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ријеме се не памти по дужини већ по траговима у њему. Пуних 50 
година Токови су утискивали своје трагове и трајали под полим -
ским небом. Са својим утемељеним научно-књижевним изразом, 

жуборили су Токови и чули се надалеко. 

Токови су и ризница и залог, и љетопис и панорама, и хроника и луча, 
свјетионик. У лепези сличних часописа Токови су се одавно изборили за 
„своје ја“, за оно постојано „универзално сопство“. 

Огроман је низ оних који су боравили и исијавали у Токовима. Сви 
они су кроз своје научно-стваралачке печате уздизали и Токове до 
завидних висина – до оног плавог круга који је и на насловној страни 
часописа, и то од првог броја. Црњански је у бескрајно плавом кругу 
уткао звијезду, а полимски крај своје Токове. 

Беранским Токовима – свитном слову са Лима које су благонаклоно 
пригрлиле и даљине, нека је срећан јубилеј и трајање. 
 

                                                                                 Редакциja 
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УДК 821.163.41 – 09 
 

Проф. др Здравко М. ДЕЛЕТИЋ 
 

ПЕТ ДЕЦЕНИЈА ЧАСОПИСА „ТОКОВИ“ 
 
 

VV
 домену публицистике у Беранама као привредном, просвјет-
ном и културном средишту Горњег Полимља, посебно мјесто 
заузимају: лист Слобода, покренут 1961. године, у међувреме -

ну угашен, али не и заборављен, и часопис за научна, књижевна и 
друштвена питања Токови, покренут 1971. године, који са три паузе у 
излажењу преживљава до данашњих дана и ближи се јубилеју пет де-
ценија трајања. Публикације су настајале у релативно стабилним еко -
номским и политичким приликама, западале у кризу и престајале са 
излажењем у времену озбиљне кризе друштва, власти и привреде.  

Часопис за научна, књижевна и друштвена питања Токови излазио 
је у три серије: прва од 1971. до 1983. године, са прекидом 1978. и 1979. 
године, укупно 20 бројева, друга 1993. и 1994. године, 3 броја у двије 
свеске; трећа серија излази од 2007. године.  

Покретање, уређивање и одржавање публикација било је повезано 
са ентузијазмом и предузимљивошћу способних, амбициозних и дру -
штвено ангажованих појединаца, који су знали да код локалне поли-
тике обезбиједе политичку подршку и покровитељство, што је пред  услов 
за материјално обезбјеђивање континуитета и трајања часописа. Чла-
нови редакције су подршку дали и објављивањем својих прилога у ча-
сопису, некад и више него је пожељно у научном часопису. 

Прва серија Токова покренута је 1971. године, захваљујући ауто-
ритету и ангажовању примаријуса доктора Бранка Зоговића, који је 
личним и стручним ауторитетом могао обезбиједити политичке и 
економске предуслове за покретање часописа, на другој страни, мо-
гао је окупити угледне и стручне појединце који ће радити на уређи-
вању и афирмисању часописа. Истини за вољу, тада се то могло, 
политика је била моћна, „друштвеног“ новца било је на све стране, 
град се убрзано развијао, седамдесетих година за много чега су 
плаћани хонорари, стварни и измишљени путни трошкови, дневнице, 
даване награде... У Беранама је постојала критична маса стручњака 
разних профила који су имали и научна интересовања и радили на 
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свом стручном усавршавању и уздизању. Тада није било тешко добити 
текст за часопис или организовати стручни скуп. У данашњим окол-
ностима тешко да би то успјело. „Спала књига на два слова“: политички 
субјекти који врше власт нијесу заинтересовани за унапређивање 
друштвених наука или развој књижевности и других облика ствара-
лаштва, запослени у беранским школама и другим институцијама не 
показују жељу да се ангажују или жртвују у стваралаштву, они који 
се баве науком воде рачуна о бодовима које добијају објављивањем 
рада у публикацији одређене категорије или престижне листе цити-
раности. Све то лако је видјети на страницама часописа протеклих 
година, неки бројеви тешко би прошли категоризацију као часопис 
за научна питања, поједини прилози не би добили објективну рецен-
зију.  

