искушеница, није
остављала утисак монахиње у правом смислу. Тешко или скоро никако
се могла уклопити у строга манастирска правила, али њеном животном
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добу и чињеници да је на служби провела толико времена, давало јој је
за право много тога необичног.
Некако, ускоро по њеном монашењу, један стари монах се упокојио
у приземљу друге зграде од улаза у цркву и његова ћелија је уступљена
монахињи Сари.
Остатак живота, скоро двије деценије, Сара је провела у овој ћелији,
јутром ранила на молитву, обично послије јутарње службе застала мало
испред цркве и размијенила пар ријечи са осталим монахињама и поново се враћала у ћелију. Монаштво је по завршетку службе одлазило у
трпезарију на послужење, али мати Сара то није радила, осим у вријеме
највећих светковина. Како је научила да јутром рано одлази за стоком,
навику није мијењала ни када се замонишила у одмаклој животној доби.
Тако је стаза од капије до уласка у цркву била сав њен свијет, у коме су
се као на филском платну кретали скоро искључиво незнани ликови на
чијим лицима је мати Сара проналазила сву разноликост и раскош овога
свијета.
Мати Сара ноћи је испраћала уласком у цркву у миру и тишини, а дан
сусретала пошто прими паче хљеба као нафору на крају службе и настави да љуби све фреске на зиду и иконе до излазних врата. За ових неколико сати њеног боравка у цркви, које је проводила у ставу мирно и благо погнуте главе, само би помало и повремено правила покрете уснама,
као да прати оно што се поје са пјевнице. У вријеме молитве није само
ноћ смјењивао дан, него је и необичну манастирску тишину замјењивала врева новопридошлих, или оних који су се враћали из Горњег манастира. Разлика у броју посјетилаца је била видљива у зависности да ли
је обичан дан, нека светковина, или дани викенда. И сезноска динамика
је знатно утицала на њихов број, па су они који долазе у дане љетних одмора понекад изгледали више као туристи, него као вјерници који имају
намјеру да се поклоне светињама.
Оних дана, када је посјета била масовнија, мати Сара је након изласка из цркве продужавала своју уобичајену стазу од ћелије до цркве
и прошетала до капије удаљене неких стотињак метара. Ходала је, као
и обично, тешко одвајајући ноге од подлоге, између сваког искорака лагано подизала главу и посматрала лица пролазника. Шта је мати Сара
проналазила на лицима и у погледу оних које је суретала нико није могао да проникне, али је било уочљиво да понекад стане испред неког од
новопридошлих и понешто упита. Често се дешавало да и неко од њих
упита мати Сару за неки савјет.
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Заједно са наглим друштвеним промјенама, ново вријеме је мијењало
устаљене навике, чак и тамо гдје је изгледало да су строга традиционална устројства у потпуности одвојена од временске промјенљивости и
пролазности. Ова друштвена турбуленција, са придошлим новотаријама, лако се уочавала на стубу од звоника, на коме су на листу обичног
папира били осликани мобилни телефон и фотоапарат, прекрижени у
једном кругу, као што изгледају знаци забране у друмском саобраћају.
Новотарија на обичном листу папира провученог кроз штампач рачунара, толико је одударала од општег амбијента, да је имала израз најгрубљег облика кича, али ето, било је јаког разлога за оваквим начином
оглашавања. Мобилни телефон је небројено пута омео тишину молитвеног окупљања, а сијевање блица са фотоапарата је утицао на колорит
фрески. На другом стубу су такође били испринтани ликови оскудно
одјевених особа, такође прекрижени једном дебелом линијом у затвореном кругу. Поред упозорења за мобител и фотоапарат посјетиоци су
само пролазили, јер је летимичан поглед био довољан да се разумије
смисао забране прикачене на стуб, док су испред поруке на оном другом, знали да застану понеки, обично младе жене и дјевојке. Код младих
особа, а поготово у вријеме љетно, помало је била растегљива граница
између пристојног и непристојног. Млађе жене и дјевојке су се преиспитивале да ли треба да имају на глави мараму, да ли су им рукави довољно
дуги и остали дијелови тијела прописно покривени.
Из разлога предострожности, понегад је боље затражити мишљење
од оних који о томе знају више, па се знало догодити да понека млада
особа за савјет упита мати Сару, ако се сусретну на излазу из цркве.
Сару би ово питање увијек збунило. Застала би на тренутак, подигла
главу и са чуђењем посматрала лице које јој се управо обратило. Давно
ја заборавила да има један свијет у коме неко начином облачења може
бити непристојан, можда побудити машту код других, навести на грешне мисли и распалити страсти. Она је све то оставила иза себе, а ко зна
да ли је икада и познавала појам непристојног одјевања. Озбиљног лица,
затечена оваквим питањем, само би повукла за рукав особу испред себе
и гурнула напријед, као да жели сама да је убаци у цркву:
«Ма пролази! Што питаш?! Та Господ се свакоме радује ко име Његово слави!»
Кратко и оштро би пресјекла недоумицу, док је можда посматра неко
од монаха који су имали обичај да мало одстоје испред храма послије
службе, гладно упијајући свјетло јутарњег бљештавила, након дугог
стајања у слабо освјетљеној цркви. Уколико би се суочили са оваквим
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призором, хладних лица и оштрих погледа, само су могли беспомоћно
да посматрају још један од несташлука мати Саре. Они су толико труда
учинили да одвоје овоземаљско од оноземаљског и подигну јаку ограду
између ове двије супротности, преко које мати Сара управо прелази као
птица у лету, као да не постоји.
Са изразом чуђења на лицу мати Сара би наставила добро утабаном
стазом, лебдећи тијелом увезаним у ципеле, као што је пламен свијеће
увезан фитиљом за подлогу.
У празничне дане, када је шетала до улазне капије, повремено би
подизала главу и провирила очима испод капуљаче. На трен би посматрала ту колону придошлица и у њиховим очима тражила опет ону заједничку нит, која их повезује. Људи су јој долазили у сусрет, а она као да се
помало бојала, да некоме не стане на пут, јер је то уједно и стаза њеног
живота, коју радосно дијели са другима, барем на кратко. Сви су добродошли и сви су ту да увеличају светковину њеног живота. Нескривена је
била њена радост. За мати Сару нико није био одсутан и уопште се није
питала да ли у том свијету из кога долазе има неко ко је одустао од пута.
Њен свијет се завршава код улазне капије и она не поставља питање да
ли је неко остао изван и да ли је оптерећен бригама свјетовног живота, да ли је уопште религиозан или ако јесте да није можда припадник
неке друге вјере. За мати Сару као да ништа од овога није ни постојало,
нити је имало неког значаја. Сви су ту и она би понекад у тренутку одушевљења мало застала, по обичају мало раширила и подигла руке и тихо
проговорила, као псалмопјевац:
«Како све слави Господа!», затим спустила руке, поново сакрила главу
испод капуљаче и наставила даље својом стазом.
Откако је замонашена, мати Сара није имала никаквих послушања.
Вријеме је између служби проводила у ћелији. Повремено се бавила
ручним радом и плела чарапе од вуне и слично, али јој се са старошћу
навлачила мрена на очи, па је одустала од сваког рада.
Вишак слободног времена је дијелила са другима. Најчешће су то
биле монахиње, у одмаклој животној доби, као што је и она, али у вријеме бројнијих посјета манастиру, мати Сара је обавезно и врло вјешто
проналазила себи друштво.
Имала је обичај док се лагано креће својом стазом да по неком само
њој знаном инстикту застане испред неких од посјетилаца и започне разговор. Обично су то били људи и жене у поодмаклој животној доби. За
ова нагло склопљена познанства мати Сара је увијек имала припремљену матрицу увезану од питања која су се смјењивала по унапријед уста-
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новљеном реду. Све је започињало једним гестом изненадног сусрета.
Кад укрсти поглед са неким кога је већ одабрала за дружење, упитала би:
«А који оно ти бијаше?! Однекуд си ми познат».
Поклоници су по правилу мало били затечени, али садржај одговора,
њихово име или презиме, за мати Сару нису били од значаја. По њеном
распореду, усљедило би друго питање:
«А одакле сте дошли?», и опет одговор уопште није битан, јер мати
Сара и тако од оног остављеног свијета познаје само свој крај и пут до
манастира. Прије него саговорник каже било шта, мати Сара је већ отишла корак даље и опет са благим чуђењем раширила руке и наставила:
«И ви скроз отуда се запутили да овамо дођете?!», више није ни било
битно да ли ће саговорник стићи да одговори или не, мати Сара би само
надовезала ново питање:
«Кад сте тако голем пут превалили, мора да сте уморни?! Е сад ћете
ви код мене мало навратити да се одморите. А нешто ћете и заложити.
Мора да сте гладни, кад сте тако дуго путовали?!».
Све се одвијало до танчина као по концу и на стази се проводио још
један од несташлука мати Саре. Монахињама је било забрањено да примају госте у ћелије, а на ту забрану се мати Сара уопште није обазирала. Њеним претпостављеним је опет остало да само нијемо посматрају
како се крше строга правила, јер ко би уопште могао да укори најстарију
особу у заједници?! Мати Сара би увела госте у своју ћелију, подијелила
радост састанка и прекратила слободно вријеме. Разговор би наставила
уобичајеним питањима као:
«А има ли код вас црква тамо? Имате ли свештеника?», и опет, одговори као да уопште нису били битни. Послије уобичајених питања
слиједиле су њене поуке о духовном животу и благодати које очекују оне
који посјете манастир:
«Велико је за вас што сте дошли да се поклоните нашем Светитељу.
Видите ли ви како он брине о свима нама?! Он брине о свим нашим потребама».
Обично се дешавало да неко од искушеника у то вријеме покуца на
Сарина врата и упита да ли жели нешто из кухиње, пошто мати Сара
није навраћала у трпезарију. По завршетку обједа, спремали су некога од
млађих да се распита о њеним потребама. Ако нешто пожели, то су јој
доносили од онога што преостане, а то је увијек чинило сретном и задовољном. Необично је било посматрати како благосиља оно што је остало
од ручка у трпезарији, а донешено на њен сто у ћелији. Храну су јој доносили на пластичној тацни, најчешће у металној здјелици уз неколико
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комада нарезаног хљеба. Ово скромно послужење је било довољно да
мати Сара пред гостима нагласи како је живот пун ситних задовољстава
и како се треба увијек радовати, а Господа поштовати:
«Видите ли ви како Господ брине о свима нама!», говорила је док је
полако десну руку подизала према горе са отвореним дланом и мало раширеним прстима, а затим би додала:
«Он зна све наше потребе и он свакога прима! Видите ли како наш
Светитељ свакога прима!», опет подижући руку још више и показујући
према горе.
За мати Сару је и небеско устројство сведено на најједноставнију геометрију једне вертикалне линије која путује од нас грешних према горе,
до Горњег манастира и даље. На тој узлазној путањи, људи долазе овдје
до Доњег манастира, а потом се пењу стрмом, скоро вертикалном стазом
до Горњег на поклоњење, а та линија, као лептир који полијеће из њене
отворене руке и одлази високо за њу и јесте симбол духовног узрастања
у правом смислу:
«Видите ли ви како ни ове птице што слијећу на прозор не спремају
храну, а Господ њих све храни својом руком. Господ све држи својом
руком.», наставила би проповјед, онако како је чула на служењима од
свештених лица са руком високо подигнутом и тек тада је сакупљала
прсте као да је ухватила лептира. Поново би спустила руку и показала
на послужење на малом столу испред себе:
«Е сад ћете ви мало заложити. Далеко је вама још путовати и немојте
одавде да идете гладни. Хајде, мало заложите, па ћемо и кафу попити. А
имам ја и ракије».
Гости су је увијек без изузетка пажљиво слушали, све до краја приче,
када их је покретом руке, коју је малочас држала изнад главе, нудила
оним што је пристигло из кухиње.
Имала је заиста увијек неко пиће за почастити госте, јер од оних који
су код ње навраћали, многима је остала у необично лијепој успомени.
Неки од њих су поново долазили у манастир и обавезно доносили мати
Сари ситне поклоне, или су их спремали по другима за које су чули да
путују на поклоњење до овог светилишта.
Обично људи губе пријатеље заједно са старошћу и постају све
усамљенији, али, ето, некако код мати Саре то је било другачије. Младост и зреле године је провела без ширег круга блиских особа, а у старости, како су године пролазиле и пријатељи су пристизали у њен живот. А то није било само са њом лично, него и са цијелим манастиром.
Она се кретала међу масом споро и непримјетно, али са неким посебним
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осјећајем припадности једној великој породици. Као дашак вјетра умотан у мантију, доносила је трачак освјежења за оне са којима се сретала.
Изгледало је да сво монаштво, које се препознавало по дугим црним
одорама, има тачно одређену улогу у манастирском животу, чак и онда
када нису извршавали своја послушања, осим мати Саре, али није било
тако. Док је остало монаштво по свом држању и кретању остављало на
пролазнике утисак посвећености свом позиву, мати Сара је попут лептира лепршала на овом окупљалишту, без икакве видљиве везе са збивањима око ње. Као да се ничега не дотиче, као да је ништа не привлачи, нити
јој је ишта битно и као да је потпуно незаинтересована за дешавања око
себе. Али управо ова физичка одвојеност, развила је код мати Саре она
прикривена чула, најтананијих осјећаја и она је заиста била прави војник на духовној стражи. Све око себе је лагано ослушкивала као мелодију њој добро познате свирке. Могла је по том треперењу у зраку да
осјети вибрације које долазе до ње и да из јасно радвоји њихову природу
и смисао, али и да препозна прикривене намјере.
Једном приликом, на изласку из цркве послије јутарњег богослужења,
мати Сара је примијетила да се неколико особа изгледом и понашањем
не уклапају у уобичајени амбијент. Била је у праву. У питању је била
службена посјета једне групе из Комисије за међувјерска питања. Мати
Сара се обратила једној жени међу њима, са којој је размијенила поглед:
«А који сте ви? Нешто вас нијесам прије виђала».
«Ми смо из Комисије за међувјерска питања». Одговорила је жена.
Мати Сара је гледала као безазлено, али испитивачки, са пуно суздржљивости:
«И ви дошли нас да обиђете?», наставила је разговор уз лаган осмјех
на лицу.
«Да! Видим, имате лијепу капелу»., одговорила је жена, такође са лицем намјештеним у осмјех, показујући на цркву скромних димензија.
«Није ово никаква капела! Ово је чувени манастир!», оштро је повисила тон мати Сара, што је уједно био и крај разговора.
Ма колико изгледала слабашно, одсутно и невјешто, мати Сара је одлично проницала у намјере других. Није се пуно обазирала на то шта јој
неко каже, него је друге процјењивала на основу њиховог свеукупног
држања.
Као, што вјешт мајстор, квар на постројењу најприје провјерава
спуштањем главе и ослушкујући рад мотора, по звуку препознаје дио
који није исправан, па се тек тада прихвата алата и заврће рукаве, тако
је и мати Сара по неком општем одисању средине око ње препознавала
мјесто одакле долазе вибрације који ремете ову хармоничну цјелину.

178

ТОКОВИ 2/2020

Тако је једном приликом док се шетала према капији, нагло се окренула и пришла једној полици са књигама, које су се продавале. Било је то
у вријеме када се број гостију нагло увећавао, па су се створили услови
за значајнију продају разних производа везаних за духовни живот. Како
је ова трговина била још у повоју, било је дозвољено продавцима да постављају тезге у кругу, унутар капије. Обично су постављали ред привремених тезги, скованих од дасака и поново расклапали по завршеној
продаји, или су само износили столове на које су постављали робу, а при
одласку све склањали. Мати Сара се изненада појавила испред трговца и
оштро, скоро дрско, упитала:
«Ма шта то ти радиш овдје!?», уједно подижући једну књигу са тезге.
Продавац, помало збуњен, примијетио је да нешто није у реду и покушао да одобровољи мати Сару:
«Бако продајем књиге са духовним порукама. Има их доста добрих
и ако хоћеш могу теби да поклоним неку. Ето, узми одмах ту, ако ти се
свиђа! Погледај слободно».
«Немам ја шта да гледам! Мени твоје књиге не требају, него ти купи
своје ствари и иди одакле си дошао!», наставила је мати Сара пријетећим
тоном. Продавцу је било непријатно. Не само што је означен између осталих као нежељен гост, што му је покварило посао, осјећао је и личну
увреду, а мати Сара се нагло окренула и кренула назад. На њеном лицу се
јасно могло примијетити да је изгубила онај добро препознатљив мир.
Овај пут као да не лебди у оном свом свијету, него да чврсто стоји на
земљи. Само је прошла поред своје ћелије и зауставила се испред игумана, који је стајао испред цркве:
«Добро игумане, водиш ли ти рачуна шта се продаје испред манастира?», није се смиривала мати Сара, гоњена својим немиром.
Игуман је био мало затечен, јер му се мати Сара обично није обраћала, а никад није имала примиједби. Примијетио је да нешто није у реду
са старицом и по изгледу њеног лица, а и по оштром наступу. Покушао
је да умири стару монахињу:
«А мати Саро, данас свако свашта продаје. Нема више сигурних послова и људи се боре на разне начине да обезбједе себи средства за живот».
Није ово умирило мати Сару:
«А добро игумане, реци ти мени, гдје си ти видио икону Богородице
да се смјеши отворених уста са наушницом у уху?»
Ово је већ било нешто много озбиљније од обичне узбуђености једне
старице. Мати Сара, која можда у цијелом животном вијеку није прочитала ниједну књигу, овај пут је из мноштва сложених на тезги изабрала
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једну, изгледало је насумице и дала строги коментар на њен садржај, а
да је уопште није отворила. Игуман се и сам помало уозбиљио, али је
наставио да умирује старицу:
«Добро, добро, мати Саро. Ништа ти не брини. Хајде ти у своју ћелију и мало одмори, а спремићемо некога од ових момака да види шта
то није у реду».
Тако је и било. Игуман је спремио једног искушеника да провјери на
какву је то књигу мати Сара набасала и установи о чему се ради. Када је
момак дошао до продавца, овај је већ ствари паковао, иако је било још
рано за тако нешто. Био је разочаран оним што се дешавало код његове
тезге и одлучио је да напусти круг и одустане од продаје. Искушеник га
је упитао за књигу о којој је било ријеч и продавац му је одмах извадио
из картонске кутије у коју је све примјерке већ сложио. На питање колико треба да му се плати, само је одмахнуо руком и рекао да не треба
ништа, нека слободно чита ко жели. Он, као продавац, књигу је набавио
и сада је препродаје да би нешто зарадио, а са њеним садржајем нема
никакве везе. Књигу чак није ни прочитао. Спаковао је ствари и отишао
видно нерасположен.
Игуман Лазар је био у својој одаји, када му је искушеник донијео
тражену књигу. Сједио је у фотељи, прихватио књигу, погледао у њене
корице. Заиста, оно што је било осликано на насловној страни, није се
могло назвати иконом, него једноставно, слика љубазне жене са дјететом
у наручју. Игуман је погледао књигу и са друге стране и отворио је насумице. Почео је са читањем и већ послије пар реченица било му је јасно
да њен садржај није у складу са учењима цркве. Лагано се насмјешио,
спустио књигу на радни сто испред себе, подигао поглед према искушенику и закључио:
«Испаде на крају да је мати Сара паметнија од свих нас».
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ФРЕСКОСЛИКАР
При крају кривудавог и уског пута, који прати узводно немиран ток
ријеке Милешевке, налази се чувени манастир. Иако је надалеко познат
по бројним догађајима, који су битно утицали ка културни идентитет
једног народа, и поред скромне архитектуре, највећи број поклоника
овдје долази са намјером да види оно што је остало сачувано испод свода цркве. Посјетиоце је лако препознати и разликовати од домаћег становништва по изразима њиховог лица, на којима се лако уочава чврста
намјера која их прати на њиховом путу. Као да су ови људи ношени на
крилима властите жеље, која се на тренутке мијеша са раздражљивошћу. Занимљиво, али већина од приодшлица, иако долази по први пут,
својим понашањем и брзим сналажењем, остављају утисак да су добри
познаваоци овог мјеста. Они су се знатно раније упознали са историјом
овог светилишта и умјетничким благом склоњеним у његовим њедрима,
тако да је ова посјета, на неки начин, само потврда њихових сазнања.
Након уобичајене церемноје у порти, журно улазе у цркву, пролазе кроз
припрату и скоро инстиктивно подижу главу горе, десно, гдје утопљено
у кречни малтер, чека их оно ради чега су се запутили.
А чека их Анђео раширених крила, обучен у бијело са најрадоснијом
поруком о побједи живота над смрћу.
Њихов први сусрет са чувеном фреском личи на унапријед договорени
састанак , као на проналажење нечега давно остављеног. А онда, у само
једном трену, размјенивши поглед са Анђелом на фресци из Средњег
вијека, повежу се са отвореним гробом од почетка Нове ере. Овај поглед
убогог госта, прикованог слабашним тијелом за под цркве, склопљеног
од камених плоча, прихваћен од Анђела и узнесен на његовим крилима
провлачи се кроз вријеме од два миленијума и раздаљину од неколико
хиљада миља до радосне вијести на којој почива једна цивилизација.
А он, Анђео, иако увучен у кречни малтер и обучен у боју, остао је
бестјелесан. Обучен у хитон са ознаком анђеоског чина на рамену, пастирским штапом у десној руци, раширеним крилима, лаганим покретом лијеве руке са испруженим кажипрстом показује у правцу свога
свједочанства. За њега, онако бестјелесног, не може се рећи ни да стоји,
ни да сједи, него да напросто лебди изнад наше стварности на прагу
неког другог свијета. Оно што посјетиоце наводи на помисао да Анђео
сједи на камену, више је плод сујетног људског расуђивања, заснованог
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на давно записаном свједочанству Јеванђелисте, него у осјећањима која
код посматрача оставља ово савршено осликано лице на вјечној стражи
испод свода цркве.
Занимљиво, како је на фресци осликан гроб исклесан у камену, логично би било да је негдје при дну неких од бочних зидова, а не високо под
самим сводом, изнад које је вјероватно, у оно доба, било осликано модро
небо са просутим злаћаним звијездама, како је то уобичајено у храмовима које су украшавали византијски иконописци и фрескосликари. У овом
случају све је тако изведено, да и тешки камен и мрачни, хладни гроб се
ослобађа терета материјалне суштине и уздиже у друштво звијездa, те
трепери са њима у небеској раскоши.
И никога не оставља равнодушним ова игра Анђела раширених крила!
Као да ову прозрачност у лицу и лакоћу у покрету још увијек одржава
лаганим треперењем у друштву расутих звијезда на небу. Заиста, као да
стоји на размеђу између неба и земље, као што то симболично показује
замахом својих крила. Оно десно, окренуто ка гробу је као спуштено,
приземљено и ослоњено на овај материјални свијет, а оно друго широко
раширено одржава везу са небеским висинама и остаје изван хоризонта наших расуђивања. Тако Анђео у савршеној равнотежи одржава везу
између неба и земље. Крила Анђела са горње стране су тамније боје, а
са доње небеско плава, као свједочанство његовог лета изнад небеског
свода. Његово лице је као лице младића са савршеним цртама, прозирно
и свијетло, скоро нематеријално, а у исти мах обливено руменилом на
образима и челу, што је јасна одлика путености, јер озарено лице понајвише свједочи о узаврелој крви младалачке доби. Као доказ умјетничког савршенства, нашао се неко ко је особине материјалног и нематеријалног, небеског и земаљског, осликао на једном лицу. У горњем
дијелу фреске јасно је уочљива испрекидана, ровашена, неравна линија
боје сировог малтера, која овај бисер средњовјековне умјетности грубо
одваја од неке друге фреске, или можда цијеле композиције на доњем
слоју малтера, из неког другог времена стварања. На овај начин фреска
Белог Анђела изгледа као нагло откинута слика, као истргнут лист из
књиге са неба, бачен на земљу и задржан на јужном зиду, као што увели
лист са гране пане на камен поред пута. У ствари, као да је на овом дијелу свода цркве откинуто парче неба и остала шупљина кроз коју се, као
кроз прозор могу видјети горњи свјетови и анђели у лету.
Ово умјетничко дјело је толико савршено, да ни бројни спољни утицаји кроз вјекове нису обезврједили његову љепоту и избрисали поруку
коју оно благим погледом спушта са свода храма. Иако је црква паљена
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и рушена, можда и више пута кроз историју и остајала са голим зидовима без крова кроз неколико вијекова, боја поприлично изблиједила, а
примјетна су и механичка оштећења, она је, ипак сачувала квалитетет
савршеног умјетничког дјела, као врхунско достигнуће једне културе.
Као таква, нешто најљепше што је људска рука створила, послата је у
свемир, најприје као први пренос поруке путем сателитског сигнала
између два континента, а касније као поздрав са планете Земље према
могућим ванземаљским облицима живота. На овај начин, најрадоснија
порука са неба је враћена назад у етер, као нешто најдостојније и најприкладнији одговор на уручен дар, као уздарје.
И на крају се поставља питање само од себе: Ко је урадио ову фреску?
Ко је својим умјетничким надахнућем, узвишеном духовношћу и тјелесном чистоћом се толико високо винуо да је отшкринуо врата од Небеског
царства, откинуо парче неба и спустио га на земљу, као што је некада
давно Прометеј укаро ватру боговима и подарио је људима?
Оно што се за, без сумње, најбољег фрескосликара и иконописца
може наћи у архивима, јесте само да је био Грк и да се школовао у Никеји, Солуну и Цариграду. На овај начин речено је тако мало, да је скоро
срамотно и можда би боље било да ништа од овога и није записано. То
што је забиљежено да је био Грк, само је логичан закључак по најпростијој логици ствари, јер је фреска урађена када су постављани темељи
једне нове културе на Западном Балкану. У то вријеме у овим крајевима
није ни могло бити таквих мајстора сликарске кичице, па је лако за претпоставити да су врхунска дјела из грађевинарства и умјетности радили
мајстори из колијевке гдје се ова култура и одњеговала. А и то што пише
да се непознати фрескосликар школовао у Никеји, Солуну и Цариграду,
није ништа друго него побројавање најбољих иконописачких школа у
Средњем вијеку. На овај начин дјело најбољег умјетника је повезано са
најбољим школама, тако да се вјероватно није погријешило, да се барем
у једној од њих овај умјетник заиста школовао. На крају, од биографије
највећег умјетника Средњег вијека, остало је само пар логичних закључака, а ниједна потврђена чињеница.
Осим лаганог наношења боја на зид цркве, није остао ниједан траг
о најбољем умјетнику. Иако се радило о лаганим потезима руке, која је
њежне боје пажљиво наносила на још мекани, свјежи малтер, ипак је то
остала најчвршћа веза свједочанства једног догађаја који је преокренуо
ток историје, повезао небо са земљом, материјално са нематеријалним и
умјетника из Средњег вијека са посјетиоцима из наших дана. Остала је
фреска да свједочи о фрескосликару. А потврђује много и има пуно тога
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да исприча о чувеном умјетнику, толико много, да ово дружење између
фреске и посјетилаца траје вјековима. То је разговор испуњен тишином,
тако једноставан, а опет поучан и разумљив, пун наде и радости. Оно
што Анђео са фреске кажипрстом лијеве руке показује давно је посвједочено и у књигама записано, а оно што остаје да траје вјечно и увијек
ново, то је разговор са Анђелом који сваки посјетилац доживљава на свој
начин. Само се на овом мјесту људи истински сусрећу са Анђелом и разговарају са њим размјењујући погледе. Љепота умјетничког дјела толико
привлачи, да се понекад посматрач толико занесе, обузет осјећајем да га
Анђео на својим крилима уздиже у друштво небеских сила.
И једино на овом мјесту крила Анђелу је подарио човјек, обукао га у
свијетли хитон, бијелији од најчистијег снијега, поклонио му бескрајно
благ и смирен поглед и оваплотио у тијело лакше од перја птице. Подарио му је најљепше лице, покривено необично густим плетеницама
дуге смеђе косе, обавијено сјајним ореолом небеске свјетлости. На једном трошном зиду умјетник је оставио другима несвакидашњи дар који
потврђује како се и са земље може стварати небо и да човјек, можда и
јесте у овом свијету, на граници свјетлости и мрака, са задатком да кроз
живот испуњен врлинама заслужи да буде уздигнут на крилима анђела и
постне Богу сличан.
Посјете овом светилишту су обично кратке и овдје нема дужег задржавања. Скоро све се сведе на разгледање и брзо упијање у меморију
слика које одишу необичном љепотом. Све је пријатно, од немирног тока
ријеке, средњовјековне архитектуре до ових непроцјењивих украса на
зидовима цркве. Напуштањем конака, овај пут низ ток ријеке, посјетиоци искрено доживљавају свој одлазак као спуштање са неких недокучивих висина. Још их у стању неког лаганог усхићења одржавају крила
Анђела, а овај пут на њиховим лицима је видљив траг задовољства, као
након упјешно одрађеног посла. Понеко од њих у пролазу купи неку од
брошура у којима се углавном описује историјат овог здања, а што је
опет многима већ од раније познато. Још једино остаје непозната биографија највећег умјетника. Она остаје као нека празнина у главама посјетилаца, као што је нека неодређена празнина на зиду цркве закрпљена
овом чувеном фреском. Тако и они, умјесто сазнања о фрескосликару,
понесу у сјећању лик Белог Анђела, као успомену на њега и његово животно дјело.
А можда би и изгубљену умјетникову биографију требало потражити
управо на тој фресци?! Свако својим радом може посвједочити само оно
што је од других научио, својим напором усавршио и кроз праксу пот-
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врдио. А ако је већ тако, ко је могао овјековјечити поглед Анђела, ако не
неко ко је у његовој близини боравио?
Некада давно, радосна порука са неба је спуштена међу људе на крилима анђела, а у овом случају умјетник се уздигао у небеске висине на
крилима своје продуховљености да преузме поруку од небеског вјесника. Његова крила су била кичица у руци, која је сваким новим замахом
претварала боју у љепоту. Летио је толико високо, док се сва слика није
преточила у љепоту, као што се злато претапа у ватри. Као што је некада
сунце привлачило Феникса док му није крила спржило и у пепео тијело
претворило, тако је и умјетник озарен љепотом летио толико високо док
се није ослободио терета властитог тијела и ушао у чисту свјетлост у
друштво анђела, а оно што је лаганим потезом кичице оставио на зиду
цркве, то је исписано свједочанство о његовом сусрету.
И зашто на основу непоузданих историјских извора тражити фрескописца у мрачним подрумима, међу прашњавим архивама, када је још у
оно вријеме био Анђео међу људима, обучен у свјетлост, од које је трачак оставио на зиду да вјечно зрачи небеском радошћу?!
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Богдан ШЕКЛЕР

ДРВАРИ
У планини, гдје вене необрано цвијеће, биље и јаблани расту, изничу,
саме се сију и хује јеле и смрче. Испод Комова, далеке и дивље планине,
све до доласка социјализма, букве, смрче и јеле расле су по најчистијим
законима ботанике и само борови су ишли уз литице и листре, вражје
стране, изнад сутивана и мула и тамо гдје грме усови и јануарски непоштедни вјетрови. Све је било сиротињски и мислило се сиромашки,
само су стари брђани градили добре дрвене куће, станове и штале од
смрчевине и уз та миришљава брвна градили дјецу, улазили међу ноге
жестоким дјевојкама, тачно под плафонима од букових дашчица, пјевајући: Ој никшићка жељезаро Црне Горе огледало, мада су касније то
мање пјевали, јер се и ова жељезара показала као и многе у свијету, трапава и неекономична, а временом су нестале и даске и греде за куће.
Почели су већ онда од тих смрча, јела и буковине да стварају државне, а
и приватне послове и планове. Јадна је била та индустрија, сиротињска –
дозлабога никаква и низашта.
Сједе тако Гњилопоточани и пију, режу доброг комског сира и пршуте
и, јасно, расправљају о историјским догађајима, јунацима и кукавицама,
ковачевићима, мачковићима, жиловићима, никоговићима и кућевићима, а све у свему, лијепо им је, јер не морају, кад је ријеч о томе, много
да размишљају, нити да се замарају.
Веле да само у Енглеској и Црној Гори људи воле да претурају по
прецима, да вјерују у прошлост и да све то узимају као чисту истину.
Причали су брђани о томе, а тада је баш почињало то ново доба индустрије и целулозе, папира и дрва, балвана и балванаша, дрвосјеча и шофера, а уз њих и разних тупаџија, пијаница, бушача и шоферчина, и других
људи који су се окупили на мирис једрих балвана око матешевске пилане
и поткомских наслона за утовар тих истих балвана и цјепаница, кртих као
да су од говеђег бута а не од букава и смрча.
Одмах послије рата, негдје у доба информбироа, на улице оближњих
вароши сиромашни тјерали сељаци су, на ситним црногорским коњима,
товаре дрва и продавали их за ситне паре. Преваљивала су та дрва по де-
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сетак или више километара од здравих комских дубрава до улица и могло се тако зарадити за флашу гаса, метар цица или нешто друго, јадно и
јефтино, али тада је то било веома важно за срећу људи. Била је то тужна
трговина, нешто слично продаји тропског воћа на некој индијској или
афричкој ледини. У раним јутрима с маглом и ињем, најежени коњи и
умотани сељаци шеткали су се улицама, очекујући да ће их неко позвати да отоваре цјепанице и зараде ту цркавицу – ситну пару. Продавцима
дрва није било лако: варошка сиротиња, са хохштаплерским навикама,
увијек с оним надменим ставом, иако увијек људски биједнија и нижа од
сељачке, вирила је иза углова и с малих прозора уџерица и кућерака и бирала најбоље товаре и најјадније продавце. Знали су ти градски гладници
и испосници да се лакше пролази код сиромашнијег и угроженијег. Да је
тамо некоме лако и око извадити, а тек – отоварити дрва за ситну пару.
Вукли су се тако товари од пијаце за дрва, преко улица и сокака, тамо
и овамо, све док се не би накупила нека туга у коњским тужним очима.
И сад, много година послије, кад су многе улице забрањене за пролазак
коња, боле бубрези брђане од тих товара, а њихови коњићи одавно су већ
липсали и отарасили се тешке буковине и церовине. Неки од дрвара већ
труну под трешњама поткомских гробова; неко у Гњилом Потоку, а неки
негдје даље испод других брда и под другим трешњама. Давно је иструнуо и Кречар, дрвар, дрвосјеча, момчина, па онда, богами, и старац
коме су љуто камење из тих далеких страна људи слободно чекићима
могли да цијепају на прсима и под грлом. Кад је прошло вријеме његових кречана, кад није више могао да цијепа камење, обаљује букве
и гради кречане и сам је, на једном јадном кљусету, тјерао товаре дрва
за варошане. Био је то човурина, коме су деценије живота тек успјеле
да ослабе кости и мишиће, да збуне срце и ослабе дисање. Само неколико мјесеци прије смртног часа, тјерао је товар буковине тамо и овамо,
горе и доље, андријевичким улицама. Није ни вјеровао да ће се стварно
десити то што је нова власт на сва уста најављивала, стварно није ни помислио да ће га, усред Андријевице, зауставити милиционер и да ће се с
његовим товаром дрва одиграти све то што се одиграло.
– Куд си запео с тим дрвима, стричане? – рече му милиционер што
изби негдје са стране, из неке кафане или трговине.
– Нијесам ја запео но коњ, друже – одговори Кречар.
– Хајде ти са мном овамо – рече љутито милиционер, узе узде и хитрије од старца поче да вуче поводац и коња! И коњ и старац збунише
се, успротивише, али народна власт знала је за наредбе и идеје, за планове новог доба и петогодишње перспективе, и вукла је напријед.
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Милиционер је објашњавао да нема више аламаковине и хаоса, да се
са шумама мора газдовати, о свакој стабљици мора се водити рачуна.
Цркло је то да се све те комске шуме зову по племенима.
– То је државно, стари, шта ти мислиш!
– Не мислим ја ништа, друже – одговара старац. – Шта има ја ту да
мислим – од мога товара неће пропасти шума! Ја сам педесет година
правио кречане и крчио гору, па се то не познаје!
– Е нећеш више, стричане, да крчиш и да се размахујеш по своме! То
је народно, а не твоје, и народ ће да одлучује шта ће да се крчи!
– Нека, јадан – каже старац – има паметнијих од мене и тебе ко ће о томе
да разговара и одлучује. Дај ти мени тога коња овамо, да продам тај нарамак
дрва и да узмем кило соли.
– То са сољењем и са сољу ради како хоћеш, а ово ћу ја да отоварим
код станице милиције. Ено тамо већ цијели дрвљаник. Нема више, старино, тога. Готово је!
– Шта је готово, дијете? – пита Кречар.
– Отоварај дрва, ево ту лијево, и да се разумијемо – више ни гранчицу, прут да не прекинеш! За сада је казна само одузимање дрва, а други
пут, не дај боже, биће теже. Козе смо уништили, извезли их у Грчку,
сутурисали их и сад нећемо дозволити да их људи замијене!
Старац и милиционер отоварише коња, падоше оне лијепе цјепанице, старац покупи конопце и замота их око баба самара, вичући на коња
као да му је он крив за све на свијету. Дура, вуци те одрли! Стани, цркао!
Еееааа!
Кад милиционер крену, Кречар га приупита:
– Друже, ти ми ово конфискова, и шта да радим сад? Коме да се жалим, куд ћу?
– Што се мене тиче, куд год хоћеш, а што се тиче жалби и молби – не треба никоме да пишеш, нити коме да идеш. Све је то ријешено
унапријед и по вољи народа!
– Па могу ли бар да кукам?
– Како да кукаш, друже мој! Дошла је слобода, нема више кукања!
– А добро, смијем ли да пјевам?
– И треба да пјеваш! Сигурно, само да пјеваш! Тако те волим, стари!
Узјаха дрвар на коња, дрмну га петом у трбух, и баш кад наиђе подно прозора нове зграде Среског одбора, подно отвореног прозора, узвикну: „Друже Тито, љубичице плава, узеше ми дрва бадијава!”
Знао је шта ће тиме да постигне, па је лијепим гласом и мушком мелодијом понављао ове ријечи. И као да падоше с неба, или као да излетјеше
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кроз прозоре Среског одбора, пред њим се нађоше не само предсједник
већ и неки из Комитета, руководиоци и случајни пролазници.
– Стани, Кречаре, шта то пјеваш, јеси ли полудио – повика неко.
– Ко ти је узео дрва, зашто? – чудили су се представници власти.
– Народна милиција одузе ми товар дрва који сам ја на крвавим леђима донио до вароши – каже Кречар – и рекоше ми да треба да пјевам а
да кукам не смијем!
– Пјевај, али не то, молимо те – вичу они. – Ко зна како то може да
се протумачи, испашће да смо ти ми одузели дрва, па ће нас растурити,
укинуће нам срез и комитет, и забраниће да се крећемо од куће до куће,
ово је погранична зона! Молимо те, не пјевај то! Може испасти да смо
против Тита, и комунизма, и свега напредног. Ево, све ћемо да ти платимо!
– Неће тако испасти, друшкани моји, не! Зна Тито шта ради и
шта хоће! Правилно он одлучује и наређује, али ви то изврћете по своме! Није он наредио да се човјек не смије огријати на буковини, ни
пресјећи прут да потјера краву, ни мотку да се од пса одбрани! То што
је он наредио, то је добро за народ, а не против њега.
– Није то он ни наредио – каже неко из гомиле као да би извадио
руководиоце из гужве. – То је нови петогодишњи план, то је држава одлучила. Шуме су за индустрију, за фабрике, за изградњу градова и села,
за рад пилана, да се, од свега тога, направи веће добро за народ.
– А не – додаје неко грлатији – да се брукамо товарима дрва, по путевима, и да мучимо коње. Како ти није жао тога лијепог Зекана!
– Жалосно је то, стари! – виче неко од власти.
– А је ли жалосно што ја немам ноћас да осолим качамак, другови
моји, зар то није жалосно? – мирно их пита Кречар.
– Знамо ми, снаћи ћеш се ти за то – кажу. – Можда и није тачно да
немаш соли код куће, али кажеш – нека се ту још мало нађе.
Прошло је то вријеме: држава је напредовала почело је све брже да
се креће.
У том кретању напријед, шуме су прве дошле на удар: дрвари су одједном постали дрвосјече. Сјекираши су се прво завукли у поткомске шуме, у
дебеле и вјечите хладовине, у миришљаве и као копља глатке смрче и јеле. У
Матешеву, далеко доље низ ријеку испод планине, прорадила пилана. Почела
испод гатера да прска миришљава пилотина: одједанпут су се, међу здравим и
мирним брђанима, нашли разни људи, вјешти балванаши с цапинима, тестерама, с камионима и коњским и волујским запрегама. Лифрани су балвани низ
шуме испод Љубана и Љеворечких Рогама, испод Штавне и других незнаних
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планина. Био је то и за Гњилопоточане прави добитак, нешто што им је највише одговарало и гдје су могли најбоље да се снађу. Свкако, не зна све, јер и
међу њима има оних који не умију да ману сјекиром, који и не воле да се натежу с горостасним смрчама, далеко у шумама гдје може да им поломи ребра
нека баксузна стољетња јела, да их у неповрат однесе неки гадни балван или
усмрти неки бијесни коњ из вуче. И ту има оних неспретних и збуњених,
слабашних и никаквих радника, женских природа и пиздаћа, који нијесу ни
за шта мушкије и храбрије.
Јаучу камиони, нека тешка возила с дуплим задњим точковима, стењу уз
мокре и шљунковите путеве уз ријеку. Данима и ноћима вуку, кркљају, дрче и
смрде, просипају мирис нафте, али ненадмашном снагом извлаче из дубоких
потока и зâћа стабла без иједног чвора, смрчевину и јеловину која је стотинама година чекала да постане индустрија. Тек сад су људи видјели како су
гадни били њихови товари дрва, њихово пилање подница за куће или цијепање шиндре за кровове. Осјећали су како су били спори и слаби, незнавени и
заостали. Тек су сад упознали цапине, ону кљунату алатку, којом се помјерају
балвани, па моторне пиле, јаке гафе и некакве тешке машине, булдожере и кипере, што носе балване горе и доље, како хоће. Почели су и они да се друже
с тим шумским вуковима, који су с других страна стигли у комске горе, и
који зарађују дебеле паре и немилосрдно их разбацују по матешевским,
андријевичким и колашинским кафанама, пију, пјевају, машу ножевима и
у касним ноћним сатима упадају у туче које обично почињу пјесмом: Ој
ђевојко са сред Бара љубавнице моја стара. Чули су од Босанаца, жестоких
дрвосјеча, и друге пјесме и друге животне философије. Испало је, у ствари, да је стигло неко ново вријеме и тачно се видјело да није све остало
по старом и да се већ боље живи, нарочито код оних који раде, обарају
смрче, лиферују балване или значе било шта на шумским радилиштима.
– Иии Деерееж – викали су кочијаши на жуте јаке коње, и бичевима
им цијепали сапи и стегна. Коњи су запињали свом снагом, сезали, извлачили балване шљапкајући тешким копитима по блатном путу, често
издирали гафе, кидали ланце, ломили вагире и раскидали амове. По
тим коњима могло се видјети да је тешко извући се из тога прошлог времена, да треба запети, да ту морају да се кидају мишићи, пуца кожа и
криви се кичма.
– Иии, Деереж! – викали су на коње кочијаши и балванаши, дајући им
та груба и необична имена.
Балвани су пиљени у Матешеву, а даске су ишле некуд у свијет, на изградњу Титограда, или ко зна чега. По шумским радилиштима причало
се да је влада Црне Горе продала ту гору Италији, и изгледа да је то било
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тачно јер су овамо стигли тешки фијати који су, годинама, из малог Матешева, превозили безбројне товаре миришљавих дасака од комске горе.
Било је све то добро и срећно, прелијепо за овај народ, мада се касније
чуло да су нам ти страни трговци жестоко подвалили – неискусни и наивни, дали смо им много више дасака него што су, уствари, заслуживали.
Но, опет, добро је то било: и наши људи постали су шофери, и послије
су лошим црногорским путевима љуљали тешке утоваре, пили, превртали се, и ломили, и добијали значај хероја и најснажнијих и најважнијих
људи овог свијета.
Горе, у дубинама комске шуме, и стари Кречар вукао је балване, мало
уморно и споро, али мушки је забадао гафе, викао на малог Зекана и
псовао му све свеце из православног календара. Коначно је напустио
кречане, и никад више није тјерао товаре дрва у варош. Зекан је био
јак, па га је Кречар давао пријатељу да с његовим коњем, заједнички,
извлачи балване. Кречар је радио на лифрању низ шуме и лифрунге,
низ ломове и крчевине.
Тамо међу врховима стабала назирало се небо, понеки бијели облак,
а још изнад тога – врхови Комова. Кречар је био у бригади за лифрање
балвана, међу оним мрким балванашима, снажних рамена, широких
смолавих шака и јаких дугих прстију. Балвани лете одозго назначеним
путем, поскакују, зује, заносе се и у брзини низ шуму добијају покрете змије или смука, жуте и дебеле, дивље и од које се кожа јежи. Али,
радници су све то с вољом савлађивали, причали о свему и свачему,
заједно с Кречаром присјећали су се прошлих времена, кад су зидали
кречане, обављали за њих буковину и подлагали их. Чини им се сада
да је узалуд прошло то вријеме печења креча, да је то била јадна производња. Кречар се с тиме не слаже, јер, вели, да је и то било жестоко и
да се без тога није могло, али тачно је, каже он, да је све могло да буде
боље. Ево шта се сад чини! Ми нијесмо знали шта ћемо с овом гором и
богатством. Нама је ова шума само чувала звијери. Разбијали смо по
товар шиндре, сјекли по десетак греда за кућу и ништа више!
Други су се чудили куда иде толика гора, за кога непрекидно реже
матешевска пилана, докле ће се сјећи комске горе и куда све то води.
– Води добру, мој Кречару – кажу горосјече. – Право у добро, но куда!
Тачно у социјализам и комунизам, тамо гдје, кажу, неће бити сиротиње и
гладовања, тешких радова и људских пропасти, гдје неће бити ни забачених крајева и беспућа, свуда ће бити добро и човјек ће свугдје бити важан и
исти и он ће одлучивати о свему, неће за њега мислити владе и руководиоци, неће се плашити пореза и дугова, неће се ратовати, укинуће се срезови и
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општине, кажу, чак и државе, све ће бити уједно и заједно, укинуће многа зла,
и милицију ће укинути...
– Еее, стани! – викну Качар – све ти могу вјеровати да ће да буде, да
ће увести све добро за човјека, зло укинути и забранити, али милицију,
неће! То ти не вјерујем, никако!
Дрвосјече се мало поколебаше, јер, стварно, то с милицијом не би им
јасно. Познато им је, да људи свако добро умију да покраду, себи навуку више него што заслужују, много више него што вриједе, увијек има
хохштаплера, цикотића, лопужа и будала, а за све то треба милиција,
жандармерија или нека слична служба.
– Не, не, увијек ће бити милиције, мој Мурика – кажу горосјече и
балванаши.
Балвани су тутњали низ вознике, сурово и љутито бјежали од оних
страна на којима су расли право увис и изгледало је да имају срца и да
их та срца вуку некуд у свијет, на резање и на каросерије камиона и у
возове.
Знајући да неће далеко стићи с разговорима о политици, дрвосјече
су тромо устајале и разилазиле се шумом, низ лифрунг, горе и доље.
Балвани летјели низ планину, као с врха Кома, и потресали мирис и
тишину подгорских хумуса.
– Ајдеее, малиии! – викао је неко горе, а то су прихватали други низ
шуму: – Оћеее! Ииии, Дееереж! – викали су балванаши, као да тјерају
коње.
Летјели су балвани, клизили као по уљу, боковима ударали о стабла
около, пристизали један другог, закрчивали лифрунг, пуцали и узлијетали ка врховима смрча, поврх људи, копали земљу и гулили букова дебла.
– Чувај доље, чуууувааај! – проламали се јаки гласови комским горама.
Узлијећу балвани, хитају према каросеријама тешких камиона и пиланским гатерима. И не зна се који балван стравичније тутњи, кога
намјерава однијети у неповрат, одједном, тако, ударцем у лобању или у
слабине, оном снагом која мијеси кичму и прелама бутне кости и мека
ребра. Хоће ли стићи неког, брзог или спорог, јаког или старог горосјечу, или оног што се заборави у снази, што нема осјећање за опасности
и смртне кораке.
– Гине неко! – вичу већ престрављени лифранти, а балвани, један за
другим, иду, пристижу се, руше све пред собом. Доље негдје низ листру
добијају убрзање, иду ваздухом и то хујање прекида се праском, чује се
кратко и изнемогло јечање, негдје као из мрака, из шумског густиша! Не-
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колико дрвосјеча трчи низ шуму, преноси се порука: „Стој, станиии, не
лифрај!” Али, балвани не стоје, тутње к долини, и тек кад сви прођоше, гора се смири, престаде праскање и бука.
Није се више чуло ни јечање, ништа се није кретало, па ни код ракљасте букве према којој су трчали балванаши. Бијели труп балвана држао је
међу краковима стабла човјека, као да га је из шале ставио у процијеп и
одозго притиснуо да не може ни на коју страну. Балванаши угледаше старог Кречара који се испод балвана окренуо и као да ће да викне: „Стој, не
лифрај...” и као да ће да их зове да му помогну и ослободе га. Али, све
му је већ изашло из вида и са срца, мирно лежи заглављен у стаблу, не
удише ни добри ваздух и лице му постаје све бљеђе и хладније.
– Е зло ти на пут, Кречаре, ђе погибе! – рече неко.
Дрвосјече скидоше капе, заћуташе мало и с цапинима кренуше на
смртоносни балван да ослободе мртвог старца. Чим балван упаде међу
ракље, које је старац био изабрао за заклон, чу се пуцање још неких костију мртвог дрвосјече.
– Мурика, Муурикааа! – звали су неког важног доље, неког коме треба
јавити о овој смрти.
Кречар није ништа чуо ни осјећао, па му се ускоро и топлота тијела
изједначи са земљом.
Пред ноћ га дрвосјече положише на каросерију жутог тешког шумског камиона, покрише ћебетом и испратише на посљедњи пут, уз серпентине преко Трешњевика, према Андријевици. Повремено је поскакивао испод ћебета, кад би камион одскочио из рупе на путу, па се чинило
да је жив али уморан.
Његовог Зекана кочијаши испрегоше из вуче, и пустише га да пасе. С
времена на вријеме, коњ је дизао главу и рзао, вјероватно очекујући да се
појави старац. Дуго ће он тако вриштати, као да се љути на старца што
га је оставио да вуче тешку гору, а никад више не сврати да га помилује
по врату испод гриве.
Кажу, да коњи теже, но људи, заборављају своје пријатеље.
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Горан БЈЕЛАНОВИЋ