Издавач прве серије Токова било је Удружење научних, културних 
и јавних радника Полимља, основано 1968. године. Удружење је оку-
пљало научне, културне и јавне посленике Иванграда, Бијелог Поља, 
Мојковца, Плава и Рожаја. Удружење је настало и дјеловало у усло-
вима стабилних политичких прилика, општег привредног, просвјет-
ног и културног напретка и развоја региона, угасило се у склопу 
по литичке и економске кризе и јачања локалног националног и по-
литичког сепаратизма. Часопис је покренут као орган „удружења које 
је настало из потребе организованог јавног дјеловања интелектуалних 
радника Полимља, из жеље интелектуалаца и потребе да они буду 
више присутни у овом нашем времену у научном, књижевном, кул-
турном и јавном животу, да остварују и бране свој престиж.“ У том 
смислу, Уредништво је очекивало да ће часопис „као прво гласило ове 
врсте у културној историји Полимља, дати видан допринос и подсти-
цај развоју научне, књижевне и критичке јавне мисли овог у култури 
неоправдано заобиђеног краја који чини мост између култура Црне 
Горе и Србије.“ Вријеме је посвједочило да се на мосту људи задржа-
вају само колико морају. Удружење научних, културних и јавних рад-
ника распало се, било је идеја о његовом обнављању, али... Дошла су 
нова времена, интереси и очекивања. 

На састанку Управног одбора Удружења, 14. фебруара 1971. годи -
не, одлучено је да ће се часопис звати „Ријеч Полимља“, да ће излази -
ти 4 пута годишње на 120 страница са тиражом 2000 примјерака. 
Међутим, редакција је одлучила да промијени наслов, „чиме се брише 
регионални призвук из првог наслова.“ Тада није било политички 
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упутно користити термин Васојевићи, појединци из научних кругова 
свесрдно су промовисали географски термин Горње Полимље, очи -
гледно је и појам Полимље звучао сувише локално и племенски. Прво 
уредништво часописа Токови чинили су: Миомир Дашић, Мирослав 
Ђуровић, Максим Лутовац, Вук Огњановић, Слободан Томовић и прима -
ријус др Бранко Зоговић. Уредник часописа био је мр Миомир Да шић, 
тада директор Гимназије, секретар је био професор Рајко Бо      гојевић. 
Уредник бројева 12 и 13 (1976. године) био је професор Рајко Богоје-
вић, тада директор Гимназије. Током 1978. и 1979. године часопис 
није излазио. Од броја 14 до 20 уредник је био професор Љубомир–
Љубо Бојовић, професор Гимназије, касније савјетник у Заводу за 
школство.  

До 1980. године предсједник Уредништва био је др Бранко Зого-
вић, од тада др Чедомир Пантовић. Лектор од броја 2 до 14 био је 
Вељко Мартиновић, то се веома одражавало на правописну и грама-
тичку коректност објављених текстова.  

У првој серији објављено је 20 бројева, у 13 књига, укупно 374 би -
бли ографске јединице, обима преко 3100 страна. Значај објављених 
чланака више је у тематици, озбиљности научне и стручне обраде и 
аргументације, ауторитетима аутора, него у броју библиографских 
јединица. Часопис никад није изашао у четири броја годишње, то не 
могу остварити ни многе научне институције. Од 20 бројева објавље-
них до 1983. године седам пута је часопис објављен као двоброј, да 
ли због недостатка радова или материјалних разлога није објашњено.  

У научним круговима посебно је цијењен број 9, који је објављен 
као зборник радова са научног скупа о флори и вегетацији југоисточ-
них Динарида, одржаног од 8. до 13. јула 1973. године у Андријевици. 
Једино тај број штампан је ћирилицом и латиницом, сви остали штам-
пани су ћирилицом (до броја 11 у штампарији у Иванграду). У органи -
зацији часописа, 10. и 11. септембра 1977. године одржан је сим по зијум 
о војводи Миљану Вукову и игуману Мојсију Зечевићи, радови су обја-
вљени у броју 14 часописа Токови. Број 15, објављен крајем 1980. го-
дине, тематски је посвећен Јосипу Брозу Титу, садржај и није нешто 
нарочито.  

Часопис је у првим годинама излажења био отворен сарадницима 
из разних области науке и културе и са простора Југославије. Имао 
је стандардне рубрике за ову врсту публикације. Објављивани су 
чланци и прилози из науке, есеји, приповјетке, пјесме, друштвене 
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хронике и прилози из друштвеног живота, прикази књига, часописа 
и научних скупова. Списак сарадника, тематика и број објављених 
библиографских јединица, као и квалитет прилога свједоче да је ча-
сопис имао висок стручни и уређивачки ниво и да је био цијењен код 
научних, јавних и културних посленика, био је цитиран у разним об-
ластима стручног и научног рада. У часопису су сарађивали афирмиса -
ни научни и културни радници, истраживачи, професори универ зитета, 
чланови академија наука тада или у наредним годинама. Редакција 
је уступала простор и почетницима у области књижевног ствара-
лашта, своје прве приче и пјесме у Токовима објављивали су ученици 
Беранске гимназије, касније познати књижевници.  