ЧЕМУ ЛИ ЋУ ГЛЕДАТ ПУТ ПЛАНИНЕ
Лако је наћи Љуту. На четвртом километру од Миоске, према Шавнику, уздигао се јаблан. Под њим клупа. Ту се скрене лијево, па низ
кршевит друм. Низ брдо није тешко, низ бријег можеш кад хоћеш. Може
се и преко ријеке. Морача је добро премошћена. Ал кад се уз брдо крене,
кад угледаш небо изнад себе, а путеви се изукрштају, распу без реда и
закона: који лијево, који десно, онда се човјек мора добрано припазити.
Чудни су код нас друмови. Отровне су ово планине. Ако обрнеш лијево, зна ти се док си жив. Једнако је и с десном страном. Лијева не трпи
десну. Десна не може с лијевом. И брда, Морачом расцијепљена, растављена оштро и заувијек, намрачила се једно другом, надгорњавају се и
реже, само чекаш кад ће се за грла дохватити.
На лијевој и десној страни, чини се, ништа није исто. Ни камење,
ни траве, ни цвијет. Изнад лијеве и десне и облаци се разликују. Једино гробља се личе. Само смрт свуд досегне и само се несреће једнако
шуњају, вјерне и насртљиве – као сјенке.
Кућа Момчила Јовова Кљајића је чардак под облаком. Преко планинске косе, за брдом, у брду, над птицом, а шума испред и иза. Хајдучки
чардак – шта друго. И ракија му је хајдучка – од најдивљије крушке. И
кријепи и реже. И гости му хајдуци. Професор Славко Минић. Човјек
из чијег се причања лако могло закључити да више држи до тога што је
син прослављеног четничког команданта Љубомира Минића, него ли до
какве титуле. Имао човјек оца да се на казује по мајци. Стиже и Никола
Бијелић, изборан старац, с шајкачом коју не скида ни кад спава, лаког корака, оштро увијених бркова, очију сраслих с облацима из којих каткад
сијевне, а каткад се разлије туга. Истина, дође и “Јоксим”. По капи сам
га познао. Мало жмируцну, кашљуцну, па отрча да извијести у Колашин:
ко је и због чега је, код кога наврнуо.
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***
До Момчилове ливаде чудног назива: “Гробља” не можеш ни по цигара испушити. Не можеш ни два дима, толико је узбрдо.
“Ово је гробље Мацура”, хвата ваздух Момчило Јовов Кљајић. “Премда је ријеч о стећцима, сви су постављени у правцу исток – запад и по
томе би се рекло да су Мацуре били православци. А видиш ову јабуку...
Уз њу се један официр црногорске војске прислонио и са два револвера
простријелио прси. Био је ожењен ћерком Радомира Вешовића. Не зна
се шта је послије било с њом. Вратила се у род, шта ли. А овај официр
био је осјетио да је почео да губи памет, па је узео себи живот не би ли
сачувао образ. Том приликом је и јабука рањена. Једна страна јој остала
сува од ране, а друга сваке јесени цвјета и рађа. Такве врсте јабука мислим да нема више ниђе. Стара је више вјекова... Има нешто митско у
томе што још рађа, што се не предаје...
Гледам ону јабуку. Чемерно, неугледно дрво. Ни три метра за толко
вјекова. Шта јој би да се “разврста на стране”? И она на лијеву и десну.
Боље би било да је цркла. Пригрлила куршум и готово. Него што дише
кржљава толико вјекова. Како би тек изгледала да се опредељивала између “опција”?! То би било страшило!
“А преко оне косе, у оној вали ми је погинуо стриц матурант”, не да
ми Момчило да се приберем. Гробља... Гробља... Гробља... Има ли један
камен по сурим морачким небом и једна узвишица, стопа да није нечији
гроб?! Стресем се од те помисли и одлучим да се помјерам што мање.
Што мање корака направим, мање ћу гробова нагазити.
“Ово је имање моје мајке Савке”, обавјештава ме Момчило. “Тачније,
њенога оца Благоја, носиоца Обилића медаље. Тај мој дјед, Благоје Милошевић, од дјеце је имао само моју мајку. Ишколовао је за учитељицу.
Била је у то вријеме једина школована дјевојка у овоме крају. Отац ми
се родио на другој страни, на брду преко пута, у селу Рашица. Мој дјед
Богдан, очев отац, уз мога оца Јова имао је још пет синова. До рата. Из
рата му је само Јово изашао. Ране су га хтјеле, смрт не. У рат је отишао као резервни поручник топовске батерије Краљевине Срба, Хрвата,
и Словенаца. Борио се на Бугарском фронту и отуд донио двије прострелне ране у прсима и пјесму у којој је опјевао уништавање петнаест
бугарских тенкова. У вријеме општенародног устанка, он као резервни
поручник, изабран је између мајора и капетана, којих је имао овај крај, за
командира партизанске чете. Волио га је народ. Учествовао је и у бици
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за Пљевља. По повратку из Пљеваља, у Колашину се нешто у њему сломило. Написао је резолуцију (имам њену копију) у којој је захтијевао
да нико без суда не може бити стријељан, да се народ не истребљује, да
устанак буде општенародни, да га не води ни једна партија посебно и
слично. Због те резолуције Саво Брковић, Пеко Дапчевић, Бајо Секулић
и Будо Томовић осудили су га на смрт. Тада је бацио петокраку и отишао
у четнике. Повезао се са Љубомиром Минићем, командантом Сињајевинског сектора, послије је именован за команданта четничког Доњоморачког батаљона. Рат је ишао како је ишао...”
Прича Момчило, везе готово ведро. Само му рука са фотографијом
мајке Савке подрхтава. Језик говори о једном, а рука о другом рату. Бива
потпуно јасно док је ратовао Јово, правио и падао у засједе, пуцао и пуцали у њега, писао резолуције и наређења, да је Савка водила један мучнији и тежи рат: јер Морачом су пролазиле војске, отегнуте и злослутне
као змије, свака са својим отровом. Требало је сачувати и сина и кућу и
образ док се Јово не врати.
“Отац је избјегао стратиште на Зиданом Мосту. Био је снажан, крупан.
Раскинуо је окове и побјегао само у доњем вешу. Испод мајице је сакрио
карту Југославије, то га је кући и довело. Од Марибора довде фатан је
више пута. Налазили су га исцрпљеног и снемоглог од глади. Сваки пут
је кад се мало опорави успијевао да побјегне...” свједочи мој домаћин.
У онај глуви сат у којем се ноћ тако примири да ни своје било не чује,
кад се први пијетлови ишчекују да се ка зори преломи, неко је Савки на
прозор покуцао. Устала је на прсте да Момчила не пробуди и угледала
некад очи некад лица, кезио се – да ли човјек. Бацила се дрхтава преко Момчила, да дијете заштити, остатак ноћи се не усуђујући главу да
подигне, некмоли погледа према прозору. Жена мужа није препознала,
мајка сина јесте.
“Мог оца је само баба Сава успјела да препозна, толико је био пропао.
Сама кожа и кости. Тако се на његовом случају потврдила прича о Одисеју. Шест мјесеци се никоме није јављао...” прича Момчило.
За Јова рат није био завршен. Бијаше одлучио да се не преда. Повезао
се са једним “самотњаком” Владимиром Дуловићем и Мујом Радоњићем
и избјегао у планину.
***
За њега је тако отпочело вријеме одметништва, за Савку ход по мукама. ОЗНА је почела да сумња да је Јово “ту неђе”. Кад год би одлазила у
Колашин неко од “брижних” би је приупитнуо:
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“Шта збори Јово, је ли ико од наших претекао?”
Слабо је шта зборио. Мало је коме вјеровао, ријетки су га виђали. Но,
нешто се није дало сакрити. Остала Савка благословена. Из дана у дан
крупнија. Како прође тако жене лактовима заиграју:
“Виђи Обилића копиљуше, како је напредна, машала! Оваква ђецу да
нам учи!”
И братственици се забрижили.
“Како нам узе образ!”
Она је само ћутала и носила своју муку. Коме да каже да је дијете Јовово. Како на врат да му наврзе “хајкаче”?
“Причала ми је мајка, кад год јој је било најтеже, кад је гласине сколе
или тешки рад премори, погледала би пут планине која је скривала Јова.
Знала је да је горе, да је њен и уз њу и тјешила саму себе: Добро је! Све
ће бити добро!” повјерава ми Момчило.
Некако ове гласине пристигну и до Јова.
“Ја сам се увијек борио за част своје породице и мада знам шта те
чека и шта ме чека кад кажеш да је дијете моје, друге ти нема. Иди у село
и признај да сам ту”, нареди жени Савки.
Чим је признала да јој се муж вратио узаврело је и село и планина.
Једна хајка за Јовом, друга за јатацима.
***
“Мене је она учила”, присјећа се Никола Бијелић. “Имао сам ја година, али је вријеме било такво, било је доста одраслих ђака. Сјећам се
тога дана кад нам је у разред упао злогласни Панто Перовић и пред разредом исцијепао Савкину диплому и рјешење, а њу из разреда избацио
наглавачке”.
Наглавачке у затвор.
“Говори!”
“Говори!”
“Признај!”
Проговорила би Савка како је Јова завољела и дом кренула да свија,
хтјела да живот проживи домаћински, нормално, не повијајући се ни
лијево ни десно. Признала би да није призивала рат, нити у кога пуцала,
нити писала резолуције. Био је то мушки посао. О томе је одлучивала
мушка памет. Можда би признала и ђе се налази Јово, ко су му јатаци
и које су им јавке али кад се о томе ломила, запиштала би у њој опора
крв Обилића, запјенила и у грло наврла, па из њега ни ријеч, са усана ни
слово.
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У затвору се породи. Роди сина Момира. Момир рођен ухапшен.
Није вјеровала де ће беба да јој преживи. Кад би некако успјела да
му опере пеленице, једну једину преобуку која се беби-сужњу бијаше
посрећила, сушила би их око себе, да би га што прије утоплила.
“Причала ми је мајка”, присјећа се Момчило, “да је два пута падала у искушење да изда ђе је Јово. Били су је ставили на страшне муке.
Провукли би јој мотку испод кољена, а онда руке испод мотке, па везали
око ручних зглобова и привезали за таваницу да виси. Висила би док се
не онесвијести, а онда би је скинули, полили ледном водом, па поново
на вјешала. Једном је били скинули да подоји дијете, а она као без руку,
утрњеле јој пусте, не могла дојку да прихвати, него се нагнула над бебу,
не би ли сама дојку пронашла и нахранила се. Новорођенче се мучило,
колико се мучило, тражило дојку узалуд. Савки сузе саме покапале и
беби падале по лицу, а бебица почека да лиже сузе и њима де се храни.
Е, тад је умало издала.
“Још једном је једва одољела искушењу. Почели глађу да је муче, сколила је пуста глад да се с душом раздваја, у то пред затворским вучјацима угледа векне хљеба, па помисли да отме векну испред пса и њоме глад
да утоли. Онда се мене сјетила (брата ми Момира била је прежалила у
часу кад је рођен, мислила је да дијете неће издржати затвор колашински) и одустала од тога наума да ми неко послије не приговори како ми
је мајка од паса љеб отимала”, једва проговора Момчило.
***
Нијесу само Савку затворили. У затвор одведу и оца њенога и мајку и
свекра и свекрву. Остала пуста земља сама. Сеоски одборник одреди настојницу за Благојево имање, неку Златану Томић, а Златана се одене у црногорско одијело Савкине мајке, па за говедима. Ћера говеда и командује:
“Ојс шароња, четничкога ти оца, да ти оца!”
Била се, веле, на голему муку ставила.
“Ови се из затвора неће вратити никад”, селу се повјеравала, “па сам ти
на велику муку. Не знам да ли прво да продам овај дио имања или онај”.
Понекад би Савку и пустили из затвора, тек Јова да намаме. Но, он
се није дао намамити. Био се свио у планини која ни вука не би изимила. Прво настанио пећину у сред сриједе литице. Кад су му тај ваган
по одбљеску ватре открили премјестио се у пећину Ђедов до. Чудна је
то била пећина – као ђедово наручје. Некако је гутала и дим, ко зна на
коју страну планине је излазио. Одметниковао је до 1948. Но, ни ОЗНА
није мировала. Некако су били дошли до једног Јововог јатака, до сестре
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Влатка и Лабуда Пековића, и убједили је да изда и њега и његову групу.
Она пошаље јавку по којој је цијела група требала да сиђе у село, Јово
нешто предосјети и не дане дружини но каже:
“Нећемо сви да силазимо јер сам нешто сањао и мислим да ћу погинути. Сићи ћемо само ја и Мујо”.
Сиђу Мујо и Јово, остане Мујов брат (који им се у међувремену био
придружио) и Владимир Дуловић. Прије него ће сићи напише три писма:
једно у којем ОЗНИ саопшти све што о њима мисли, друго опроштајно
породици у којем их поред осталог замоли: “Сахраните ме на Орли кршу
и не градите ми споменик. Мој гроб обељежите само грубим каменом и
на њему напишите: Одавде сам кренуо и довде дошао – Јово Кљајић” и
треће, захвалницу неком колашинском трговцу.
***
Сестра Пековића спремила одметницима вечеру. Скувала им купус и у
њега утукла неке кости. Јову се оброк учини чудним па скочи и викне:
“Издаја! Шта си нам ово спремила?! Какав је ово прах кроз купус? Пробај ти! Пробај ти”, она почне да једе прва, умири одметнике и преко залогаја
им саопшти да очекује сестру и сестричину, да ће им се и оне за вечером
придружити. Стигну “сестра и сестричина”, два официра ОЗНЕ у женске
хаљине одјевена. Колико су прескочили праг Јово посумња и викне:
“Јеси ли ти Јело, јеси ли ти!” потегне пиштољ, пуца први и погоди
једног официра у бутину и ту му пиштољ “закује”, овај Јова у срце, али и
њему се оружје “залије”. Други официр потегне машинку и она откаже.
Мујо извади пиштољ и њега изда оружје. Јово још врућ скочи на ноге,
скочи и Мујо, све четворица стоје и гледају се, свима мртве цијеви. (Не
да се оружје на брата, сумњам да постоји други разлог.) Официри истрче, за њима фијукне енглеска бомба, не експлодира ни она. И Јово мртав
истрчи, сједне под једну крошњу, о дебло се ослони. Ту су га ујутру
нашли, са испруженим пиштољем у хладној, прехладној руци. Пуцали
су га мртва и убили још једном, а онда је каменован, сва лобања му је
изломљена, тако је убијен и трећи пут.
***
Када је тога дана Панто Перовић, веселији него икад, отворио врата ћелије у којој је Савка робијала све јој је било јасно и без ријечи
“муштулука”. Није пустила ни сузу. И да је хтјела није могла заплакати,
сва се била претворила у мисао леденицу:
“Куд ћу јадна с двоје сирочади?! Чему ли ћу гледат пут планине?!”
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Поведе Панто Савку код свекра Богдана, ту приђе старцу и каже му:
“Залелечи, Богдане, убили смо ти Јова! Како бијаше силно избечио!”
Старац сузе не пусти него потражи гусле и запјева “Косовску изгубницу”. Само једна суза закотрља се старцу Богдану док је пјевао стихове: “Ту брат брата издат не хтјеше, докле гође један тецијаше”. Пјесму је
завршио стиховима које је тад допјевао:
“Како ћу вас дјецо осветити, кад не могу по гори ходити, нити видим
низ пушку гледати?”
***
Је ли се то узмутило небо над избразданим тјеменом Орли крша? Јече
ли облаци међу зубима од камена? Мрачи л’ се то или се мени мути од
сведочења која сам управо чуо?
Не размишљам о томе јер једва видим пут. За леђима дрхти јаблан.
Око њега се усковитлале сјенке с лијеве и десне стране, сустижу се, хватају за вратове и гуше. Непомирене ни у смрти.
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Zorica JOKSIMOVIĆ

LET
Kad je svanulo, ništa ne najavljivaše da bi se ovaj dan, po bilo čemu
razlikovao od drugih, od onih vrelih ljetnjih, julskih dana, ljepljivih od
omame, vlage i toplote. Čim otvori oči, bez imalo lijenosti ona ustade, kao
da je čeka važan zadatak, a odmor je. Dugi. Onaj najmrtviji od kad zna za
sebe. Nijednog trena, u vrijeme pandemije Corona virusa nije mogla valjano
isplanirati, a kamoli ljeto, u kojem, trena je, i treptaja na pretek.
Namještanje kreveta je u znaku početka jutra, s namjerom da treba biti sve
složeno, kako bi joj dan tekao kontinuitetom slaganja misli.
Za razliku od prostorija unutar doma, koje kao utrobe čuvaju svaki „organ“
na svom mjestu, terasa je, (posebno ljeti, kada grije, a vjetar hladi) njen
svijet, otvorenost u plus beskonačno, prostor širine svih čula.
Zvuci zrikavaca koji dopiru s vana su u neprestanoj utakmici sa zvukovima
automobila koji izmiču cestom ispod, i u takvom natjecaju uvijek vode.
Samo zvuk sirene auta hitne pomoći razbije taj sklad, a jeza joj svaki put, kao
reakcija, prostruji cijelim tijelom; kao onda kada je sa ocem u takvim kolima
jake sirene i rotacijom jurila do kotorske bolnice kako bi se spasio, ili za tren
produžio se, život stvoritelja joj.
A onda zrikavci, u istom taktu stišavaju sjećanja i podsjećanja, i kao dobri
simfonijski orkestar usklađuju akorde što se miješaju sa mirisom prve jutarnje
kafe.
Sa balkona njenog stana puca pogled punoće onih neizgovorenih riječi što
traže putovanje. To najljepše je mjesto komunikacije, kad misli nemaju ni
fizičku zapreku, kad onako lepršave i nevine odlaze do morskog horizonta,
dokle pogled seže. Ma gdje se nalazila, ma o čemu razmišljala, jedan dio
njenog bića je uvijek znao na kojoj strani svijeta se nalazi njeno mjesto. U
obličju Riječi je. Pa čim bi uspjela da odredi pravac, bivalo je lakše. Ne zato
što je takva, slobodna, imala svoj put, već i stoga što ju je ona sila gravitacije
kojom se dva tijela privlače uzajamnom, proporcionalnom silom, vukla.
Energija njene Ja je bila u skladu umnoženoj masi njegovog Ja, a obrnuto
proporcionalno kvadratu njihove međusobne udaljenosti.
„Ja sam danas na onoj tački, na kojoj ćeš Ti biti malo kasnije“. Kaže „da je
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prepoznaješ u sebi“. Da si je tražio na pogrešnim mjestima, „i kad bi stao na
par minuta da pogledaš smjer“..., „Sunce izgrija“, - dodala bi, njegovom nizu.
„Nisam bio svjestan da si zapravo cijelo vrijeme bila tu. O, da, Sunce
u tvom obliku dotaknu me. Tu si. Tu sam. Tu smo. Plima te nosi meni kao
poruku u boci“, reče on.
Eto, zapažaju pojave koje se nameću našoj pažnji, oku i glasu, promišljeno,
kao istančani vid istog čovjeka, istog putovanja od podnožja do vrha.
Riječi Njene, kao kakve ljepote lijepe su, i kad putuju, i kad miruju, i kad
šute i kad spavaju. Nekad, kao planinske brzice u proljeće, žubore, kao ono
što vječno upozorava na Čudo. Čudo njenog postanka od izvorišta do ušća.
One ljepote koja stanuje u grudima, kao rijeka ponornica.
I to je jasan utisak da su se riječi susrele nekim slučajem, nepredvidivim
i nenadanim , a opet sretnim sticajem okolnosti. To je ljepota njihovog niza,
nastalog savršenstva, više kao ostvarenje jedne izuzetno rijetke slučajnosti.
Ništa nije bliže u ovom trenutku od njenih ambicija zapisivanja Riječi,
imenovanje prha lastavice ili slike šarenog leptira koji odmara na listu
grančice limuna, Njegovog budućeg doma, kuće na osami u kojoj stanuju
oni snovi za koje nije vazno hoće li se ostvariti ili ne, one šume iza nje, koja
se zasigurno oslobodila duhova i daje fino osvjetljenje pejzažu kao beskrajno
djelovanje, kao lična zasluga. Kao život i trajanje.
Zapisivati ih kao dah života što treba da ostanu putokaz Istini, kao
latinske i grčke setence koje dišu kroz vjekove. One što prolaze kilometre
komunikacije, slažu se „kao zid, cigla na ciglu „ one Riječi što su kao davanje
poklona bez profita, izdanci, djeca njihova.
„Na balkonu si, u noći punog mjeseca“? upita.
„Da“, - odgovorih
„Mjesec mi je ogledalo“, reče, stotinama kilometara daleko, zagledan u
njegovu punoću.
Ove riječi gledaju. Vide iz daljine. Osjećaju.
Razmišlja o tome kako se simbolizam Mjeseca očituje u njegovom odnosu
sa Suncem, u onom značenju: prvo, to što je mjesec lišen vlastite svjetlosti
i što je samo odraz sunca; a drugo, što prolazi kroz razne mijene i mijenja
oblik. Svjesna, da Mjesec simbolizira zavisnost o energiju i ženskii princip,
kao i periodičnost i obnovu.
A Sunce, to vrelo snage, kupalo ju je sa svih strana, osvjetljavajući i onu
podzemnu žicu njenog emotivnog rudnika. I čini se, kad je tako vedro i čisto,
kao da je uzme za ruku i povede svim hodnicima svoga puta, sjaja emocije,
one transponovane snage u Riječ pretočene. U prekrasno Biće porasla! Zrela!
Za život, ili smrt? A zasigurno, smrt je jedina izvjesnost čovjekova života. I
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uvijek nanovo, ono pitanje: „Šta je to što je toliko silno mami k svjetlosti?
Kad ugrije, kao da se sve boli operu i tame prosvijetle, u letu, do spajanja.
Kao iz mita o Dedalu i Ikaru. Energija sunca i slobode je nosi visoko, ne
uzimajući oprez - ne letjeti previše visoko, jer visine privlače, a sunce svojom
toplotom topi vosak ( onu Riječ, nespretno izgovorenu), da bi se tragično
završio, kao Ikarov let.
Zapravo, i nije tragično. Tragičan je samo pad, a let je njena neograničena
sloboda emocije , ono umjetničko biće koje porađa misao u obličju Riječi što
oživje i živjeće svoj zaseban život.
Njenom glavom nije prošla niti jedna jedina misao, a da nije bila odraz
slikovnosti izazvane njihovom igrom senzibilnosti čulnog. Nije to samo
pitanje fantazije ili potreba za mitosom Riječi, to je vlastita religija, vjerovanje
u život i snagu Riječi. One, koja na putu lako stiže do sagovrnika i predstavlja
sadržaj svjetla svijesti. Stvarno je sve ono u šta vjerujemo da postoji, jer, sve
što je jednom stvoreno, sve što je u jednom trenu i promišljeno, živi i živjeće,
nepobitno.
To su one riječi od kojih je i mladi Oto Vajninger, pošao, strasno zaokupljen
pitanjem dualizma, „da ne postoje čisti muškarci i žene, već samo muška i
ženska osnovna supstanca, i da je svaka individua mješavina objeu supstanci
data kroz darovitost i genijalnost, putem izrečenog“. I ona zna da smo u
stvari samo onaj stvarni i izmaštani vid istog čovjeka , ishodna i krajnja tačka
jednog putovanja na kojima se čuje riječizborje.
Pored onog Ja koje je relativno plemenito, smjesta nikne ono Ja koje
dovodi u pitanje ovu plemenitost, kao krivicu , kao duvanje u zapaljenu
vatru. Prepoznaje se brzo onaj momenat praznine koja se širi poput erozije ,
bezvremene i beskonačne. Odsustva ne možemo tražiti, ona su nemjerljiva.
Kroz otvorena vrata balkona uletjela je ptičica, sumanuto pokušavajuči da
leti omeđenim prostorom sobe. Kao slijepa, udari u jednu, pa drugu stranu
zida dok nije pala na pod. Taj „grumen života“ zadrhta uplašeno. Kažu, kad
ti ptica nenadano uđe u dom, dolazi dobar glas.
Gotovo pa nečujno joj priđe, uze je kao što se uzima drago, svoje, i nasloni
na šaku, lagano ljuljuškajući je kao u kolijevci, da joj umiri strah.
Gleda je. Zbilja je lijepa. Nestvarno lijepa. Izuzetne fizičke ljepote, kao
i izuzetna umjetnička ostvarenja, pobuđuju u nama poštovanje. Disala je u
njenoj ruci, a kada se sasvim uvjerila da su joj u miru njena dodira krila
ojačala, nakon samo par minuta sa balkona, otvori šaku i ptičica poletje.
Osmjeh se razli po njenom licu ko mjesečina. Ovaj glas - preobražen u let,
Riječ je što ne miruje. On putuje Njemu. Vjeruje u dodir Riječi.
Moj duboki naklon i poštovanje svim riječima koje stanuju u Nama. Neka
dubina naklona bude mjerilo visine njihova leta.
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Rifat MUKOVIĆ

ZALAZAK SUNCA
( Zapis sa purpurne obale)
Užurbano, skoro u groznici pripremam slikarski pribor.
Pretražujem obalu da nadjem pogodno mjesto, podesan vidik.
Uskoro će zalazak sunca.
A preda mnom se opružilo more, teško i debelo, plavo i zeleno. Sunce
lagano gine. Zapad se pretvara u ogromnu plamenu pustinju bez oblika i
trajanja, bez kraja i početka, i sve izgleda razliveno i stopljeno, kao da će
ovako ostati zauvijek. Nemoguće je gledati zalaske sunca a ne osjetiti blizinu
kraja svemu živome, i da sve što postoji i traje, zavisi i dokazuje se ovim
trenutkom. Čovjeku zastaje dah pred veličinom trenutka kada predmeti i
oblici gube formu i težinu i postaju dio lebdeće, eterične cjeline. Različite
nijanse jedne iste boje pojačavaju utisak bestežinskog stanja.
Tako i slika Klod Mone. Njegova platna su samo mozaici svjetlećih
trenutaka objektivnog svijeta. Monea ne interesuje niti volumen niti dubina
pejzaža. I figura u prostoru je data kao dio cjeline, i ni po čemu se ne da
razdvojiti. Tako u slikarstvu nastaje ton, a slikarstvo postaje muzika. Ideja
cjeline koja je nerazdvojiva i nedjeljiva pojačava utisak univerzalnog. Ne
može se reći da slikari prethodnih epoha nijesu imali ton, jesu, ali je on
obavezno podredjen formi i nije sredstvo izražavanja.
Svjetlost baroknim slikarima koristi samo da naglase volumen i formu
objektivnog. Tako radi Rembrant, koristeći efekte svijetlog i tamnog,
naglašavajući obrise figura u prostoru.
Na savjet svog prijatelja Gogena van Gog odlazi u Provansu. Toplo
arležansko sunce, žitna polja sa čempresima i maestral, čine Goga
oduševljenim. Nastaju platna živih boja. Kovitlac nemirnih, kolorisanih
linija naglašava unutrašnji doživljaj. U eksploziji žuto-ljubičastih tonova pri
zalasku sunca, Gog predano radi umorne sejače i kosače.
Gogova unutrašnja napetost, pretjerani rad, i provansansko sunce koje
neumitno prži, razdražuju Gogov nervni sistem do krajnjih granica, dovodeći
do prvog nervnog napada,a onda su uslijedili i sljedeći od kojih se na
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karaju nije mogao odbraniti. Sudbina ga vodi još jednom u žitno polje sa
gavranovima, u borbu za sliku ili život, ali podlegao je, pucanj u grudi i kraj.
Gog nije bio svjestan da je upravo tada nagovijestio novi pravac u slikarskoj
umjetnosti - ekspresionizam.
Ako bi smo izdvojili jedan malen, proizvoljan segment, Moneovog platna,
i uvećali ga tako da obijemo sliku npr. 50 cm x 50 cm, dobili bi smo sasvim
apstraktan izraz. Likovni eliementi bi bili dati slobodno u prostoru, pri čemu
je ideja vodilja, koja bestežinski materiju svjetlosti drži na okupu. Dakle,
apstraktno slikarstvo je nastalo mnogo prije apstraktne umjetnosti modernih
slikara.
Ovu skrivenu težnju Monea prema apstraktnom, na najbolji način ostvariće
Kandinski, koji likovne elemente liniju,boju i ton, povezuje u bespredmetnu
kompoziciju pri čemu je vezivo muzika.
Mladi slikar iz Pariza Žorž Sera je u poimanju svjetlosti otišao najdalje,
i matematiku svjetlosti i boje doveo do neponovljivog. Titraji svjelosti su
atomi, a ton se zapravo sastoji od niza atoma sjedinjenih u molekule strogo
nijansiranih boja.
Možda su upravo zalasci sunca i igra svjetlosti na predmete i oblike u
prirodi učinili da svijet objektivnog bude doživljen na drugi način. Predmeti
dobijaju obrise i nemaju dubinu. Boja je nestvarna i nestalna, i ne može se
doživjeti pod kontekst već poznatog, iskustvenog klišea.Forme gube oštru
granicu i imaju tendenciju da se stapaju i slivaju u jedinstvenu harmoniju
svijetlo tamnih površina.
Grozničavi kraj devetnaestoga vijeka najavljuje konačni raskid sa
romantičnim klasicizmom i realizmom. Jedna epoha se gasi, druga radja.
Intelekt i duša su spremni da prigrle život i prihvate ga onakvim kakav jeste.
Uspavani svijet boja u rukama odvažnih slikara tadašnjeg Pariza oživljava,
radjajući svijet svjetlosti i boje. Mistično i realno je konačno ustuknulo pred
jednostavnom ljepotom života.
Svijetu je zastao dah pred platnima impresionista. Tadašnja kritika
ih odbacije. Prve izložbe su skoro skrivene od javnosti i priredjuju se u
trećerazrednim galerijama i restoranima. Skoro da su proglašeni bogohulnicima
i jereticima. Maneova “Olimpija “ će šokirati parišku javnost, i zadati konačni
udarac akademizmu.
Na prvoj izložbi “nezavisnih “ u Parizu,1874.god. Mone će jednu od svojih
slika nazvati “Izlazak sunca- impresija”. Radja se nova umjetnost, umjenost
boje i zvuka - impresionizam. Došavši u Pariz iz hladnog i tmurnog neba
Holandije van Gog potišteno govori svom batu Teu:” U kakvom sam bio
mraku “.
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Još jedan trenutak i sunce će zaći. Preda mnom bliješti i poigrava svijet boja.
Prvi potezi pastela klize po papiru. Osjećam obrise lelujave obale.Pokušavam
da prenesem odsjaje sa skoro mirnih površina mora. Naglašavam obrise
obližnjih hridina. U zraku isparenja.Osluškujem lagano pretakanje talasa u
hridima. Pokušavam da sjedinim nebo i more. Zvuci su toliko intenzivni da
više ne pratim formu i ne vidim oblike.Prepuštam se muzici boja. Ushićenje
dostiže vrhunac. Dajem posljednje akcente svjetlosti na purpurnom nebu. A
onda mir - bonaca. Na zapadu zadnji trzaji umirućeg dana. U duši nevjerica.
Da li sam barem na trenutak uspio zabilježiti trenutak koji prolazi. Ne znam,
ali sam u jedno siguran, da ću sjutra ponovo, u smiraj dana, biti na istom
mjestu sa pastelima. Možada neću imati dovoljno snage i hrabrosti da slikam
kao danas, ali ću misli koje naviru uobličiti u zapis, koji bi mi mogao vratiti
toplinu juga, kada zimi uz huku vjetra i snijega, u mom Rožaju, budem
iščitavao utiske sa purpurne obale.

DOLOVI
Ljeto je. Topli dani najavljuju kosidbu. Zrela trava bujna i izdašna u talasima
leluja na ljetnjem povjetarcu. Da bih izbegao vrelo planinsko sunce, penjem
se homarom uz samo korito potoka. Savladavam ogromne kamene gromade
sa obje strane obale. Tu je i gnijezdo carića kojega danima posmatram.
Po mojim pretpstavkama, upravo ovih dana mladunci bi morali napustiti
gnijezdo. Imao sam sreće; porodica je bila na okupu. Razdragani poletarci,
vodjeni prodornim javljanjem roditelja su veselo skakutali podrastom, kao
miševi. Dugo sam ih posmatrao. Bio sam srećan što je moja šuma dobila još
pet novih, nestašnih stanovnika. Kao da se nijesu mnogo obazirali na mene pa
sam ih mogao posmatrati do mile volje. Ipak sam odlučio da nastavim dalje
uz potok. Svježina vazduha, i debela hladovina su mi prijali. Mirisi homora
i bora su se širili čestarima. Gore visoko u krošnjama je provirivalo sunce.
A onda sam izašao na drum, pa drumom do česme, i stao da se odmorim i
umijem čistom planinskom vodom. Kako je samo bila sveža i hladna.
Kad sam osjetio prve gutljaje kako silaze do utrobe uzdahnuo sam,
nasmijao se, i rekao samom sebi:
- Najbolje piće od svih pića na svijetu je planinska voda!
Pomislio sam na svu tu limenu i plastičnu hemiju svakojakih napitaka koja
se tako besomučno troši i kupuje, i tako besomučno svuda razbacuje.
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Ali brzo sam odagnao ova razmišljalnja jer su me odvraćala od ljepote
trenutka koji sada živim, tu pred sobom, u još uvijek netaknutoj prirodi. Sklon
rezignaciji mogao bih u turobnim razmišljanjim o čovjeku današnjice, zapasti
u potpunu apatiju i besmisao. Na mah mi je prostrujala u glavi misao pjesnika
M. Ćatića koji moli Gospoda da mu podari smisao za ljepotom. Nije molio
ni za kuću, ni vikendicu, ni za auto, ni regal (trokrilni), ni španski zid, ni za
eloksiranu bravariju, niti za italijanske pločice, ni kredit, niti pak neki važnan
položaj, već je želio samo barem malo smisla za lijepo, da u lijepom nadje
smiraj duši i tijelu. Ali, avaj, pusti snovi.
Ustao sam im krenuuo dalje, zamišljen. Šta će biti sutra sa ovom divljom
prirodom? Kako će izgledati? Hoće li ostati ovako čedna i divlja, netaknuta,
ili će se neko sjetiti da i ovdje pobode neki objekat od “opšte društvenog
značaja”, ili pak udariti asfalt ovim drumovima kako bi eto bili bliži turistima
kojih je na svu sreću, (a ja mislim nesreću), sve više. Ili posteve nekakav
Lovački dom koji će ugostiti one “ljubitelje prirode”da potamane još ovo
malo preostalih živih stvorova što se nečujno kreće ovom divljinom.
Sunce je tromo išlo prema zapadu. Na sve strane, živi svijet insekata je
zujao, kao da sam u džinovskoj košnici. Od samog ulaska u šumu pratio me
je droz pjevač, nenadmašni poeta naših gora, koji me je krijepio pjesmom i
govorio - Ej ti, što hodaš na dvije noge, poslušaj ovo. Ja svake godine imam
zaduženje da svim stvorenjima šume kažem da smo bezbijedni, da je ovo
od pamtivijeka naša šuma, naša domovina, na kojoj svijamo naša gnijezda i
jazbine i podižemo svoje mlade.”
Utuvio sam poruku i krenuo dalje prema Dolovima. Purpurni horizont
je plamtio kao nikad. Čula se pjesma čobana a zvonki zvuci medenica su se
razlivali gorom. Svježi naviljci su pobožno klečali duž mirisnih, tek pokošenih
livada. Miris sijena je prosto omamljivao. Ptice su pjesmom slavile život.
Nastupao je suton. Zapad je ginuo u plamenim tonovima zalazećeg sunca
a crni četinari ocrtaše jasnu granicu izmedju neba i zemlje, tako odvojiše
jedno od drugog, ko da nikada nijesu bili zajedno, a gora utonu u nejasne
obrise noći. Sjedio sam na brežuljku u Dolovima, okružen šumama i oštrim
visovima okolnih brda, kao u lijevku.
Izgubio sam osjećaj za prostor i vrijeme. Nešto iskonsko, staro,
hiljadugodišnje je ćutalo, čučalo, u svakom grmu, u svakom naboru livada i
pašnjaka. Nešto što se davno desilo oživjelo je tu predamnom. Nestvarni utisci
pojačavali su moju maštu, i budili davna sjećanja na priče i legende ovoga
kraja. Ponoćni vjetar puhnu noseći travčice visoko u nebo. Javio sa ćuk.
Bilo je to davno, u noći kosidbe, kada su se dugu ljetni dani mjerili brojem
naviljaka i zdenutih plastova. Cijeli dan su odjekivali zvuci klepanih kosa
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i belegije. Umorni kosači su odlazili na počinak. Noć se učvršćivala. U
vazduhu se osjećala neka vlaga i omorina. U selu mir prekidan lavežima pasa
i rijetkim blajanjem ovaca. Vjetar je bijesno najavljivao kišu. Uznemirenje u
selu je raslo.
- Kiša će sve nagrditi!- čulo se uz slabi sjaj fenjera. Zabrinuti seljani se
počeše okupljati u grupama. Ko grabulju, ko vilu. Prve kapi kiše se spustiše
na suvu zemlju, skoro neprimjetno, kao predskazanje. A onada je naišla
oluja. Seljani se uzbudjeno i uz dovike zaputiše prema Dolovima. Morali su
spašavati svježe zdenute naviljke i plastove. Ali i najbrže da hodaju, nijesu
mogli stići prije pola sata, a tada će možda već biti kasno.
Jedan čovjek je bio budan cijele noći. Nije spavao. San ga nije mogao
prevariti. Prvi je krenuo. Vidjeli su ga i govorili, čekaj - zajedno ćemo. Nije se
osvrtao. Išao je smjerno, pognute glave sa kabanicom preko, vilom i grabuljom
na ramenu. Zvao se Murat. Nešto u koracima i stavu tijela je odavalo neko
čudno osjećanje. Stalno se okretao okolo i gledao prema nebu. Sijevale su
munje. Gromovi su cijepali nebo i vlažnu šumu. Zrak je bio olovno težak.
Raskvašenim putevima lila je voda. Nije se vidio ni prst pred okom.
Tumarao je, putevima, preskakao lokve vode, i samo kad bi sijevnula
munja ubrzao bi korak. A onda se još jednom prolomi nebo i dolovi zasijaše
srebrnom svjetlošću. Prvi naviljci su se nemoćno rušili pred udarima stihije.
Zgrabio je vilu pokušao da gomila plastove i naviljke. Trčao je od jednog
do drugog ali oluja je bila jača. Pokisao do gole kože, drhtao je i gušio se na
vjetru koji mu je neumitno šibao lice. Poznat po vrednoći i snazi Murat je bio
potpuno savladan i obeshrabren. Svu njegovu crnu kosačku muku oluja je u
tren oka pretvorila u haos u poraz. A onda još jedna munja, kakvu nije vidio
u životu, i neka divna svjetlost obasja pokisle Dolove. Prizor je bio nestvaran.
Strah se miješao sa čudjenjem. Iz homara, nošene nevidljivom silom počeše
izranjati ženske prilike u svilenoj svijetloj odjeći, dugom preko cijeloga tijela,
i bijelim maramama preko glave. Lica su im bila božanski lijepa, blijeda,
čista. Crte lica izoštrene, sa jedva primjetnim osmejkom. Prividjenje. Šta se
dešava? Nije mogao da se pomjeri. Bilo ih je sve više. U rukama su nosile
vile i grabulje dijamatskog sjaja. Počele su da kupe sijeno i slažu u naviljke
sa takvom lakoćom. A onda se počeo homarom širiti neki čudesni, umilni
smijeh. Pojačavao sa na momente kao kikot. Kiša i nevrijeme kao da stadoše.
Zemlja je isparavala. Čudesni mirisi su se širili dolinom. Predivna stvorenja u
ženskom liku, pokrete pri plašćenju zamijeniše laganim, gracioznim pokretima
koji su prelazili u ples, dostojanstven i nevidjen.Neka muzika,melanholična
i čežnjiva, kao sa čobanske svirale razliježe se Dolovima. Nebo kao da se
ponovo rodi, a prvi zraci svjetlosti se pojaviše iznad obzorja. Ples u bijelom
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se nastavljao. Dolina se najednom pretvori u ogromni živi kovitlac plesa i
muzike, a bijele prilike nevidjene ljepote su prezrivo gledale na preplašenu
ljudsku priliku. Počele su oko njega igrati kolo. Muzika se pojačavala, i
nestvarno odlijegala šumama i brdima. Svi plastovi i naviljci su bili zdenuti,
a nevremena kao da nije ni bilo. Sve odjednom utihnu, slike se uzgubiše, a sa
njima i Murat.
Prošlo je malo vremena a seljani stigoše i zanijemeše od čuda. Gledali su
sa nevjericom i strahom. Dolovi su bili tako čisti i zateženi, ispeglani, kao da
ih je neka božanska ruka okupala i očistila, a naviljci i plastovi sijena svi na
svom mjestu. Nevjericu i strah zamijeniše osjećaj divljenja i čudjenja. Noć je
bila kao i prije, mirna i topla. Čula se kukavica.
Sve je bilo, a kao da ništa bilo nije, i sve se najednom izgubilo, a sa
nestvarnim dogadjajem nestao je i Murat. Nikada ga niko od tada nije vidio.
Poznat sa svoje snage, plemenitosti i nesebične vrline, kakvi mogu biti
samo vidjeni gorštaci. Murata i danas pominju u selu kako je u noći divlje
oluje nestao za svagda, i kako su ga odnijele vile daleko od rodnog zavičaja
u neki drugi svijet.
I danas, ponekad, u noći punog mjeseca, ljeti u vrijeme kosidbe, nad
dolovima se pojavljuje neka svjetlost kao da dolazi sa drugoga svijeta. Ljudi
koji su je vidjali kažu da prosto obigrava oko plastova, da bi se na trenutak
svila u nekom naviljku i tu ostala sve do prvih jutarnjih sati. Priča se da može
tako da omami čovjeka, da se ovaj potpuno zanese i izgubi. Zato se ljudi
plaše i noću izbjegavaju da teraju stada kroz Dolove. Oni radoznali, kao noćas
ja, ćute i sa nevjericom, strahom i uzbudjenjem navraćaju u Dolove ne bi li
vidjeli prizore svjetlosti, i barem se na trenutak našli u nekom drugom svijetu,
zanosnijem i interesantnijem od ovog u kojem živimo.
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Sonja TOMOVIĆ ŠUNDIĆ

SUBJEKTIVIZACIJE
Da sam rođena u staroj Grčkoj
sigurno bih bila Hiparhijа,
ili književnica Sapfo.
Pisanjem bih podrivala vladavinu mušku,
Aristotelu, javno, na predavanju,
zamjerala njegovoj zahvalnosti
što muskarac je, a ne žena.
Da sam rođena na Balkanu
muškarce bih oslovljavala sa On,
a On mene tuđom večerom.
U Imotskom, kao kaduna Hasanagina,
posramila bih sve
osjećanjem majke.
Da sam spisateljica,
voljela bih Šopena,
i bacila rukavicu u oči
francuskom društvu,
kao Žorž Sand.
Da sam Virdžinija Vulf
kazala bih:
Muškarac nije ogledalo
u kome žena vidi
svoju vrijednost.
Da sam francuska filozofesa
živjela bih od slobodne ljubavi,
napisala Drugi pol i obožavala Sartra.