Послије десетогодишње паузе, Токови су обновљени 1993. године. 
И то се догодило на иницијативу и захваљујући прегалаштву поједи-
наца. Наиме, обнављање часописа 1993, као и 2007. године, везано је 
за име рано преминулог Ивана Раичевића, који је имао визију развоја 
Берана и региона у цјелини, „познавао је људе“ од моћи и ауторитета, 
могао је да обезбиједи новац, окупи сараднике и мотивише ауторе. 
Развијао је идеју да Редакција Токова постане издавач одабраних на-
учних и књижевних публикација везаних за регион.  

Издавач нове серије часописа Токови, који није био регистрован 
као серијска публикација, било је Јавно предузеће Информативни 
центар Беране. Значајан допринос покретању и излажењу часописа 
дао је ангажовањем на прикупљању и припреми прилога за часопис 
покојни Влајко Ћулафић, директор ЈУ Информативни центар, позна -
ти новинар и књижевник. Изашао је број 1 за 1993. годину (166 страна 
формата А5), и двоброј 2-3 за 1994. годину (275 страна). Није назна-
чен континуитет и није настављена нумерација годишта и бро јева. 
Часопис је штампан у штампарији „Пако“ у Андријевици.  

Чланови редакције били су из реда познатих научника, публи-
циста и културних посленика. Аутори прилога у тек покренутом гла-
силу били су истакнути и признати појединци, и часопис научне 
институције могао би бити задовољан темама и ауторима.  

Уредник ове серије био је публициста, уредник политичких часо-
писа из времена СФРЈ, Милија Коматина, који је у вријеме кад је 
држава разбијана грађанским ратовима у Хрватској и Босни и Хер-
цеговини покушавао да у пропалим Беранама уређује југословенски 
часопис за науку и друштвена питања. Нажалост, било је то вријеме 
друштвеног и политичког нереда, разарања комунистичке традиције 
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и праксе, свеопште економске и друштвене кризе. Двоброј за 1995/96. 
био је припремљен за штампу (по захтјеву Влајка Ћулафића вршио 
сам коректуре и преглед слога), из непознатих разлога није штампан.  

Послије дуге паузе, Токови су обновљени 2007. године, заслугом 
Ивана Раичевића и др Миодрага Боба Радуновића. Издавач је Јавна 
установа Центар за културу Беране; часопис је регистрован као сериј -
ска публикација (ISSN 0350 – 8366). 

Часопис Токови има традицију дугу скоро пет деценија, без об-
зира на прилоге о чијој поузданости и ваљаности би се могло расправ -
љати, Токови у научној заједници имају углед и традицију. Радови из 
овог часописа цитирани су у многим стручним и научним чланцима 
и књигама. 

Библиографију часописа Токови до 2011. године, поводом 40 го-
дина излажења, објавио је професор Ђорђије Трифуновић (Токови, 
1-2 (2011), стр. 417-516). Библиографске референце разврстане су по 
научним областима Универзалне децималне класификације (УДК), 
приређен је регистар аутора. То је практичан водич за коришћење на-
учне и културне баштине, коју у региону и републици представља ча-
сопис Токови.  
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UDK 821.163.41 – 09 
 

Prof. dr Draško DOŠLJAK 
 

PEDESET GODINA ČASOPISA „TOKOVI“ 
 
 

PP edeset godina je od od izlaska prvog broja „Tokova“, časopisa za 
naučna, književna i društvena pitanja.
U uvodniku prve sveske, prvoga broja, iz 1971. godine stoji: „Časopis 

„Tokovi“ pokrenut je odlukom Udruženja naučnih, kulturnih i javnih 
radnika Polimlja, koje od 8. decembra 1968. godine djeluje povezujući 
brojne naučne, kulturne i javne poslenike sa područja opština Ivangrad, 
Bijelo Polje, Mojkovac, Plav i Rožaje, kao i mnoge druge naučne radnike, 
pisce i ljude od pera porijeklom iz ovog kraja i van njega. 