213

ТОКОВИ 2/2020

Da sam rođena u Beogradu
sigurno bih bila Ksenija,
možda Isidora,
pisala fragmente o filozofiji
i zaljubila se u mrtvog pjesnika.
U Vojvodini - Mileva Marić,
studirala bih, u inat svima,
tehniku i fiziku.
A da sam ja ja,
bila bih poetesa među filozofima
filozofesa među pjesnicima.
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SLOBODAN
Da se ne zaboravi da je postojao jedan trenutak blistavi,
poznat kao slobodan!
Neka se zna da je živio jedan čovjek stamenog pogleda,
poznat kao nepodmitivi!
Da se oglasi da јe zemljom hodio jedan uspravan,
poznat kao gospodin!
Neka se pominje da je bio jedan koji je imао moć da govori
jezikom kojim se pokreću vasione!
Da se zna da je bio jedan čija je smrt
srušila moj svijet!
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DIPLOMATA
Čudili se stanovnici
u gradu na Limu
prilici u fraku crnom
što večeri svake u suton,
tačno u isto vrijeme,
da sat po njegovom hodu naviti mogu,
iz vile,
što dva lava kamena
čuvaju mir njen,
ulicom bešumno stupa
i istom stazom
do manastira Đurđevi Stupovi šeta.
Neznanac, zaboravljen,
i u gradu svom,
dok glas iz kafane ne viknu:
То najmudrija је naša glava
vojvodstva starog,
Gavra,
što od Cetinja do Bosfora
diplomatijom
državu stvara!
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Оливера ЦВЕТИЋ

БУЂЕЊЕ

(прадеди Павлу, солунцу)
Какав би био рај без светлости
А каква душа без вечности
Ил човек без очишћења греха
И огњиште без дечијег смеха
Да колевка не зањише сина
Да осеке нема ни плима
Какве би биле очи без зеница
И јутра рана без песме сеница
Да нетрулежне нису кости
А сваки тренут без радости
Као без верника богомоља
И као пуста небеска поља
Као нада Васкрсењу нуђена
И као смрт – смрт без буђења
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ОН
Он је моја стега
И август од снега
Сан и јава збега
Ал ништа без њега
Срећа богомдана
Награда и мана
Плавет јоргована
Радост прошлих дана
Он је капља вина
Мирис белог крина
Брод и олупина
С дна морских дубина
Он је блискост свезана
И даљина незнана
Мој корак до бездана
И мој лет ка звездама
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ПЕСМО МОЈА
Песмо моја како да се вратим
Из света амбиса и таме
Ти једина светлуцаш у мраку
Снохватом са мном уз раме
Суноврат ока за руку ме води
Измичу стопе – беспућем гоне
Песмо – душу ми ослободи
Да раслабљена не потоне
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Мила Дубак ЗЕЧЕВИЋ

ОПРОСТ
Опрости, нисам имала снаге
да отворим прозор
са којег је капала туга
јер,
мирисало је на олују
на немир, на неспокој,
прсти туге
добовали су по души.
Остављала сам осмјехе
непознатим сликама,
у заробљеним ноћима
слутила сам
проћи ће, невидљив
ко опрост.
Никад никог није било
да дочекам раширених руку,
дарована ми чежља
у сноповима надања.
Кад склопим руке
у молитви, сјећање изједа,
нијемо у шутњи
молим за опрост.
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ПАУЧИНАСТИ СПОКОЈ
Кад вријеме умине у прошлост
спокој сакријем дубоко у себи,
увијем у паучинасти спокој.
Покушавам
да укротим сопствени очај,
прогоњена утабаном стазом зла.
Негдје друго постоји
љубав као мој идеал постојања.
Лице смрти не желим да упознам.
Треба само умјети вољети.
Опсена духа влада
и амбис увијек мами.
Ја - беспомоћна без крила...
Ако ме љубав побиједи,
капаће кише.
На небеској љуљашци
зјапиће отворене ране
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ОДСЈАЈИ
Дух древног града сада ћути
под сунцем мени недоступним.
....
Памтим га занесеног, разбарушене косе
и очима пуних мора.
Носио је тугу рањеног јелена,
кротио сјеверне вјетрове медитерана.
Кад крену олује,
у врту чемпреса,
пјевао је тако заносно.
Док олује бјесне,
имао је снове пуне лаванде.
Скривене успомене паковао је у јастуку од свиле,
у свитање – ткане најфинијим нитима
својих слабости.
А слабост је кротио молитвом
у малој цркви на брду наде.
Сва љубав је расла у нотама.
Временом, његов лик сачуван од заборава,
краси космос.
Пространство свемира његов је дом.
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Nada MATOVIĆ

VRIJEME JE ZA LJUBAV
Za mene ljubav je imenica bez promjene,
broj bez ogrančenja,
korak bez stajanja.
Ali srce s imena hiljade, vrijeme je za ljubav,
vrijeme za more u sred zime,
vrijeme je voljeti voz bez rime,
kiše što preko ramena s suncem grle se.
Vrijeme je za ljubav bez vemena,
a u njemu, vrijeme je za ljubav bez adrese,
zato idi gdje god da te put odnese.
Umjesto karmina usne pepelom crvenim oboji,
jer vrijeme je za vrijeme je za vrijeme,
čudno neko, u kojem ljubav dobro stoji samo,
zato vodi me tamo,
jer ja i vrijeme ovo od juče se znamo,
zato po ljubavi u vremenu čuda, mi zovemo se!
Zato, rekoh vam da vrijeme je za ljubav samo!
Ljubav je najljepša haljena jeseni,
vrijeme je za vrijeme, svima, pa možda i meni!
Dok riječ na vilici stoji mi,
kad dođe vrijeme za nju biće rečena,
biće izgovorena!
Vrijeme je za vrijeme, vrijeme piše stih,
a ja gledam u ogledala
što ne umiju da slome se.
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Šta je ljubav,
ako već vrijeme nije u vremenu izgovorena?
A vrijeme naborano pravi lice,
a iz grla samo slova ljubavi čuju se,
plešu tango,
a ulice umjesto jezika pjevaju pjesme,
nekih moćnih pjesnika.
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PIŠEM O PJESNIKU
Pišem o pjesniku koji je volio svoju bol
ali i svoju pjesmu, koja mu je vidala rane.
Ćutao je čovjek, mislio je da i pjesma da ćuti zna.
A ona je bila mnogo glasna! Nije znala da miruje.
Gledao je prema nebu i čekao da i ono
progovori barem riječ neku.
Ali ćutalo je jer su njegove misli bile mnogo glasne.
Ah, da, on još piše.
Moj pjesnik se nalazi na raskrsnici
koja nema put koji može dati odgovor.
Zapaliću svijeću za sreću.
I za njega.
Ili su to dvije iste stvari.
Moj pjesnik je sanjar,
znam da neće odustati.

225

ТОКОВИ
2/2020

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

ТОКОВИ 2/2020

ТОКОВИ 2/2020
УДК 821.163.41-09

Веселин МАТОВИЋ

ДА СЕ БЕЗДНЕ МРАЧНЕ ОСВИЈЕТЛЕ
(Епископ ЈОАНИКИЈЕ, Свјетлост свијетли у тами,
Епархија Будимљанско-никшићка, Штампар Макарије,
Никшић-Београд, 2019)
Иако су настајали у различитим приликама и околностима, као одговори на многе и сложене изазове, које је наметала двадесетогодишња архијерејска служба њиховог аутора, текстови сабрани у књизи Свјетлост
свијетли у тами, међусобно се дозивају и допуњују, чинећи компактну
цјелину, и својеврсну синтезу Владичиног труда око обнове Епархије
Будимљанско-никшићке, а тиме и духовног и културног живота на овим
просторима.
Процес обнове запуштених и замрлих, најчешће и затрвених храмова,
није био ни стихијан ни произвољан, како се често може чути од стране
представника црногорских државних институција, али је текао у суморном времену и обесхрабрујућем околностима.
У многим случајевима почињало се расијецањем трња и разгртањем
наслага земље и камења да би се дошло до темеља, за које се вјековима
није ни знало да се ту налазе. Тако су се испод земље и рушевина, један
за другим, уздизали древни храмови који данас, пуни живота, радости
и вјере, сијају широм Епархије Будимљанско-никшићке и цијеле Црне
Горе, како можда никада прије нијесу сијали.
Са колико озбиљности и одговорности се приступало том послу
видимо из Владичиних свједочења о обнови и оживљавању Ђурђевих
Ступова, али и Подврха, Никољца, Самограда, Шудикове, Калудре,
Вољевца, цркве Св. Петра и Павла, па све редом - до манастира Бијеле,
Подмалинска, Заграђа и Косијерева, која читаоцу нуде обиље нових сазнања о њиховим ктиторима, неимарима, живописцима, настојатељима и
свештенослужитељима, преписивачима богослужбених књига, дародавцима и чуварима, ових , као Владика каже, „тврдих упоришта витезова
вјере и слободе“.
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Скоро на исти начин текао је и процес обнове зарушеног народног
памћења. За то је требало, прије свега, учинити народу видљивим и доступним оно што је најважније из његовог културног, духовног и историјског насљеђа, а што он, деценијама, па иако му је било пред очима
и на дохват руке, није могао ни да види ни да разумије. То је, по много
чему, био тежи посао и од саме обнове храмова, који је, између осталог,
подразумијевало извођење из заборава многих знаменитих личности:
духовника, ратника, стваралаца, градитеља, али и многих славних и трагичних догађаја из наше даље и ближе прошлости.
У условима све израженијег непријатељства и опструкције од стране државног врха, која у посљење вријеме прелази у отворени терор
над СПЦ и њеним свештенством, није било лако разгрнути наслаге и
ољуштити коре програмираног заборава, под којима је деценијама чамила атеизирана свијест, не једне него неколико генерација, док се у
овдашњим школама и даље забрањује свака вјерска поука. Међутим,
разламање тих љуштура био је једини начин и пут да се доспије до срца
и душе народне.
Поред обнове традиционалних црквено-народнеих сабора, приступило организовању бројних научних скупова и других културно-духовних
манифестација, покретању издавачке и публицистичке дјелатности, итд.
За почетак, покренут је часопис Свевиђе, а онда су установљени Дани
Св. Василија Острошког, па Дани Митрополита Саве Косановића, Видовданска и Ђурђевданска пјесничка бденија, установљена је и велика
књижевна награда Извиискра Његошева, као пандан од стране режима
искомпромитованој Његошевој награди. Обновљено је сјећање и оглашена истина о Пивским и Величким страдалницима. На мјестима њиховог страдања подигнути су храмови, који су постали велика светилишта
и саборишта народна, а они уведени у диптих светих српских новомученика. Посебна пажња посвећена је славним биткама за слободу српскога
рода: на Граховцу, на Вучјем долу, на Буковој пољани, на Мојковцу, итд.
У тај мисионарски подухват, и подвиг, уложио је преосвећени владика
Јоаникије све своје снаге, физичке и духовне, и све своје обилне таленте.
Види се то и у сваком његовом тексту из ове књиге, како у оним бесједничким, тако и у онима који се тичу црквено-историјских или књижевно-критичких тема. Сви су они писани, за народ, “на ползу народу“ како
би то рекао В. Караџић, а ми би данас казали – на оздрављење народа.
И сви су они, иако тематски разуђени, окупљени око идеје да, како Владика наглашава: „обнову светиња у грађевинском смислу, прати духовна
и културна обнова народа“.
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Ако црква мора бити одвојена од државе, не смије бити одвојена од
народа. То начело слиједио је Владика, са својим свештенством, трудећи
се да црква заиста буде народна црква. И народ је, презрен од власти и
државе, осјетио то уважење и удостојење, и зато се ових дана на свих
шест континената чуо његов глас и на свим језицима свијета разумјела
његова порука: „Не дамо светиње“. Осим, разумије се, на оном који не
постоји нити је кад постојао. Који се приснио некоме у црногорском министарству просвјете.
Имао је Владика, наравно, многе велике учитеље и саучеснике у тој
мисији, почевши од Св. Саве, Св. Арсенија и Његоша до митрополита
Амфилохија, а понајприје, рекло би се, Св. Пајсија Јањевца, патријарха
српског, и Митрополита Дабро-босанског Саву Косановића. Није случајно што су баш те двије личности, „два свјетила луче животворне“,
поред Његоша, најприсутније у овој његовој књизи. И није случајно што
је неправедно запостављеног Патријарха Пајсија управо трудом владике
Јоаникија наша Света црква коначно препознала у сазвежђу српских
светитеља, али и што је митрополит Сава постао један од стожера духовног и културног живота Епархије Будимљанско-никшићке.
Након страшних ломова за вријеме патријарха Јована Кантула: пропасти устанака, Банатског и Херцеговачког, устанка војводе Грдана, односно спаљивања моштију Св. Саве и мученичке смрти владике Теодора
Вршачког, а и самог патријарха Јована, наступило је тешко вријеме и
за Пећку Патријаршију и за српски народ у цјелини. Био је то један од
најтежих момената у његовој историји. Изложени, с једне стране, осветничком бијесу Османлија, а с друге - притиску Римокатоличке цркве да
пређу у католичанство, Срби са простора који су припадали Турској царевини,били су доведени на ивицу опстанка. Па ипак, и у таквим околностима, мудри патријарх Пајсије успио је не само да очува своју цркву
и њено јединство, а тиме и име и дух свог народа, него и да подигне и обнови огроман број храмова и манастира, да одњегује низ чувених живописаца и градитеља, да развије књижевну дјелатност, а и сам да значајан
допринос српској књижевности, и тако изврши цијелу једну културну и
духовну ренесансу у српском народу. Био је то, у стваралачком погледу
један од најсјанијих тренутака у нашој историји.
Та заслуга патријарха Пајсија све до недавно била је скоро потпуно
потиснута и запостављена, како у јавној свијести тако и у нашој историографији, али захваљујући залагању владике Јоаникија, она данас бива
све видљивија у културној ризници српског народа.
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Слично нешто, додуше у мањем обиму, учинио је и митрополит Сава
Косановић.
Митрополит Сава први је владика из српског народа који, након укидања Пећке патријаршије 1766, долази на чело Дабро-босанске митрополије. То се десило након Берлинског конгреса и доласка Аустро-угарске управе у Босну и Херцеговину. Захваљујући суровости османске
власти али и небризи дотадашњих фанариотских, владика, стање у Православној цркви на том простору било је поражавајуће: храмови су били
запуштени, свештенство неуко, добрим дијелом навикло на нерад и корупцију, народа необразован и запуштен, а умјесто очекиване помоћи од
стране нове хришћанске власти, услиједио је њен бескрупулузни притисак да се народ српски одрекне свог имена и преведе у католичанство.
Но, и у таквим околностима владика Сава успијева да уведе ред у Митрополији, да обнови многе храмове, да успостави парохије, да оснује
Богословију, да охрабри и поучи свештенство, да окупи народ око цркве,
при том и да активно сарађује у бројним књижевним гласилима тога
времена и остави иза себе значајно књижевно дјело.
Зар се у истој ситуацији нијесу нашли и митрополит Амфилохије и
владика Јоаникије у ововременој Црној Гори, и зар и они на исти начин
нијесу одговорили истим изазовима?
А са колико се дара и разумијевања, владика Јоаникије, слиједећи пут
својих „давних претходника“ епископа будимљанских, Калиника и Теофила, труди око афирмације пјесничке ријечи не само у својој епархији
него и у свему српском народу, видимо из текстова посвећених поезији
добитника „Извиискре Његошеве“, најзначајнијих савремених пјесника
српског језика. Овом приликом, довољно је да кажемо да су то сагледавања не само великог љубитеља пјесничке ријечи него онога ко заиста
зна да чита поезију, а такви се данас ријетко срећу у нашој књижевној
критици.
Тај изузетни Владичин таленат посебно ће доћи до изражајa у његовим истраживањима појединих аспеката Његошевг пјесничког дјела,
која ће резултирати низом веома комплексних, суптилних и оригиналних проникнућа у несагледиве дубине Његошеве „мистике и поетике“,
које, како Владика запажа, „не трпе појашњења и појмове“. Испитујући
прије свега Његошеву религиозну мисао, чијe исходиште, са доста увјерења, проналази у исихастичком учењу са којим се Његош, по Владичином мишљењу, упознао „кроз дјелотворно усмено предање“, тј. „кроз
личне контакте са духовницима“, какав је био његов први учитељ јеромонах Мисаил, некадашњи светогорски калуђер, Владика констатује
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да „ако бисмо тражили најкраће одређење Његошеве теолошке мисли,
нећемо погријешити ако је назовемо теологијом свјетлости“.То је, рећи
ће, „истовремено и теологија божанског стваралаштва, односно божанске поезије“.
А зашто Његошева „мистика и поетика не трпе појашњења и појмове“, показаће нам на примјеру стихова из Луче микрокозма, утврдивши
да „Пјеснички језик даје више могућности него богословски“, односно
да „Пјеснички језик јавља животворно богословље, и богословље налази пјеснички језик да би показало своју животворност“.
Није, опет, нимало случајно, што су полазишта Владичиних истраживања Његошеве поетике они стихови у којима, како каже, „налазимо полемичку напрегнутост између свјетлости и таме“ и у којима се
„земаљска драма сагледава у контексту космичке или метаисторијске
драме“:
„Зажега сам ја пламене буре
У предјеле ноћи и хаоса
Те ми буде сунца и мирове
Од сна хладна и превјечнога.“
И даље;
Вријеме ће и к тој цјељи доћи
Да се бездне мрачне освијетле.“
Ови стихови могли су се наћи као мото Владичине књиге. Ка њима
нас води и на њих упућује све што је у њој казано, почевши од самог
њеног наслова.
Да будем конкретнији: није ли владика Јоаникије овим што је урадио
у епархији Будимљанско-никшићкој, па и овом књигом, и сам „зажегао
пламене буре у предјеле ноћи и хаоса“, с непоколебљивом вјером да ће
једном и то вријеме доћи „да се бездне мрачне освијетле“?
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Радомир УЉАРЕВИЋ

У ДОДИРУ СА ЊЕГОШЕВСКИМ ОГЊЕМ1
Част ми је да сам у прилици да кажем и ја ријеч двије поводом издања
књиге Владике Јоаникија Свјетлост свијетли у тами, иако ја нисам поуздан тумач јер моја знања о теолошким аспектима књиге су недостатна,
а ти аспекти, природно, чине основ свих текстова сабраних у овој књизи.
А она свјетлост која свијетли у тами је највиша сладост за душу. Ријеч
сладост сам нашао у књизи Владике Јоаникија, у тексту о једном стиху
из Псалтира.
Дакле, будући да је, према ријечи Светих отаца, Цркви повјерена
свјетлост Божија, а каже се у Јеванђељу: Ми можемо говорити само о
таквој, о заиста светој Цркви, зато што је само таква Црква љубав и нада
човјечанства. Она је свјетлост која у тами свијетли и тама је не обузима (Јн. 1:5). Јасно је колико је мистична та и таква свјетлост, и каква
само сладост од ње обузима душу.
Постоје мистични слојеви у овим Владичиним текстовима који измичу сваком тумачењу и приказивању, као што по ријечима владике Јоаникија Његошева мистика и поетика не трпе појашњења и појмове, то
су они пролапси, или пропламсаји духа који воде у саму дубину и саме
основе, само сјеме смисла.
Читаоцу посао отежава лакоћа којом рукопис Владике Јоаникија прелази са теме на тему, са мјеста која су описна и сасвим разумљива, на она
огњевита мјеста која засљепљују читаоца, јер дух ове књиге поиграва
над тим и таквим мјестима као онај пламичак над ракијом: па се стара
игра поврх вина, ка блиједи пламен по ракији, како душу сликовито описује Игуман Стефан, чији лик, по ријечима Митрополита Амфилохија,
у свјетлости исихазма, поред толиких његошолога, по први пут тумачи Владика Јоаникије.
Та лакоћа, ти преласци из једне равни у другу, такви поступци, ја бих
рекао књижевни поступци, а ја једино о том аспекту покушавам да нешто
кажем, чине динамику текстова сабраних у овој књизи, који се обраћају
1 Промоција књиге владике Јоаникија „Свјетлост свијетли у тами“( 02.07.2020.године), у оквиру
манифестације „Беранско културно љето“.

235

ТОКОВИ 2/2020

једноставним језиком и оним једноставним и оним најдубљим питањима која су предмет пажње Владике Јоаникија. Илустративан примјер је
наслов који би читаоци олако могли да превиде, да им измакне тајанствено значење и мистични смисао тако једноставне ријечи да свјетлост
свијетли у тами. Али ваља се чувати таквих мјеста, јер ако нашој пажњи
измакне њихов дубљи смисао, измаћи ће и смисао оних лакше разумљивих слојева књиге.
Но, та стилска одлика, стилска изузетност која одликује говор Владике
Јоаникија, кад се препозна и усвоји, она има повратно, благодатно својство које читаоца обасјава оним унутрашњим тајанством, унутрашњом
свјетлошћу, рекао бих блаженством које просијава и из ове књиге.
Владика Јоаникије уочава Његошев мистични однос према Богу и
Његошево исихастичко молитвено искуство које се огледа и у његовом
неупоредивом начину исказивања. Ако је неки мист твој вођа, онда је
стаза сјајнија од Сунца, каже Хераклит мрачни, чије одсјечне мисли
освјетљавају миленијуме.
Отуда, је „Његошева филозофија природе сва у духу `теофаније“, јер Његош је филозоф природе - све се креће по кружној путањи: гдје је зрно клицу заметнуло, ондје нека и плодом почине - нека се и врати на почетак.
Есеј “Царска порфира” спада у ред најбољих текстова о Његошу уопште, и само тај један есеј од свега десетак страница је књига за
себе, луцидно разматрање најмистичнијег, како каже Владика, Његошевог симбола Божије царствености, то је исто тако луцидно објашњење
Божанске круне која „представља еманацију стваралачке свјетлости“
и објашњење симболике Таинствене порфире која је једно од знамења
царствености Божије, и та мистичност прожима овај изванредни есеј и
чини га изузетним остварењем.
А ко може објаснити и појаснити, и појмити, тајанствену речитост
- Његош каже у Биљежници, а Владика цитира баш ту ријеч: „Цио простор је прожет свјетлошћу и тајанственом речитошћу...“
Пред том тајанственом речитошћу ми и у овој књизи застанемо да
удахнемо ваздух. Ево једног цитата који је прожет таквом речитошћу:
„Његошеви мисаони узлети и созерцања имају крупне антрополошке посљедице. Он полази од темељног теоантрополошког становишта
човјекове неодузимљиве богоподобности, прослављајући непостижност божију и беспредјелнопст његовог ума:
О свевишњи творче непостижни!
У човјека искрта беспредјелног
Ума твога огледа се свјетла
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Неисцрпном непостижношћу и беспредјелношћу Божјом назначене
су неограничене могућности човјека да се уподобљава Богу.“
Одиста, и сам Владика Јоаникије у додиру са тим његошевским
огњем почиње да говори оним тајанственим језиком и речитошћу која је
уподобљена мистичном односу према Богу.
Откуд у књизи о свјетлости цркве Божије, о овој јединственој свјетлости која у тами свијетли и тама је не обузима, откуд и бесједе о поезији. Па једино у поезији налазимо одсјај свјетлости коју тама не
обузима, и то нам говори Владика препознајући у пјесмама наших савременика одсјај те свјетлости.
Владикa Јоаникијe пише о знаменитим српским пјесницима, савременицима, ти текстови су били само пригодно слово код уручења награде,
а показује се да су то пажљиво и брижљиво писани текстови са пуном
свијешћу о књижевно критичкој хијерархизацији у српској савременој
књижевности, и они су нам открили како Владика има веома убједљив
и прецизан аршин кад самјерава домете појединих пјесника, и уочава
најбоља мјеста и најважније одлике њиховог књижевног дјела.
Тако ће он у тексту о Ногу поводом пјесме Не тикај у ме, те јединствене лозинке која би морала бити из варварског времена, кад су рушени
гробови, препознати прекор који је пјесник упутио нама, у наше вријеме,
јер огријешили смо се тикајући у гроб Владике рада и његову Капелу, не
само тикајући, већ и варварски рушећи и цркву и гроб великог пјесника,
тиме и грб Црне Горе који је био јединствени симбол у свијету, сјећамо
се Ловћена који је засвођен и возглављен капелом Његошевом.
И овдје, у овим свечарским књижевно критичким текстовима Владика налази најбоље стихове пјесника о којима пише, стихове који су били
прекривени другим стиховима, и отвара их указујући нам на њих.
Овом зборнику текстова требало је свакако додати, или ће то можда
бити нова књига, и оне Богословско патролошке празничне проповиједничке бесједе Владике Јоаникија, које су у свему савремене и ововремене, јер Владика Јоаникије је бесједио небројено пута, као какво живо
ходеће Јеванђеље како се изразио Ава Јустин говорећи о Светом Јовану
Златоустом, а баш то поређење некако највише пристаје нашем Владици.
Обнављајући многе светиње у епархији Будимљанско никшићкој, и
градећи нове, богољубиви наш Владика Јоаникије, који на свијет гледа
духовним очима, није само дјелао на плану духовности, већ и писмености и културе у ширем смислу. Обнова светиња у овој епархији је обнова духовног живота, уз необично велику бригу о националној баштини,
коју Владика непрекидно има у виду, види се то из текстова који се тичу
историјских тема, који отварају ову књигу.
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Богословске теме заузимају посебно мјесто у књизи, и код компоновања књиге остављени су у посљедњем поглављу, као нека врста подсјећања на то о чему ми у ствари читамо у овој књизи, наслађујући душу
изванредним запажањима и дубоким мислима. Тако је у тексту „Читајући
Псалтир“, Владика Јоаникије, читајући само један стих из Псалтира, тумачећи тај стих: Наслади се Господом и даће ти молбе срца свога, стих
који на први поглед дјелује тако обично, и свима разумљиво, показује са
колико пажњом и са каквим суштнским увидима треба читати Псалтир.
А сваки стих у Псалтиру је ”сладост” за сваког богочежњивог чтеца.
И читалац који се наслађује овом књигом Владике Јоаникија, проналази прави пут како да се наслади Господом.
Сада, чини се да се вријеме испунило, сад кад је тешко наћи вјеру на
земљи, у наше вријеме, ваља нама слушати ријеч пророштва - света васељенска Црква ће и тада бити обасјавана свјетлошћу Педесетнице. И,
можда, најпобједоноснија, најтријумфалнија свјетлост Цркве буде управо тада, када буде, према Јеванђељу, тако тешко „наћи вјеру на земљи“.
А зар ми данас не свједочимо управо такву најпобедоноснију и
најтријумфалнију свјетлост цркве на литијама, свједочимо ону сладост,
наслеђивање Господом која зрачи са лица увријеђених људи (поданика
који су одбили да буду робови).
У свјетлу таквог читања Псалтира јасно је да је Владика тако природно могао да полицајцима понуди ријеч која ће остати упамћена: Ако ме
хапсите за све (који су се окупљали), онда је то у реду!
Благе ријечи којима је писана ова књига, и у најдраматичнијим тренуцима не губе онај свесмирујући тон препун безграничне љубави... код
онога који је велики у самопрегору, и велики у љубави!... јер пут је Божији свакодневни крст, како учи Исак Сирин.
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Мр Момчило ГОЛИЈАНИН

С ПЈЕСМОМ КРОЗ ИСТОРИЈУ
(Будимир Алексић, Теме новије српске епике, Институт за за српску
културу, Никшић, 2020, 230 страна)
Најновија књига др Будимира Алексића Теме новије српске епике подијељена је, поред Предговора, у двије цјелине: Епска слика српске историје, која обухвата осам радова и Епски свијет Радована Бећировића
са четири рада. Кључној теми, као анекс, придодати су: Подаци о текстовима, Биљешка о аутору и Азбучни регистар личних имена. Већина
тих радова су саопштења са научних симпозијума на којима је Алексић
учествовао и која су објављивана у научним зборницима.
Уводни рад о Светом Јовану Владимиру доноси животопис овог првог српског светитеља, кнеза Дукље, према којој је имао освајачке аспирације бугарски цар Самуило. У освајачком походу на Дукљу, Самуило
је успио да је освоји, а младог кнеза утамничи. У утамниченог кнеза се
заљубљује Самуилова кћерка Косара, чији брак Самуило благосиља.
Свети Јован Владимир се са Косаром враћа у Дукљу, Самуилов син Владислав на невјеру и превару позива Светитеља у Преспу, гдје му осијеца
главу. Свјетлост у цркви, у којој је светитељ сахрањен, приказује главу
светитеља. Ову свету реликвију владика Николај Велимировић пореди
са главама Светог Јована Крститеља и Светог цара Лазара и на тај начин
обзнањује Свето тројство са главама у рукама (подвукао М. Г.).
О овом српском светитељу и мученику написане су бројне пјесме.
По својој љепоти се ипак издвајају пјесме књаза Николе, какав је спјев
Пјесник и вила, писан у омиљеном пјесниковом осмерцу. Но, оно што
посебно чува успомену на Светог Јована Владимира јесте крст на коме
се вјероломни Владислав заклео Светитељу, који се и данас чува у породици Андровића у селу Вељи Микулићи и који се сваког Тројичиндана
износи на Румију.
Добар дио свог рада аутор је посветио зетским господарима Црнојевићима. Поред анализираних епских пјесама о овом братству, аутор је
више инсистирао на историјским чињеницама, на судбини Ивана Цр-
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нојевића и његових синова, на исламизацији његовог потомка, на сукобима Црнојевићевих потомака Бушатлија са својим прецима, на бројним
биткама од којих посебно истиче битке на Мартиновићима и Крусама
(које су и иначе понајвише описане), на погибијама виђенијих Бушатлија у борбама са Црногорцима и Брђанима. Ваља истаћи да је аутор
веома одговорно испитивао тај период и да је максимално искористио
све валидне изворе о томе.
Побједа на Граховцу 1858. је животно описана у бројним епским
пјесмама. О овом значајном историјском догађају нијесу писали само
црногорски пјесници; Глиша Зубан из Смедерева први је опјевао овај
бој. Ту је, такође, запажен прилог фра Грге Мартића са својим Осветницима, у којима Битка на Граховцу заузима централно мјесто. Нужно је
напоменути да је аутор за ову своју књигу користио огромну грађу, да је,
примјера ради, само за Битку на Граховцу користио више од двадесет
извора, што само по себи говори о научној акрибији , о одговорности
овог вриједног посленика.
У пјесмама о овој бици најчешће је апострофиран војвода Мирко Петровић. (Но, ваља истаћи један моменат који баца ружну сјенку на овог
војводу, иначе истакнутог јунака и заклетог турског противника. Ради се,
наиме, о његовом односу према Кучима. Иако дјелује дигресивно, болно
је сазнање да је побио и попалио Куче. Црногорци су посјекли 273 кучке
главе, од којих само 17 војничких!).
У раду Балкански ратови као тематски изазов за новију српску
епику вриједна пажње су Алексићева запажања, која, чини се, имају свевременску димензију. И данас, кад су примјетна међунационална гложења, ваља се присјетити ријечи краља Николе при обраћању црногорском народу 9. новембра 1913. године приликом „Заједничке границе“
између двије српске краљевине: „Храбре војске двију српских краљевина – Црне Горе и Србије, у јуначком полету срушиле су преграду која нас
вјековима раздвајаше и братским загрљајем на Пљевљима, код Сјенице и на Ђаковици објавиле цијелом свијету да је Српство на југоистоку
Балкана ослобођено.“1 А прије тога „Цетињски вјесник“ 23. новембра
1912. доноси из ослобођених Пљеваља прилог у стиховима, који гласе:
„Пљевља моја, весел’те се
Нек се српска пјесма хори;
Нек се чује на све стране
Кад слободу Србин створи.
Пљевља моја, весел’те се!

1 Будимир Алексић,

Теме новије српске епике, Институт за српску културу Никшић, 2020, стр. 76.
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Срећна као никад прије,
У вама се загрлише
Краљевине српске двије“ (Подвукао М. Г.)2
Овај историјски догађај постао је предмет интересовања бројних српских пјесника. О овим пјесмама и њиховим ауторима Алексић је дао
исцрпна обавјештења. Истина, он се понајвише задржавао, што је и
природно, на историјским догађајима, на најзначајнијим биткама (Куманово, Брегалница, Скадар...), на неправдама које су наношене српском
народу (одузимање Скадра, формирање и признање државе Албаније...),
на нашем унутрашњем злу – неслози (погибија Блажа Бошковића, нпр.).
Мојковачка битка је, према и очекивањима, по заслугама и хероици
и њеној књижевној обради, заузела значајно мјесто у овој Алексићевој
књизи. Значај ове историјске битке наложио је аутору да са најнаглашенијом озбиљношћу и оправданим пијететом према њеним херојима
свестрано освијетли овај велики догађај, да му да историјску тежину
коју заслужује, да укаже на најзначајније пјеснике који су обесмртили
ову битку, да наведеним пјесмама сачува братску нит српског народау
Србији и Црној Гори, ону и онакву какву је стварао мојковачки витез
сердар Јанко Вукотић. У прилог значаја ове битке и бројних пјесама о
њој иде и чињеница да су јој посвећивана и прозна епска дјела (Ђилас
и Сијарић, на примјер).
Централно мјесто у овој ниски епских пјесника заузима, а ко би други?!, бард епског пјесништва 20. вијека Радован Бећировић. Његова
Мојковачка битка иде у врхове не само наше епике. Не бисмо били далеко од истине кад бисмо казали да се приближава древним хеленским
спјевовима. Јасно, пошто је ушла у врхове наше епске поезије, а он се
придружио славној плејади епских пјесника Вишњића, Подруговића,
Старца Милије, „Бећировић – каже аутор – у овој пјесми у први план
истиче хришћанска етичка начела којима су се руководили мојковачки
витезови“3. „Осим тога, пјесник истовремено предочава снагу српске
националне свијести код припадника црногорске војске, која се огледала у њиховој одлучности да до последњег човјека бране интересе интегралног Српства“.4 Каква ријешеност тих соколова! Страх у кости угоне
Јанкове заклетве:
2 Наведено дјело, стр. 76.
3 Наведено дјело, стр. 92.
4 Исто, стр. 93.
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„И тако вам гроба Његошева,
И љутога мача Милошева, (...)
И тако вам Никчевије рана
И Косова и Видова дана (...)
Не пустите Нијемце и Швабе
Да Руговску клисуру уграбе“
Поред ове епске љепотице, Бећировић је написао још пјесама о
Мојковцу („Мојковачки вучедолац“, која подсјећа на „Једноруког дива
с Тарабаша“, „Мојковачки лав“), гдје истиче хероику и других јунака с
Мојковца.
Изузетних вриједности су и пјесме Божа Ђурановића, пјесника који
смјело корача Бећировићевим стопама, Живојина Ђукановића Звицера..., али ту су и пјесме једног Жарка Шобића који окривљује Србију за
страдања Црне Горе.
Аутор је посветио заслужену пажњу и пјесмама Славка Јекнића, народног гуслара и пјесника и његову часну потребу да држи у братском
загрљају Србијанаца и Црногораца.
Србија није оскудијевала у голготама и страдањима, у погибијама у
Балканским ратовима, Првом и Другом свјетском рату, у поратним периодима, што су били материјал и изазов за бројне епске (али и лирске)
пјеснике да то сачувају од заборава. А то се није ни могло ни смјело
заборавити. Слике страдања српског народа, приказане у пјесмама Милана Комненића, Божа Ђукановића, Божидара Вучуревића, Обрена Говедарице и иних, а нада све бесмртног Бећировића у његовим пјесмама
„Србија у ропству“ и „ Ропство и смрт Радоја Ђиласа“, показују да је
Дантеов „Пакао“ био стални гост у Србији.
Због свега овога дугујемо захвалност др Будимиру Алексићу што је
сакупио ове „крваве љепотице“ у један загрљај.
Послије панегиричног почетка о Херцеговини, Војводству Светог Саве
(„Херцеговина је била претпоследња српска земља која је пала под власт
Османлија /1482/ и од тада је она земља буна и ратова, земља витезова
и хајдука, светитеља и мученика. Као славна, бурна, витешка и трагична
прошлост и историјска стварност, Херцеговина је стално присутна у српској култури и литератури“5), аутор је у раду Херцеговина у епској поезији
20. вијека навео најзначајнија пјесничка имена која су је опјевала. И овдје
је доминантна улога поетског барда Радована Бећировића и његове пјесме о најпрестижнијим личностма Херцеговине (Свети Василије Острош5 Исто, стр. 123.
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ки, Стојан Ковачевић, Смаил-ага Ченгић...). Стојан Ковачевић оправдано
заузима једно од кључних мјеста у јунаштву и витештву.
Борба на Мљетичку 1840. године има историјску позадину. Ријеч је о
Његошевој освети крвнику Смаил-аги Ченгићу који је поубијао његове
братственике, те о Ченгићевој смрти. Но, чини се, да је круцијална Бећировићева пјесма о Херцеговини и Херцеговцима Женидба бега Љубовића. Пјесма са снажним емотивним набојем обилује мноштвом обрта:
пакост бега Лакешића, разборитост мајке бега Љубовића и, најзад, побједа правде. „У свим Бећировићевим херцеговачким пјесмама – каже
аутор – наћи ћемо полета и свјежине, версификацијског склада и бираног рјечника, искреног личног доживљаја и стилистичког умијећа“6. У
те драгуље спада и незаобилазни Бећировићев Вучји до и његови гласовити јунаци.
Алексић је пјесме о Херцеговини разврстао у три тематске цјелине:
1. Пјесме о ослободилачкој борби против Турака, 2. Пјесме о злочинима усташа и комуниста у току Другог свјетског рата и 3. Пјесме о последњем одбрамбено-отаџбинском рату 1992-95.
Свако вријеме у овим раздобљима имало је своје пјеснике и пјесме.
Најболније пјесме су из другог периода, јер су описивале најмонструозније злочине који су вршени над српским народом : Корићка јама, Пребиловци, Миљевина код Фоче... Интересантно је напоменути да су се
међу првима огласили прозни ствараоци, од којих је Вук Драшковић дао
најживописније слике усташких дивљања у романима „Нож“ и „Молитва“. Ту су и Војислав Лубарда, Неђо Шиповац, Радован Ждрале...
Поетски полет из ова прва два периода настављен је и у овом трећем.
„Тако је новија српска епика – каже аутор – успоставила тему коју бисмо
могли дефинисати као родољубиво пјесништво уперено против усташа
(...) у изразито одбрамбеној улози у подгријавању наде да се размјере геноцида над Србима из времена Другог свјетског рата неће поновити и да
ће се хрватско-муслиманско зло зауставити“7. Аутор истиче два догађаја
из тог периода и пјесме о њима: Митровданску офанзиву у Невесињу*
и пад Куле Фазлагића у Гацку. Од особите вриједности су овдје пјесме
Момира Војводића.
Посебно мјесто у Алексићевој изузетно вриједној књизи Теме новије
српске епике припада поглављу Митоманске и романтичарске представе о Црној Гори у гусларским пјесмама ‘на народну’.
6 Исто, стр. 128.
7 Исто, стр. 138.

*Аутор ових редова је свједок, као предсједник жирија, да је на расписани
конкурс о Митровданској офанзиви приспјело 70-так пјесама, махом бораца са фронта. У природнпој неуједначености квалитета било је ту и прворазрегних пјесама.
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Научни морал аутора нагнао га је да, и поред свих глорификација
Црне Горе, у дјелу прикаже и „другу страну медаље“, да укаже на честа
хиперболисања „чојства и јунаштва“ Црногораца у пјесмама ‘на народну’, на чест раскорак између тих пјесама и историјских чињеница. Том
појању ‘на народну’, што је свакако тражило вријеме када је требало
„стићи и утећи и на страшном мјесту постојати“, подлегао је и великан новијег епоса – Радован Бећировић. То тражење ‘на народну’ често
га је доводило у сукоб са историјским чињеницама. А ваљда се тако и
морало, исто као што је народни пјевач истакао Марка Краљевића као
браниоца национа од страних поробљивача.
Покушава аутор да исправи ове нелогичности и хиперболисања, еда
би све догађаје и личности смјестио на мјесто које им припада. Но, и
поред свих Бећировићевих повођења за народним жељама, аутор указује
и на неправде које је књижевна критика чинила према овоме „гласу народа“ и што му често није додјељивала мјесто које му је припадало на
љествици наше духовне вертикале.
Друга цјелина Алексићеве књиге посвећена је Радовану Бећировићу
и тако је и насловљена – Епски свијет Радована Бећировића. Овом цјелином аутор донекле исправља неправде које су пјеснику нанесене од
књижевне критике која га често није смјештала на заслужено мјесто.
У првом раду аутор указује на пјесникову емотивну везаност за српску прошлост, превасходно за косовски период, за витезове који оставише за собом славно име, који трасираше путеве којима су кренули бројни Бећировићеви јунаци.
„Мојковачки витезови
А косовски осветници,
Је л’ бољије људи било
Обилићу, право реци“.
„Косовска битка и њени јунаци – носиоци самопожртвованог хероизма главни су објекти Бећковићеве пјесничке обраде. Стога је потпуно
природно – каже аутор – што пјесма Косовска битка стоји на почетку
његове збирке Стабљике српства8. Обилићу, његовим побратимима,
Југовићима на челу са Бошком, пјесник с пуним моралним правом придружује Никца од Ровина, Трипка Џаковића и друге бесмртнике којима
је Обилић био узор. Идеали за које су се борили и падали такође су били
идентични. Јер,
8 Исто, стр. 165.
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„То нијесу смртни људи,
То су нека страшна бића
У којима обитава
Дух Милоша Обилића“.
Бећировић се није показао само као даровити пјесник и познавалац
историје, националне и опште, него и као врстан познавалац црквене
историје, Библије (Старог и Новог завјета), живота Светих отаца, светих
мјеста која је, унутарњом снаге вјере, посјећивао. Са тих путовања по
Светој Земљи, по српским манастирима, остајале су вриједне пјесме.
Међутим, ништа мање нијесу вриједне пјесме које су посвећене Божијим
правадницима: Св. Јовану Владимиру, Св. цару Лазару, Св. Василију
Острошком, Петру Цетињском, Стевану Пиперском, старозавјетним
пророцима (Св. Илији, на примјер). Алексић у свим тим пјесмама уочава да из пјесника проговара праведна хришћанска душа, да из свих
избијају поруке које аутор зналачки проналази у мноштву тих пјесама,
попут оне племените – „Муке наше свијету кажите / али братске крви
не тражите“. Отуда и оправдан ауторов закључак да је овдје ријеч „о доследном религиозном пјеснику, тј. о пјеснику православне религиозне
инспирације и оријентације“9.
Поред те религиозне оријентације Бећировић је био и заљубљеник у
гусле, тај древни свети музички инструмент. Никакво чудо, ако знамо да
су о гуслама писали најпознатија научна (Цвијић, на примјер) и пјесничка (Змај, Лаза Костић, Војислав Илић...) имена и да су их сматрали
чуваром српског национа. Ако је то тако, а јесте, зар је Бећировић, који
их је „хранио“ пјесмом, могао остати незаинтересован за њих, зар су оне
могле остати неопјеване. Одужио се овај пјесмољубац и слободољубац
овом инструменту са неколико веома значајних пјесама ( Академија гусала, пјесмама посвећеним Петру Перуновићу Перуну, Танасију Вућићу...).
За сваку похвалу је успјешан труд аутора др Будимира Алексића,
који је веома зналачки и преданом љубављу освјетљавао и освијетлио
Хаџи-Радована. Чинио је то као истински приврженик Бећировићевог
поетског умијећа, али и као стални члан жирија на гусларским фестивалима у вредновању и гуслара и пјесама које ови пјевају. Али превасходно
као врстан познавалац народне књижевности, којој се својски и научно
предаје и о којој се оглашава бројним књигама и у бројним часописима.
Када је у питању Бећировић, аутор се имао коме одужити, као што се
он часно одуживао и одужио својој кршевитој, али славној Црној Гори,
9 Исто, стр. 187.
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својим Дробњацима, Дурмитору, често опјеваваном Крнову, јунацима
које су та славна мјеста истићила попут Војводе Момчила, Лопушине
Вука, Жугић Божидара...
Све је то својим пјесмама обесмртио и овјенчао Радован Бећировић,
велики пјесник, али и трагичар. Пјевао је и копао гробове својим најмилијим:
		
		

„Шесторо сам дјеце изгубио
Како живим, сам ме Бог убио“.