Time se realizuje ideja znatnog dijela intelektualaca Polimlja i nje-
govog susjedstva, tj. njihova želja da se prevaziđe tradicionalni način 
gledanja na metropolu i njeno raspoloženje da riječ ljudi od pera iz 
unutrašnjosti dobija karakter javnosti tek u nekom od glasila koji izlaze 
u republičkom ili nekom drugom većem centru. 

U početku je postojalo mišljenje da se časopis nazove „Riječ Polimlja“. 
Međutim, na primjedbe i sugestije naučnih, kulturnih i književnih radnika, 
kojima se Uređivački odbor bio obratio za saradnju, Upravni odbor 
Udruženja i Uređivački odbor časopisa odlučili su se za naziv TOKOVI. 
To je izraz želje da i naziv časopisa bude oslobođen regionalnog prizvuka“. 

Prvi Uređivački odbor činili su: Husein Bašić, Rajko Bogojević, 
Borislav Vukašinović, dr Božo Vuković, Miloš Vulević, mr Miomir 
Dašić, Rajko Đukić, Miroslav Đurović, prim. Dr Branko Zogović, 
Maksim Lutovac, Vuk Ognjanović, Miomir Sekulić i Slobodan To -
mović. Odgovorni urednik bio je mr Miomir Dašić, a sekretar Uređivač -
kog broja Rajko Bogojević. 

Od prvog broja, časopis je bio otvoren za sve naučne rezultate i 
istraživanja. U koncepciji časopisa izdvajaju se naučni problemi ovoga 
regiona, književnost i umjetnost, kao i čitanja opštedruštvenog, teorijskog 
i kulturnog karaktera. 

Očekianja uredništva bila su da časopis, kao prvo glasilo ove vrste u kul -
 turnoj istoriji Polimlja, da vidan doprinos i podsticaj razvoju naučne, knji -
ževne i kritičke javne misli ovog u kulturi neopravdano zaobiđenog kraja. 
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Među saradnicima u prvom broju pojavljuju se: Novica Rakočević, 
Stjepan Antoljak, Mirko Barjaktarović, Miodrag S. Lalević, Željko 
Poljak, Novak Kilibarda, Miloš Ostojić, Momir Vojvodić, Vukman 
Otašević, Milo Bošković, Bogdan Šekler, Zaim Azemović, Ratko 
Deletić, Miraš Martinović, Fehim Kajević, Dragomir Šoškić, i drugi. 

Kontinuirano izlaženje časopisa obilježilo je 20 brojeva, da bi poslije 
desetogodišnje pauze, časopis obnovljen 1993. godine, ovoga puta je 
izašao jedan broj, a izdavač je JU Informativni centar Berane. 

Neopravdana pauza izlaženja časopisa od trinaest godina prekinuta 
je 2006. godine. Na inicijativu Ivana S. Raičevića i Draška Došljaka 
okupila se redakcija, obnovljen je časopis, donijeta odluka da časopis 
izlazi dva puta godišnje, utvrđena koncepcija, i da izdavač bude Centar 
za kulturu Berane. 

Novu redakciju činili su: Braho Adrović, prof. dr Vukota Babović, 
prof. dr Milorad Bakić, Velimir Bućković, prof. dr Zdravko Deletić, 
mr Draško Došljak, Gojko Kastratović, prof. dr Dragomir Kićović, 
Sabaheta-Beka Masličić, prof. dr Sefer Međedović, prof. dr Predrag-
Mišo Obradović, doc. dr Miodrag-Bobo Radunović, Ivan S. Raičević, 
Velimir Ralević, prof. dr Zoran Ćulafić, prof. dr Blagoje Cerović, 
Drago Čantrić, prof. dr Božidar Šekularac. 

Proteklih trinaest godina časopis bilježi kontinuirano izlaženje. 
Povodom 40 godina od prvog broja, Đorđije Trifunović je sačinio i 
objavio bibliografiju „Tokova“, koja svjedoči o bogatstvu i raznovrsnosti 
radova objavljenih u ovom časopisu. 

Dosadašnji urednici „Tokova“ su bili: Miomir Dašić, Rajko Bogojević, 
Ljubomir Bojović, Milija Komatina, Ivan S. Raičević, Miodrag-Bobo 
Radunović, Draško Došljak, Budo Mojašević i Damjan Ćulafić. 