Живи Старац Радован захваљујући часним људима који не дају да
умре. Један од њих је и аутор ове вриједне књиге Теме новије српске
епике – др Будимир Алексић.
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Мр Радоје ФЕМИЋ

ХЕРМЕНЕУТИЧКИ ПУТОКАЗ
(Милош Вулевић, Књижевне одређенице: есеји, огледи, осврти,
Центар за културу Беране, 2020)
Насловну синтагму дисперзивне збирке огледа, есеја и осврта Књижевне одређенице Милоша Вулевића ваља схватати као полисемични
израз свеобухватности аналитичког искуства. Структурна заснованост
књиге даје за право аутору да у наслову истакне одређујући, безмало кодификаторски значај разматране књижевне грађе у контексту савремене
српске и јужнословенске књижевности. Одређенице, дакле, не изражавају пуку датост књижевне продукције, већ њен повлашћени дио који би
се могао разумијевати и као својеврсни књижевни канон друге половине
20. вијека. О томе свједочи селекција писаца чији опус аутор свестрано
тумачи, постижући крајње аутентично јединство различитих, некада и
искључивих методолошких увида. Имплицитни вредности став, антиципиран већ самим аналитичким опредјељењем, пуну образложеност добија у систематичном опису умјетничког поступка третираних писаца,
на основу чега се поредак студије доживљава као израз егзактне, а не
субјективне настројености аутора.
Елементарни пресјек евоцираних одређеница даје сугестију кристализоване књижевноисторијске хијерархије, којој на почетку трајно стоји
Петар Други Петровић Његош, под чијим симболичким и традицијским
кровом стасава нови књижевни нараштај, чији репрезентативни изданак чине, изнад свих – Михаило Лалић, а потом и Душан Костић, Чедо
Вуковић, Радован Зоговић и Ћамил Сијарић. Иако конституишу мапу
савремене књижевности, аутори различитих поетика бивају подвргнути строгом „топографском“ методу тумача који демонстрира примарну
приврженост иманентном приступу, заснованом на подробној анализи
естетичког устројства текста. Ипак, Вулевићева истраживачка систематичност и приљежност захтијевају комплетан увид не само у текст, већ
и у начин и услове његовог настанка и обликовања, што није могуће
учинити уколико се изгубе из вида вантекстовне релације. Стога Вуле-

247

ТОКОВИ 2/2020

вић постиже јединствен аналитички домет: остајући „насамо“ с текстом,
потпуно реконструише умјетнички поступак, док своју упућеност, засновану и на личном пријатељству с писцима (с Лалићем, нарочито) сублимира и контекстуализује према захтјевима херменеутичког поступка.
Изузетан смисао за компоновање поглавља студије дочарава прегледност научног дискурса, што је подстакнуто и савјесном приређивачком
обрадом књижевнокритичког материјала. Након опсежне критичке анализе, Вулевић експлицитно износи вредносни став о тумаченом корпусу, акцентујући значај поистовјећења ауторовог опуса с колективном
баштином. У том кључу Вулевић резимира анализу Његошевог Горског вијенца: „Горски вијенац је пјесма над пјесмама: о српству, српској
свијести и простору“. У Вулевићевој истраживачкој призми суптилно
се анализира противречно јединство принципа романтичарског индивидуализма, на једној, и епско-патријархалне етике, на другој страни.
Поткрепљујући критички став, тумач не зазире ни од поступка квантификације, уколико се и на тај начин потврђује одговарајућа естетска
тенденција текста. Илустративан је, на примјер, „статистички“ израз
фреквентности јављања на сцени књижевног јунака Вука Мићуновића
у Горском вијенцу: 31 пут!
Тумачење ликова некада се закључује апотеозом етосу који ликови
одражавају. Говорећи о Милошу Обилићу, Вулевић истиче да је његов
лик „грађен у земаљским и космичким свјетлосним размјерама, он је
свијетла традиција на коју се ослања наша етика, свијест, он је будућа
стварност“ (курзив Р.Ф.). И поред (без)бројних студија о Његошевом
дјелу и његовом јунаку Обилићу, ријетко гдје је, као у Вулевићевој студији, назначена животворност јунака који није тек само митотворачка
имагинарна представа, већ завјетни, животворни лик, у чијем се страдању акумулирају виталистички потенцијал и свијетла перспектива
будућег времена. Вулевић нарочито развија тезу о поетском важењу
дидаскалија у Његошевом дјелу, одбацујући њихов симплификовани
технички карактер. Његошеву историјску и метафизичку опсједнутост
темом Косова Вулевић тумачи као израз судбинског каузалитета, захваљајући којем је на микроплану посвједочена аутентичност библијског архетипа. Задржавајући се на версификационим специфичностима
Његошевг пјесништва, аутор наглашава еуфонију пјесничког језика, али
симболику свјетлости, која Његоша повезује с древним утемељивачима
српске поетске традиције као што је Доментијан. Анализирајући женске
ликове, Вулевић смјело закључује да је, на примјер, снаха Милоњића
Бана „најзаноснија жена у српској књижевности“.
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Тумачећи умјетничко дјело Михаила Лалића, аутор се истовремено
концентрише на различите упоришне тачке његове поетике, користећи
могућности продуктивног сучељавања с великим Лалићевим претходником – Његошем. Бирајући наведену концепцију, Вулевић је остварио
унутрашњу кохезију студије. Комплексни Лалићеви симболи, какви су
магла и пут, у Књижевним одређеницама заузимају повлашћено мјесто,
будући да је метафора судбинског раскршћа валидна и у аутономном и у
интегративном сагледавању Лалићевих дјела. Преобликујући локално у
универзално, Вулевић увиђа да су, на примјер, ванредно успјели Лалићеви пејзажи као „псалми инспирисани љепотом васојевићког краја“. Иако
доминантно посвећен тумачењу романескне трилогије коју образују Зло
прољеће, Лелејска гора и Хајка, Вулевић се дотиче и Лалићеве тетралогије о Пеју Грујовићу, откривајући модерне приповједачке стратегије
актуализоване у овим романима.
Пишући о Душану Костићу, Чеду Вуковићу, Радовану Зоговићу и Ћамилу Сијарићу, Вулевић се задржава у кругу назначених аналитичких
императива који су успостављени у огледима о Његошу и Лалићу. Простор који је посвећен овим ауторима, осим начелом разуђености израза,
дȃ се образложити и степеном умјетничке довршености њиховог књижевног дјела, које у компаративном поретку савремене књижевности има
несумњиви супериорни карактер, чинећи ововремену естетску одређеницу. Вулевићева студија, према томе, има статус поузданог херменеутичког путоказа који читаоцу сигнализира постојаност мјерила у литератури, као и раскошне критичарске могућности њиховог евоцирања.
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УДК 929
ЖИВОТОПИС ЊЕГОВЕ СВЕТОСТИ АРХИЕПИСКОПА
ПЕЋКОГ, МИТРОПОЛИТА БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКОГ
И ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ ГОСПОДИНА ИРИНЕЈА
(1930 – 2020)
Патријарх српски Иринеј (световно Мирослав Гавриловић; Видова код Чачка, 28. август 1930 Београд, 20. новембар 2020) био је 45.
врховни поглавар Српске православне цркве.
Након завршене Призренске богословије и Богословског факултета у
Београду, замонашио се 1959. године. Обављао је дужност ректора Призренске богословије и управника монашке школе при манастиру Острог.
Од маја 1974. године је био викарни епископ моравички и викар патријарха српског Германа. Од 1975. године је био епископ нишки.
На челу Српске православне цркве се налазио од 22. јануара 2010.
године до смрти 20. новембра 2020. године.
Његово пуно име и титула гласили су: Његова Светост Архиепископ пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх српски господин Иринеј.
Рођен је 28. августа 1930. године у селу Видова код Чачка, као син Здравка Гавриловића и Милијане. Приликом крштења је добио име Мирослав.
Завршио је основну школу у родном селу, потом гимназију у Чачку, Призренску богословију 1951. године, а затим Богословски факултет у
Београду. По завршеним студијама је отишао на одслужење војног рока.
Замонашио га је патријарх српски Герман у манастиру Раковица, који
га је рукоположио у чин јерођакона (24. октобра). У чин јеромонаха је
рукоположен на празник Свете Петке 27. октобра 1959. године у Богородичиној цркви Ружици у Београдској тврђави.
Од 1959. до 1968. године је био професор Призренске богословије.
Завршио је постдипломске студије у Атини, где је отишао школске
1962/63. године. После тога је постављен за управника Монашке школе у манастиру Острогу. Поново је био професор и ректор богословије у
Призрену 1971—1974. године.
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Маја 1974. изабран је за викарног епископа моравичког, викара патријарха Германа.
За епископа нишког изабран је на заседању Светог архијерејског сабора, који је заседао од 21. до 28. маја 1975. године. На трон епархије
нишке устоличен је у Саборној цркви у Нишу 15. јуна 1975. године.
Између 2003. и 2005. као и током 2009. и 2010. године је био члан Светог архијерејског синода Српске православне цркве.
Након смрти патријарха Павла 15. новембра 2009. године, као могући
нови поглавари Српске православне цркве су се помињали митрополит
црногорско-приморски Амфилохије, епископ бачки Иринеј и епископ
нишки Иринеј. Њих тројица су се нашла у најужем избору када је 22. јануара 2010. године Изборни сабор Српске православне цркве одлучивао
о избору новог патријарха. Њихова имена су стављена у три запечаћене
коверте, а оне у Свето писмо. Пошто је призван Свети дух, једну коверту
је извукао архимандрит Гаврило, игуман манастира Лепавина, а Иринејево име као новог патријарха је прочитао епископ шабачки Лаврентије.
Административно устоличење новог патријарха је одржано 23. јануара у Саборној цркви у Београду.
На дан 3. октобар 2010. године, устоличен је у манастиру Пећкој патријаршији.
Патријарх Иринеј је живео у згради Патријаршије, а 2012. почело је
реновирање резиденције на Дедињу.
На корона вирус је тестиран позитивно 4. новембра 2020. године.
Преминуо је 20. новембра 2020. године у Војномедицинском центру
на Карабурми, услед погоршања здравственог стања изазваног корона
вирусом. Убрзо је за мјестобљуститеља (чувара патријаршијског трона)
и председавајућег Светим архијерејским синодом одређен митрополит
дабробосански Хризостом, као најстарији члан синода.
Министар иностраних послова Руске Федерације Сергеј Лавров је у
телеграму саучешћа изјавио да је патријарх Иринеј значајно допринео
развоју односа две државе и јачању братских веза две православне цркве
и духовног јединства два народа.
Посмртни остаци патријарха Иринеја су из Војномедицинског центра на Карабурми пренети у патријаршијски двор, 20. новембра око 17
часова. Сутрадан, на Аранђеловдан 21. новембра у 08.30 часова, припадници Гарде Војске Србије су пренели ковчег са посмртним остацима
патријарха у Саборну цркву, где је помен служио митрополит дабробосански Хризостом уз саслужење епископа шумадијског Јована, крушевачког Давида и нишког Арсенија у присуству епископа ремезијанс-
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ког Стефана. Потом је служена света заупокојена литургија, којој је
присуствовао још митрополит загребачко-љубљански Порфирије. У поподневним часовима је ковчег изнет из цркве и возилима кренуо ка Храму Светог Саве у који су га унели гардисти.
У Храму Светог Саве је 22. новембра 2020. године, служена света
заупокојена литургија. Чинодејствовао је председавајући Светим архијерејским синодом митрополит дабробосански Хризостом уз саслужење митрополита волоколамског Илариона из Московске патријаршије, митрополита бориспољског и броварског Антонија из Украјинске
православне цркве Московске патријаршије, архиепископа охридског и
митрополита скопског Јована, митрополита загребачко-љубљанског Порфирија,епископа шумадијског Јована, крушевачког Давида, нишког Арсенија, бачког Иринеја, врањског Пахомија, рашко-призренског Теодосија, тимочког Илариона, захумско-херцеговачког Димитрија, моравичког Антонија, мохачког Исихија, диоклијског Методија, полошко-кумановског Јоакима, брегалничког Марка, у присуству епископа
диселдорфског и немачког Григорија, епископа ремезијанског Стефана и умировљеног захумско-херцеговачког Атанасија. Током литургије
је беседио епископ бачки Иринеј:
...на највећа могућа понижења умео да не само сачува мудрост, него
да узврати пажњом, добротом и добрим делима управо оним људима
који су му наносили неправду, на овај или онај начин. Његова мекоћа је
била његова снага, а његова уздржаност је била његова мудрост. Мирна
рука патријарха Иринеја је без реторике и помпе чврсто држала кормило
наше Цркве. Гледајући да никада не заборави ниједну српску државу и
да се никада не одрекне нашег светог Косова и Метохије.
Након литургије је служено опело, а потом су уследиле опроштајне
беседе. Први је говорио митрополит дабробосански Хризостом:
Био је бескомпромисни борац очувања части и угледа нашег народа.
Митрополит волоколомски Иларион, предсједник Одсека спољних
црквених веза Руске православне цркве, викар је патријарха московског
и све Русије и стални члан Светог синода, опростио се од патријарха
Иринеја речима:
Бог је Цркви Светога Саве дао мудрог патријарха... (...) Патријарх
Иринеј учинио много за очување јединства православља и канонског поретка у цркви православној. (...) Завршетак унутрашњих радова у Храму Светога Саве на Врачару, ући ће у историју као једно од највећих
достигнућа његовог патријарашког служења.
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Протојереј-ставрофор Петар Лукић, старешина Саборне цркве Светог арханђела Михаила у Београду, говорио је у име свештеника Архиепископије београдско-карловачке, епархије нишке и ученика патријарха
Иринеја из Призренске богословије:
Учио нас је да ‘бити човек’ не значи бити човек само рођењем, већ да
томе треба да стремимо свим бићем и делима целог живота.
Српски члан Предсједништва Босне и Херцеговине, Милорад Додик, је рекао да је патријарх Иринеј волео да дође у Републику Српску и Бањалуку:
Патријарх Иринеј је био човек благих речи и чврстих дела.
На крају је говорио Александар Вучић. Pредседник Републике Србије се присутнима обратио на крају и присетио заједничког рада са патријархом:
Тај живот је имао јасне циљеве: Бога, љубав и Србију. И не мање од
тога, целокупан српски народ, ма где да живи. Његов Бог је био Бог разума, онај који прашта, који разуме, који воли. Бог свих нас, онај који не
дели, него спаја, онај који нас учи и који нас чува. (...) Патријарх Иринеј
благословио је вечно сећање и свакогодишње одржавање заједничког помена Србије и Српске поводом страшног злочина почињеног над крајишким народом, над јуначним Србима Крајишницима. Зато сваке године
уз сузе и бескрајну тугу обележавамо страдање нашег народа у Олуји.
По завршеним опроштајним говорима, припадници Гарде Војске Србије су пренели ковчег и положили у крипту Храма Светог Саве.
Патријарховој сахрани су, поред поменутих, присуствовали: председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић, председница
Владе Републике Србије Ана Брнабић, потпредседник Владе и министар
одбране Небојша Стефановић, министар спољних послова Никола Селаковић, министар унутрашњих послова Александар Вулин, начелник
Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић, мандатар за
састав нове Владе Црне Горе проф. др Здравко Кривокапић, српски политичари из Црне Горе - Андрија Мандић, Милан Кнежевић, Марко Милачић, заменик градоначелника Београда Горан Весић, Филип и Даница
Карађорђевић, адвокат Тома Фила, апостолски нунције у Београду надбискуп Суријани Лучијано, надбискуп београдски Станислав Хочевар,
муфтија београдски и војни Мустафа еф. Јусуфспахић...
Током пута у Аустралију 2016. године, парохијани цркве Светог Георгија из Сент Албанаса сакупили су 10.000 долара за црквену кухињу у
Београду и најмлађе на Косову и Метохији. Свечаности на којој је новац
сакупљен је присустволала и Његова Светост Патријарх Иринеј, који је
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свечано дочекан 1. марта 2016. године на аеродрому у Мелбурну. У октобру 2016. посетио је Лондон где је у Катедрали Светог Павла одржао
беседу. У новембру 2016. посетио је Кипарску православну цркву.
У јануару 2020. године свечано је прославио 60 година монашког, 45
година епископског и 10 година патријаршког стажа. Том приликом је
представљен филм о њему.
Као једно од кључних питања у односима са Римокатоличком црквом,
постављала се могућност да папа посети Србију. Патријарх Иринеј је заступао став да у томе не види ништа лоше, али је као предуслов стављао
потребу разумевања Ватикана за противљење Српске православне
цркве у процесу канонизације надбискупа Алојзија Степинца, који је
током Другог светског рата подржавао Независну Државу Хрватску. У
сарадњи са папом Фрањом, формирана је Мешовита комисија која је
заједнички приступила проучавању историјских извора о улози Степинца. Папа Фрања је 2019. године изјавио да се о овом питању посаветовао
са српским патријархом и да не види чему канонизација уколико није
могуће јасно утврдити истину, чиме је ово питање практично затворено
за одређено време.
Патријарх Иринеј је 2012. године на Кеју жртава рације служио помен
жртвама Новосадске рације из јануара 1942. године, када су мађарски окупатори под лед Дунава бацили неколико хиљада српских, јеврејских, ромских и других цивила. На обележавањима овог злочина, били су присутни Исак Асиел, врховни рабин Јеврејске заједнице у Србији и Ефраим
Зуроф, директор Центра Симон Визентал из Јерусалима.
У београдској синагоги „Сукат Шалом” је заједно са рабином Асиелом упалио свеће на менори поводом јеврејског празника Ханука.
Одржавао је врло блиске и личне контакте са представницима Исламске заједнице Србије. Поводом смрти дугогодишњег муфтије београдског и реис-ул-улеме Исламске заједнице Србије Хамдије Јусуфспахића,
патријарх Иринеј је рекао.
У лику блаженопочившег муфтије Исламска заједница Србије је изгубила великог и мудрог човека, али је утеха наслеђе које ће, уверени смо,
наставити истим путем, а то је пут мира и ;међуверског разумевања.
Према патријарху Иринеју...једини споразум који Српска православна црква прихвата је онај у којем су Косово и Метохија део Србије. То је
образложио овим речима...То је апсолутно став Цркве и ту се ништа није
променило. А надаље ћемо видети у ком правцу иду преговори између
српске и албанске стране и уколико уследи позив, придружићемо се преговорима о Косову. Ако нас неко позове и пружи нам шансу, придру-
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жићемо се разговорима о Косову. У супротном, сигурно ћемо пратити
како се одвија процес. Ја лично, као и Црква, подржавамо идеју нормализације односа између Албанаца и Срба...јер треба успоставити добар
однос између та два народа... рекао је патријарх Иринеј за Нова.рс.
Иринеј се противио одржавању Београдске параде поноса заказане за
октобар 2011. и позвао надлежне органе да се она не одржи. У поруци
објављеној на сајту Српске православне цркве поручио је: „Са пуно оправдања ову пошаст назвао бих не парадом поноса, већ парадом срама
којом се блати људско достојанство и гази светиња живота и породице.“ Учеснике параде окарактерисао је као „једну групу настраних, који
своје мањинске погледе у основи неприродне, желе да наметну другој,
огромној већини, која не дели и не прихвата њихово схватање смисла
живота и људске слободе.“
Патријарх Иринеј је у више наврата био домаћин руским државним
делегацијама у посети Србији. Приликом једнодневне посете Београду 23. марта 2011. године, председник Руске Федерације Владимир Путин се састао са патријархом Иринејом, који му је уручио Орден Светог Саве првог степена, раније додељен од Светог архијерејског синода
Српске православне цркве.
У Храму Светог Саве у Београду је 20. октобра 2017. године био
домаћин министру одбране Руске Федерације генералу Сергеју Шојгуу. Министар Шојгу је тада симболично уградио једну коцкицу мозаика.
Дана 18. јуна 2020. године, патријарх се у патријаршијском двору
у Београду састао са министром иностраних послова Руске Федерације Сергејем Лавровом. Приликом посете цркви Светих апостола Петра и Павла код Јауских врата при Подворју Српске православне цркве у
Москви 2. фебруара 2019. године, патријарх Иринеј је изјавио.
„Нама је то немогуће. Удаљавање од Русије, рускога народа, Руске
цркве за нас је удаљавање самих од себе, и ми то никада нећемо прихватити, нити ћемо моћи да разумемо такве жеље и таква очекивања.“
Патријарх Иринеј је био пријатељ Александра Карађорђевића и залагао се за обнову монархије у Србији.
У Саборној цркви у Београду је 7. октобра 2017. године венчао Филипа Карађорђевића (средњег сина Александра Карађорђевића) и Даницу
Маринковић. У част рођења њиховог сина Стефана, 25. фебруара 2018.
године, звонила су звона Храма Светог Саве у Београду.
Патријарх је 25. децембра 2018. године у дворској капели Светог
Андреја Првозваног у Дворском комплексу на Дедињу, крстио Стефана
Карађорђевића.
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Добитник је Повеље Удружења књижевника Србије која му је уручена 25. јануара 2012.
Патријарх је 9. октобра 2011. боравио у модричком насељу Вишњик и
том приликом служио свету архијерејску литургију и освештао новоизграђени Цркву Покрова Пресвете Богородице. Током свечаности, председник Републике Српске Милорад Додик га је одликовао Орденом Републике Српске на ленти.
Његова Светост је од стране Принца Давита Багратион-Мухранског
Батонишвилија од Грузије, 15. децембра 2011, одликован Великом Огрлицом Ордена Орла Грузије и Бешавне Доламе Господа нашега Исуса
Христа.
Престолонаследник Александар Карађорђевић је 13. децембра 2013.
године, на дан славе Краљевског дома Карађорђевића, одликовао Његову Светост Патријарха Српског господина Иринеја, краљевским орденом Карађорђеве звезде на великом крсту, За заслуге учињене према
Краљевском дому, за народно и опште добро.
Почасни је грађанин Земуна.
Дана 11. септембра 2015. годинe уручен му је почасни докторат Академије Светог Владимира у Њујорку. 9. октобра 2016. добио је орден
Светог владике Николаја који додељује епархија шабачка. Добио је 23.
маја 2018. награду Међународног фонда јединства православних народа
у Москви.
* Орден грузијског орла, династија Багратиони (15. децембар 2011);
* Орден Карађорђеве звезде првог реда, доделио престолонаследник
Александар Карађорђевић (13. децембар 2013)
* Орден владике Николаја.
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УДК 929
Митрополит црногорско – приморски
АМФИЛОХИЈЕ (1938 – 2020)

АРХИЕПИСКОП ЦЕТИЊСКИ, МИТРОПОЛИТ
ЦРНОГОРСКО -ПРИМОРСКИ И ЕГЗАРХ СВЕТОГ
ТРОНА ПЕЋКОГ
Митрополит црногорско – приморски Амфилохије (Радовић) је рођен
на Божић 7.јануара 1938. године у Барама Радовића у Доњој Морачи,
од оца Ћира и мајке Милеве, рођене Бакић. Свјетовно име му је било
Ристо. Потомак је по сродству војводе Мине Радовића, једног од првих
племенских капетана црногорских, који је присајединио Морачу Црној
Гори 1820. године.
Будући митрополит је провео дјетињство у патријархалној породици,
која је остала вјерна Православљу и завјетима предака у тешким посљератним временима нарастајућег атеизма под комунистичком влашћу. Основну школу је завршио у манастиру Морачи, а Богословију Св. Саве у
Раковици у Београду. Дипломирао је на Богословском факултету у Београду 1962. године. Упоредо са Богословским факултетом, студирао
је класичну филологију на Филозофском факултету у Београду. Велики утицај на духовно узрастање митрополита Амфилохија извршили су
Преподобни отац Јустин Поповић, велики богослов и духовник наше
Цркве, и светогорски старац Пајсије.
Послије завршеног факултета, постдипломске студије наставља
у Берну и Риму, гдје је магистрирао на Источном понтификалном институту (1965). Одатле одлази у Православну Цркву Грчке, гдје борави
седам година и гдје прима ангелски образ и свештенички чин. У том
периоду, у Атини је одбранио докторат о Св. Григорију Палами, који
је привукао пажњу ондашње европске теолошке јавности. Послије годину дана проведених на Светој Гори, одлази за професора на Православни институт Св. Сергија у Паризу, а од 1976. године постаје доцент,
па редовни професор на Богословском факултету Св. Јована Богослова
у Београду (касније Православног богословског факултета Универзите-
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та у Београду), на катедри за Православну педагогију (катихетику) са
методиком наставе. У два мандата био је и декан факултета. Докторат
honoris causa Московске духовне академије примио је 2003. године, Института теологије Белоруског државног универзитета у Минску 2008.
године, Православног теолошког института Св. Сергија у Паризу 2012.
и Санкт-петербуршке духовне академије 2014. године. Одлуком Националног комитета друштвених награда Руске Федерације 2001. године
одликован је и Орденом Ломоносова, који му је уручен на свечаности
у Кремљу у присуству око 4.000 угледних званица. За почасног члана
Словенске академије књижевности и умјетности изабран је 2015. године. Говорио је грчки, руски, италијански, њемачки и француски језик.
У научном раду користио је старогрчки, латински и црквенословенски.
Свети архијерејски сабор Српске Православне Цркве изабрао га је
маја 1985. године за Епископа банатског. Хиротонисао га је 16. јуна 1985.
године у београдској Саборној цркви Патријарх српски Герман уз саслужење: Митрополита црногорско-приморског Данила, Епископа бачког
Никанора, браничевског Хризостома, жичког Стефана, шумадијског
Саве, далматинског Николаја, тимочког Милутина, зворничко-тузланског Василија, аустралијско-новозеландског Василија, бањалучког
Јефрема и мачванског Данила. Међу њима био је и Митрополит кефалонијски Прокопије, који га је својевремено у Грчкој замонашио, а потом
и произвео у архимандрита. Устоличен је у Вршцу 21. јула 1985. године.
Одлуком Светог архијерејског сабора СПЦ Епископ банатски Амфилохије је децембра 1990. године изабран за Митрополита црногорско-приморског са сједиштем на Цетињу. Свечано устоличење за Митрополита црногорско-приморског, зетско-брдског и скендеријског извршио
је Патријарх српски Павле са епископима 30. децембра 1990. године у
Цетињском манастиру. Митрополит Амфилохије је носилац древних титула: Егзарх Свештеног трона пећког, као и Архиепископ цетињски.
Митрополит Амфилохије је члан Светог Архијерејског Синода СПЦ
у више сазива. Предсједавао је тим тијелом и био замјеник обољелог
блаженопочившег Патријарха српског Павла од краја 2007. године до
његовог упокојења, као и мјестобљуститељ Патријарашког трона од
упокојења патријарха Павла, 16. новембра 2009. до избора Патријарха
српског Иринеја 22. јануара 2010. године. Администрирао је Епархијом
рашко-призренском од маја 2010. године до устоличења Епископа рашко-призренског и косовско-метохијског Теодосија, крајем децембра исте
године. Администрирао је Епархијом буеносаиреском и јужно-централноамеричком (која је установљена на његов предлог) од њеног оснивања
у мају 2011. до 2018. године.
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Послије дугогодишњег противљења комунистичке власти, митрополит Амфилохије је устоличен у Цетињски трон у врло тешко вријеме
по Митрополију црногорско-приморску и уопште Православље у Црној Гори. Педесет година комунистичке владавине оставило је духовну
пустош. Већина цркава и манастира била је запуштена. Митрополија је
имала мали број свештеника. Послије примања светог трона Цетињске
митрополије од часног старца митрополита Данила Дајковића, који га
је у тешким временима чувао и сачувао требало је кренути готово изнова – обновити цркве и манастире, поставити свештенике, вратити људе
изворним духовним вриједностима. То није било нимало лако, јер се пет
деценија индоктринације у Црној Гори није могло тек тако исправити.
На темељима комунистичке, у суштини антицрногорске и антисрпске
доктрине, у вишестраначком животу Црне Горе, јавиле су се разне духовне девијације. Свјестан улоге коју је Митрополија црногорско-приморска имала у прошлости, као темељ духовног и државотворног бића
Црне Горе, иако је био оспораван и излаган разним подметањима од
стране комунистичке власти и њихових идеолошких насљедника и прије
него је ступио на Цетињску катедру, митрополит Амфилохије је од самог устоличења кренуо у свеукупну обнову живота Православне Цркве
у Црној Гори.
Уз помоћ свештенства и народа, подстакао је обнову, као и подизање
нових цркава и манастира. Велика обнова је услиједила након враћања
народа Црне Горе Православној Цркви почетком деведесетих година XX
вијека. И обични лаик је могао примијетити широм Црне Горе градитељски занос на обнови, санацији, реконструкцији и изградњи манастира, храмова и других црквених објеката. Од мора до гора, васкрсавао је
олтар до олтара.
На предлог митрополита Амфилохија, Свети Архијерејски Сабор
СПЦ обновио је (2000) древну светосавску Епархију будимљанску (за
вријеме књаза и краља Николе (1879) звала се Захумско-рашка, а послије
Другог свјетског рата (1947-1956) Будимљанско-полимска), под називом Епархија будимљанско-никшићка на челу са епископом Јоаникијем
Мићовићем.
Од великог је значаја била обнова, послије више од 150 година, запустјелог знаменитог манастира Подмаине у Будви. Започета је и обнова манастира Стањевића, стогодишњег средишта Црне Горе у доба
Петровића, као и првог сједишта Зетске митрополије – манастира Св.
Архангела на Превлаци код Тивта. Оживјели су дуго времена запустјели
манастири: Горњи Брчели, Старчева Горица на Скадарском језеру, Дуга,
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Бијела, Подмалинско, двјеста година угашени манастир Св. Николе на
Ободу, Комски Манастир, манастир Врањина, манастир Ћелија Добрска
у Добрском селу код Цетиња; обновљени су манастири Дајбабе, манастир Ждребаоник, манастир Жупа Никшићка и др.
Ова свеукупна обнова је кулминирала торжественим освећењем Саборног хвама Христовог Васкрсења у Подгорици, 7. октобра 2013. године, у којем су учествовали Патријарси и представници свих помјесних
Цркава на челу са Патријархом васељенским Вартоломејем, московским
Кирилом и српским Иринејем, а присуствовали су и представници других хришћанских цркава, као и нехришћанских вјерских заједница. Изградња овог храма био је један од основних задатака Митрополије црногорско-приморске двије деценије. Не мање важан подухват је и изградња
Храма Светог Јована Владимира у Бару, који је крштен и миропомазан
светом руком Патријарха јерусалимског Теофила III, нашег српског Патријарха Иринеја и других епископа Цркве Божје. Саборни храмови у
Подгорици и у Бару, по мишљењу стручњака представљају најимпресивније објекте те врсте у Црној Гори, а и шире.
Од доласка на Цетињску катедру, митрополит Амфилохије је захтијевао од надлежних власти испуњење њихове обавезе – обнову цркве
Св. Петра Цетињског на Ловћену, најстаријег храма њему посвећеног,
сагласно посљедњој вољи и завјештању његовог синовца, Св. Петра II
Петровића Његоша. Предлагао је да та црква – ако је и није могуће подићи на истом мјесту на којем је Његош својом руком положио камен
темељац и на којем је она била саграђена, а потом и обновљена 1925.
године – буде подигнута у непосредној близини постојећег маузолеја на
врху Ловћена, да буде исте величине као изворна Његошева задужбина
из 1846. године, без касније (1925) дограђене ограде. До данас надлежна
власт, насљедник оне која је срушила цркву 1972, није изашла у сусрет
овим захтјевима митрополита Амфилохија.
У љетопису „Обнова и градња манастира и храмова у Црној Гори
1990-2010“ (Цетиње, 2010), који је издат поводом двадесетпетогодишњице архијерејске службе митрополита Амфилохија (1985-2010) и двадесетогодишњице његовог служења (1990-2010) на Трону цетињском, дат
је прецизан податак да је у тих 20 година санирано, реконструисано и
изграђено 569 црквених објеката. До данас се тај број повећао на 652
црквена здања.
На основу неспорних чињеница можемо закључити да вријеме од
када се на трону Св. Петра Цетињског налази митрополит Амфилохије
– уз немањићку епоху у некадашњој Зети и епоху митрополита Митро-
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фана Бана и краља Николе (и у књажевини и краљевини Црној Гори) –
представља најзначајнију градитељску епоху у историји ових простора.
Храмови су обнављани и у посљератним временима, у периоду комунистичке власти, али као споменици културе, а не као мјеста сабирања
и духовног препорода народа. Ова посљедња обнова храмова није била
обнова само споменика културе, већ центара духовног живота, стога је
веома брзо дала богате плодове. Другим ријечима, крај ХХ и почетак
XXI вијека један је од златних периода црквеног градитељства и свеукупне обнове Митрополије црногорско-приморске.
Својеврсно чудо незабиљежено у историји ових постора, представља обнова монаштва и свештенства. Из дана у дан повећавао се број
свештеника и монаха, а приоритет у томе се давао обнови свештенства,
из једноставног разлога – у ратном и посљератном времену, када је дошла до снажног израза антихришћанска деструктивност незапамћена у
историји Црне Горе, пострадало је преко стотину свештеника, тј. скоро
двије трећине предратног свештенства Митрополије црногорско-приморске, на челу са Свештеномучеником митрополитом Јоаникијем Липовцем. Обнови свештенства је поклоњена велика пажња са циљем да,
као некада, не буде у Црној Гори ни једног мањег мјеста нити већег села
у којем би био храм без пароха.
По доласку на Цетињску катедру, митрополит Амфилохије, у жељи да
се обнови просветно-духовна мисја коју је у историји Цене Горе имала
Митрополија црногорско-приморска, покреће питање обнове рада Богословије, укинуте од стране комуниста 1945. године. Најстарија, и по
мишљењу многих најбоља просветна институција у историји Црне Горе
обновила је рад у септембру 1992. године, и убрзо постала расадник
свештеничког кадра и један од темеља духовног препорода ових простора, а и шире.
Убрзо по доласку у Црну Гору, митрополит Амфилохије је на Цетињу
основао Издавачко-информативну установу „Светигора“. Уочи Божића
1992. г. је изашао и први број часописа „Светигора“, у коме је Митрополит објаснио циљеве, задатке и разлоге покретања овог гласила. Данас у Црној Гори, а вјероватно ни у ширем окружењу, сасвим сигурно
не постоји издавач који би се по броју наслова могао упоређивати са
„Светигором“. Прије свега ријеч о књигама српских, руских, грчких,
француских и америчких богослова и философа; потом су ту књиге светоотачких поука и духовних искуства светих људи – стараца, претежно
Руса и Грка; затим књиге из националне прошлости и културе, сабрана дјела Светог Петра Цетињског, владике Петра II Петровића Његоша,
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краља Николе, више књига о Светом Василију Острошком... У оквиру
ИИУ „Светигора“ од 1998. г. функционише и Радио Светигора. Оснивање овог електронског медија било је посебно важно за мисију Православне Цркве у Црној Гори. Поред Радија основана је и Светигора-прес,
информативни портал МЦП, која објективно извјештава о свему ономе
што се дешава у Митрополији, у помјесној Цркви, као и у хришћанском
свијету уопште.
У служби духовно-просветне мисије, митрополит Амфилохије је покренуо оснивање великог броја црквених хорова, духовних центара и
књижара. Драгоцјену хуманитарну мисију обављају кола српских сестара, као и народне кухиње при Митрополији на Цетињу и при Саборном
храму у Подгорици. Обновљен је рад црквених општина у свим градовима, гдје су укључени угледни и стручни вјерујући људи, што је веома
важно за живот Митрополије.
За вријеме митрополита Амфилохија по први пут у историји Црне
Горе, Митрополију црногорско-приморску посјетили су Патријарси и
представници свих Помјесних Цркава православне васељене: Патријарх
васељески Вартоломеј, Патријарх московски и све Русије Алексеј II,
Патријарх московски и све Русије Кирил, Папа и Патријарх александријски и све Африке Петар VII, Архиепископ Нове Јустинијане и свега Кипра Хризостом II, Архиепископ атински и све Јеладе Христодул,
Архиепископ атински и све Јеладе Јероним, Архиепископ Тиране и све
Албаније Анастасије, Митрополит Православне Цркве Чешких земаља
и Словачке Христофор, Митрополит варшавски и цијеле Пољске Сава,
многобројни митрополити и епископи Александријске, Антиохијске,
Јерусалимске, Московске, Грузијске, Бугарске, Румунске Патријаршије
и других Помјесних Православних Цркава, као и других хришћанских
цркава и вјерских заједница. Ово довољно говори о великом поштовању
које сви они имају према митрополиту Амфилохију и Митрополији црногорско-приморској.
Митрополит Амфилохије представљао је Српску Православну Цркву
у иностранству разним пригодама и на многим значајним свеправославним и хришћанским сусретима као што су Предсаборска свеправославна
конференција у Шамбезију (2009), Сабрање предстојатеља Православних Цркава (у својству замјеника Патријарха 2009. и као члан делегације СПЦ на челу са патријархом Иринејем 2014); на бројним домаћим
и међународним скуповима, на сахранама Патријарха руског Алексија
II, Патријарха бугарског Максима, Архиепископа јеладског Христодула,
на устоличењу Патријарха руског Кирила, на инаугурацији папе римског
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Франциска у Ватикану. До проглашења независности Црне Горе био је
предсједник Покровитељског савјета за Србију и Црну Гору Међународног друштвеног фонда јединства православних народа, а данас је предсједник Покровитељског савјета за Црну Гору истог Фонда. Био је предсједник Комисије за разговор са Македонском православном црквом и
предсједник Комисије Светог Архијерејског Сабора за ревизију Устава
СПЦ, као и Комисије СА Сабора за унапређење црквене просвете и др.
Први пут у историји Црне Горе је 1993. године одржан на њеном тлу
ванредни Архијерејски Сабор СПЦ – на Цетињу и у манастиру Острогу.
Митрополит др Амфилохије се поред теологије и философије бавио
и есејистиком, преводилаштвом и поезијом. Објавио је следећа дјела:
„Тајна Свете Тројице по учењу Св. Григорија Паламе“, студија на грчком, 1973. (докторска дисертација); „Смисао Литургије“, студија на
грчком, 1974; „Синаити и њихов значај у Србији XIV вијека“, студија,
1981; „Филокалијски покрет XVIII и почетком XIX вијека“, студија на
грчком, 1982; „Духовни смисао Храма Светога Саве на Врачару“, Вршац, 1989; „Преподобни Рафаило Банатски“, Вршац, 1988; „Враћање
душе у чистоту“, Подгорица, 1992; „Нема љепше вјере од хришћанске –
православна вјеронаука“; „Увод у православну философију васпитања“;
„Свети Сава и Светосавски завјет“; „Основи православног васпитања“,
Врњачка Бања, 1993; „Светосавско просветно предање и просвећеност
Доситеја Обрадовића“, Врњачка Бања, 1994; збирка пјесама „У Јагњету
је спас“, 1996; „Историјски пресјек тумачења Старог Завјета“, Никшић,
1996; „Тајна Свете Тројице по учењу Св. Григорија Паламе“ (докторска дисертација), превод Еп. Атанасије Јевтић, манастир Острог, 2006;
„Божић загрљај Бога и човјека“; „Васкрс – дар живота вјечнога“; „У почетку бијаше Слово“; „Часни крст Христов и Косовски завјет“; „Косово
је глава Лазарева“; „Тајна Христа и тајна свијета“; „Литургија и подвижништво“; „Са извора воде живе“ I и II; „Љетопис новог косовског
распећа“ I и II; „Разговори о духовном животу, Цркви и друштву“ I и
II; „Тајна Свете Тројице“; „Богословска слова“ I; „Поменик новог косовског страдања“ (Дневнички и други записи Митрополита црногорско-приморског Амфилохија из времена почетка НАТО окупације Старе
Србије – Косова и Метохије 1999. и 2000. године), Светигора, Цетиње,
2011 – ови дневници су 2014. године изашли на руском и енглеском језику, „Изабрана дјела Митрополита Амфилохија“ у издању „Светигоре“
2019. у којима се Митрополит Амфилохије наново открива преко онога
што је написао, говорио, поручио и саопштио јавности од својих богословских дана, па све до данас.
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У његовом преводу изашла су сљедећа дјела: Епископ Николај, „Касијана“, роман са српског на грчки, 1973; Јустин Поповић, „Житије Светог Симеона и Саве“, са српског на грчки, 1974; са грчког на српски:
„Старац Арсеније Кападокијски“; Митрополит пергамски Јован Зизјулас, „Од маске до личности“, 1993; „Премудрости Соломонове“, 1995;
„Књига премудрости Исуса сина Сирахова“, 2007; „Азбучни Отачник“,
објављено у дјеловима у часописима Јеванђељски Неимар и Светигора; „Св. Григорије Палама“, неке бесједе објављене у часопису Банатски
весник, бројне студије, бесједе и есеји у „Светигори“ и другим листовима. У новом, цјеловитом преводу Светог Писма Старог и Новог Завјета (Свети архијерејски синод СПЦ, Београд, 2011. и 2012.) изашло је у
Митрополитовом преводу још осам књига (Књига Јестрина, Књига Јездрина друга, Књига Јудите, Књига премудрости Исуса сина Сирахова,
Књига пророка Варуха, Књига Товита и Посланица Јеремијина) из ширег библијског канона, тзв. девтероканонске књиге, са Књигом пророка
Данила и њеним девтероканонским додацима.
Митрополит Амфилохије, био је члан Удружења књижевника Србије
и Удружења књижевника Црне Горе, и добитник многих књижевних награда. Био је носилац бројних одликовања, медаља, споменица и почасних академских звања.
Митрополит Амфилохије упокојио се у Господу 30. октобра. Сахрањен је 1. новембра 2020. године у крипти Саборног храма Христовог
Васкрсења у Подгорици.
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УДК - 929
АКАДЕМИК МИОМИР ДАШИЋ
(1930 – 2020)
Први уредник и један од покретача часописа „Токови“, био је академик Миомир Дашић, редовни члан Црногорске академије наука и умјетности, који је преминуо 28.октобра у Подгорици, остављајући за собом
обимно и значајно научно дјело.
Рођен је 15. новембра 1930. године у Ровцима, код Берана. Основну
школу завршио је у мјесту рођења, гимназију у Беранама (1949), а историјске науке на Филозофском факултету у Београду (1954), гдје је магистрирао (1962) и докторирао (1980).
Од 1954. до 1962. године био је професор гимназије у Беранама, а
потом њен директор (1962–1972). Од октобра 1972. године радио је као
руководилац Сектора за културу и науку у Републичком заводу за међународну научну, културну и техничку сарадњу Црне Горе у Подгорици
и истовремено био професор на Педагошкој академији у Никшићу. На
Филозофском факултету у Никшићу биран је за ванредног (1981) и редовног професора (1985) за предмете Историја југословенских народа у
новом вијеку и Увод у историју са основама помоћних историјских наука. Као универзитетски професор држао је предавања, по позиву, у готово свим већим универзитетским центрима у СФРЈ, а у иностранству на
историјским факултетима и катедрама универзитета у Москви, Кијеву,
Утрехту, Кракову и др. Боравио је на стручним и научним усавршавањима у СССР, Француској, Пољској, Холандији, Чехословачкој, Украјини.
Са научним саопштењима наступао је на међународним научним скуповима у Москви, Бечу, Анкари, Барију, Београду, Љубљани, Марибору,
Загребу, Транију, Софији, Прагу, Подгорици, Бањалуци, Скопљу и др.
Предмет његовог научног интересовања креће се од завичајне, националне, до балканске и опште историје, као и методологије историјске
науке. Под његовим менторством израђено је више магистарских радова
и докторских дисертација.
Одржао је преко 130 јавних предавања на конгресима, симпозијумима, научним скуповима, округлим столовима и семинарима за професоре историје.
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У току шест деценија стручног и научног рада објавио је дванаест
књига, око 270 студија, расправа, чланака, историјских есеја, око 420
критичких осврта, рецензија, полемика и разних других стручних и публицистичких текстова. Аутор је преко 130 научних и стручних реферата
и саопштења. Библиографија његових радова броји 830 јединица.
За стручни и педагошки рад одликован је Орденом Републике Југославије, добитник је и више других друштвених признања – награда,
диплома, плакета и похвала.
Обављао је дужност предсједника Друштва историчара Црне Горе
(1974‒1979) и предсједника Савеза историчара Југославије (1985‒1989;
1994‒1999), члана научних и наставно-научних вијећа факултета и
института, члана савјета републичких и савезних инстутуција у области науке и културе; био је посланик у Скупштини Републике Црне
Горе (1963‒1969), члан Републичке конференције ССРН Југославије
(1967‒1973) и Савезне конференције СРН (1985‒1991), члан Југословенског форума за људска права, члан Савезне комисије за истину и помирење. Био је предсједник Удружења универзитетских наставника и
других научних радника Црне Горе (1983‒1990) и члан Предсједништва
Савеза универзитетских наставника и других научних радника Југославије (1983‒1990).
Био је члан редакција или уредник више часописа (“Токови”, “Историјски записи”, “Овђе”, “Југословенски историјски часопис”, “Bulletin
scientifique”, “Настава историје”), уредник посебних едиција, зборника
радова и других публикација. Од 1996. године био је предсједник Уређивачког одбора Енциклопедије Црне Горе до престанка рада на овом
пројекту. Обављао је дужности уредника у више публикација ЦАНУ ‒
Гласника Одјељења друштвених наука, зборника радова, монографија и
других посебних издања.
Радове је објављивао и објављује у преко 60 часописа, новина и ревија у земљи и иностранству.
Објављене књиге: Ослободилачки покрет у Доњим Васојевићима
1861. и 1862. и његов одјек у Санџаку (1982); Васојевићи од помена до
1860. године (1986); Увод у историју са основама помоћних историјских
наука (1988); Васојевићи у устанцима 1860‒1878. године (1992); Карађорђевићи из Васојевића (1996); Огледи из историје Црне Горе (Студије о догађајима од XVIII вијека до 1918) (2000); Незаобилазно у историографији Црне Горе (прилози науци) (2003); Шекулар и Шекуларци од
помена до 1941 (2006); Ровца код Берана (2008); О историчарима ЦАНУ
(2011); Спорења у историографији. О врлинама и манама „Учитељице
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живота“ (Подгорица – Бијело Поље, 2014); Да се не заборави: оцјене,
прикази и осврти (2017); Прилози историји антифашистичке борбе у Црној Гори 1941–1945. године (2018); Школа. Историја. Политика (зборник
радова), (2018), О историји – методолошки огледи (2019).
О Дашићевом раду објављене су књиге: Биобиблиографија академика
Миомира Дашића (2007); Дјело академика Миомира Дашића у огледалу
стручне и научне критике (2008) и округли сто Дјело академика Миомира Дашића у огледалу стручне и научне критике – Бијело Поље (2010).
Президијум Руске академије природних и друштвених наука изабрао
га је за свог иностраног члана 5. јуна 1998. године. За успјешну сарадњу
у области историографије и културе између Југославије и Русије Руска
академија природних и друштвених наука одликовала га је Медаљом те
академије за развитак културе и умјетности. У знак признања за успјешну сарадњу са Краковским универзитетом и Високом педагошком школом у Кракову, одликован је Медаљом Универзитета у Кракову.
За ванредног члана Црногорске академије наука и умјетности изабран
је 26. новембра 1991. године, а за редовног 6.децембра 1996. године.
Био је секретар Одјељења друштвених наука и члан Предсједништва
ЦАНУ (1993‒1997), а у периоду 1997‒2001. године био је потпредсједник Академије.
Преминуо је 28. октобра 2020. године у Подгорици.
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УПУТСТВО ЗА САРАДНИКЕ

ДОСТАВЉАЊЕ РАДА
Рад треба доставити редакцији у два штампана примјерка куцана на
рачунару или у електронској форми (на диску, флешки или послат електронском поштом), на адресу : Центар за културу, ул. Милоша Малишића бб, 84300 Беране, са напоменом: за ‚‚ТОКОВЕ``.
- Радови се достављају у Word формату, са Times New Roman фонтом
- Електронска адреса: czkba@t-com.me.
- Писане верзије рада се не враћају аутору.

ПИСАЊЕ РАДА
Текст треба да буде откуцан двоструким проредом. Све странице
основног текста треба да буду нумерисане. Уз текст рада треба дати и
посебну, насловну страницу. На насловној страници треба навести наслов рада, академску титулу, име и презиме аутора, институцију у којој
је аутор запослен, мјесто, приватну или службену адресу (поштанску и
електронску).
Рад не треба да буде дужи од 16 страница основног текста. Уз рад
треба приложити резиме дужине 16 редова. На крају резимеа навести
кључне ријечи (до пет).
На крају рада на посебним страницама наводи се списак коришћене
литературе.
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