Impozantan je broj saradnika „Tokova“, časopisa koji ostvaruje svoju 
misiju zacrtanu prije pola vijeka. 
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Проф. Будо МОЈАШЕВИЋ 
 

ТОКОВИ – времена и трајање1 
 
 

QQ
рије 45 година појавила се, као „прво гласило ове врсте у кул-
турној историји Полимља“ прва свеска ТОКОВА. Њихово обја-
вљивање је имало за циљ да повеже „бројне научне, културне и 

јавне посленике са подручја општина Иванград, Бијело Поље, Мојко-
вац, Плав и Рожаје, као и многе друге научне раднике, писце и људе 
од пера поријеклом из овог краја и ван њега“. Била је то већ сазрела 
идеја, и велика и вриједна, која је у живот упутила још један потребан 
културни садржај – свој часопис за науку, књижевност и друштвена 
питања који ће на своје странице свити и на најбољи начин развијати 
и оваплодити научну и умјетничку мисао оних који су, како је тада-
шње Уредништво то лијепо формулисало, могли да у њима „остварују 
и бране свој престиж“.  

Широка уређивачка концепција омогућавала је да садржински и 
тематски простор не буде ограничен само на једну научну или ства-
ралачку област, а још мање само на подручје Полимља, и у својој ви-
зији је предвидјела гласило које ће обухватати вриједности у кул турној 
јавности за широко окупљање и његово трајање. 

Одмах по свом установљењу, Часопис је постао стожер писаног 
дјеловања и душа културне дјелатности Полимља. Заједно са Слобо-
дом, која је ове године обиљежила 70 година од излажења првог броја, 
обједињавали су збивања, и живот уопште, у једну завидно квалитетну 
и уређену цјелину, достојно институција и имена који су их стварали. 

ТОКОВИ су од свог првог појављивања, па све до данас, били ис-
тински свједок времена и свих његових неизвјесност и недоумица. 
Први број је изашао када смо се увелико уљуљкивали на тековинама 
и обећањима не дуго прије тога настале идеологије, али и када су на 
нашем небу и над нашим главама, у свим сферама живота почели да 
се јављају наговјештаји неких нових бура, нашег судњег пратиоца то-
ком цијеле историје, и слутње и стрепње да ће се распирити жар, који 

1 Повоом 45 оина Токова.

15



је очито тињао негдје у потиснутој стварности, и разбуктати се у не-
контролисан пламен.  

У вријеме стицања пунољетства и дводеценијске традиције, ис-
пуњене одговорношћу, јасним циљевима, квалитетом и преданим ра-
дом, успавана осјећање, која су остала нерашчишћена дубоко у сви јести, 
распукла су се свом жестином у мржњу да се чак и душа претварала 
у прах и пепео. У таквом и друштвеном и моралном метежу перо је 
незахвалан свједок, а култура прва, рекли бисмо и најјефтинија, жрт -
ва... а ТОКОВИ су умјели само пером да свједоче и култури да при-
падају! 

У рвању између циља уграђеног у своје темеље, с једне, матери-
јалне оскудице, своје сталне сјенке, и каснијих санкција, тог бри-
жљиво припремљеног и омиљеног вида покоравања и „уразум љи вања“, 
с друге стране, ријеч њиховог љетописа морала је три пута у заточе-
ништво: од 1977- 1980, 1983 – 1993. и од 1994 – 2007. године, 26 од 45 
година постојања. Овај часопис је, ипак, међу ријеткима који је, грца -
јући готово непрестано у ташкоћама, опстао захваљујући вјерним са-
радницима, уредништвима и издавачима који су, ношени искреним 
расположењем, циједили и кап из камена и снажним духом, ентузи-
јазмом и несаломивим увјерењем, како то уосталом, пресудно ври-
јеме и тражи, надјачавали себе и давали му дах да крене ка новим 
хоризонтима.  

Њихов први оснивач Удружење научних, културних и јавних рад-
ника Полимља са подручја ранијих пет општина, сада већ осам, више 
и не постоји, не бар неким запаженим јавним деловањем, а тежња да 
се обнови излажење ТОКОВА искрено је живјела само у Беранама. 
Милија Коматина, као главни и одговорни уредник, о иницијативи и 
обнови излажења Токова у „организацији представника власти и Кул-
турног центра Беране” 1993. године је лијепо запазио: „Свијест о по-
требама у овом случају је била јача од могућности, а рачунало се да 
ће часопис својим дјеловањем оправдати своје постојање ... и да ће ... 
исто тако моћи, што се и жели, да буде трибина за најшири круг са-
радника”. А Иван Раичевић, у „Ријечи уредника” прве свеске 2007. 
године, послије тринаестогодишњег прекида у излажењу, веома сли-
ковито пише. „Ако је и један часопис својим настајањем и нестајањем 
требао другачије да се зове, онда је то овај. Судбина „Токова” нео-
дољиво подсјећа на ток ријеке понорнице која се већ трећи пут по-
ново појављује из утробе земље ...” И заиста је тако. Враћали су се из 
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утробе земље јер су и тамо одлазили са душом човјека и у њу увије-
ном потребом ове средине да постоје и тамо настављали да теку и 
својим током носе сјеме за нова ницања, израстања и надрастања, да 
у њему нађу и удар и варницу за будућа опстајања.  

План излажења ТОКОВА у почетку је био веома амбициозан и та-
дашње Уредништво је предвидјело да ће „за сада излазити четири пута 
годишње“. Године 2007, од када се штампају у континуитету, плани-
рано је издавање два броја годишње, опет уз опаску „за сада“, која је 
упућивала на ту могућност, али оправдано и на опрез, имајући у виду 
све дотадашње неизвјесности и препреке приликом њиховог објављи-
вања.  

За 19 година колико су ТОКОВИ успјели да одоле времену, оску-
дицама па и људима који су њихово трајање схватали мање важно 
него што то оно у ствари јесте, штампано је, закључно са 2015. годи-
ном, 41 број и 4 двоброја. Библиографију ТОКОВА објавио је поводом 
четрдесетогодишњег јубилеја Ђорђије Трифуновић у двоброју 1-2 за 
2011. годину. 

С посебним односом поштовања и захвалности, јединим одлико-
вањем које смо у могућности да у овом моменту ставимо на њихове 
заслуге, са ове временске дистанце посебно, дугујемо свим досада-
шњим главним и одговорним уредницима: првом главном и одговор-
ном уреднику, тада магистру, а сада академику проф. Др Миомиру 
Дашићу, Рајку Богојевићу, Љубомиру Бојовићу, Милији Коматини, 
Ивану С. Раичевићу, Миодрагу – Бобу Радуновићу и Драшку Дошљаку. 
Уз њих, не без дужне обавеза, истичемо и име др Бранка Зоговића који 
ја са истакнутим личностима из већ наведених општина основао Удру-
жење научних, културних и јавних радника Полимља из чијег окриља 
су ТОКОВИ и настали. Ништа мање признање упућујемо и члановима 
уређивачких одбора – једној плејади престижних личности које су 
преко овога часописа и институција у којима раде Полимље сврстали 
у интелектуалну елиту која му и припада, затим бројним сарадни-
цима и ауторима прилога и свима који су били увјерени да, његујући 
идеје и традицију ТОКОВА, оплемењују и себе и своју средину... Неко 
уради онолико колико хоће, неко онолико колико може, а они су ура-
дили и више него што су могли. Много би простора требало и све их 
набројати, а неправда било кога изоставити.  

Увјерени смо да нас наше Полимље, толико историјски и духовно 
богато, разнолико и са толико топлине, и ТОКОВИ, који су у њему ко-
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ријене заметнули, обавезују да и ми урадимо барем онолико колико 
можемо да они расту и дозријевају на нашим идејама и уз наше пре-
дано учешће у креацији њиховог квалитета. У том смисли Вас, ува-
жени сарадници и читаоци, најискреније позивам на даљу сарадњу и 
тако наставите да дајете свој пуни допринос афирмацији и уздизању 
наше културне и стваралачке баштине.  
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„СЛОБОДА“ О ТОКОВИМА 
(изабрани прикази) 

 
ПРВИ БРОЈ ТОКОВА 

 

 
 
 

OO
ајзад, „Токови“ су стигли. Били смо најавили да ће часопис 
Удружења научних, културних и јавних радника Полимља, под 
именом „Ријеч Полимља“, изићи почетком маја. Међутим, 

же лећи да прикупи још мишљења и сугестија познатих научних и 
културних радника из овог краја о физиономији часописа, Редакција 
није журила са појавом првог броја и у међувремену је одлучила да 
прво иванградско гласило овакве врсте носи назив „ТОКОВИ“, чиме 
се брише регионални призвук из првог наслова. Било је, наравно као 
у сваком сличном подухвату, и других тешкоћа, углавном техничке 
природе, тако да су Токови угледали свијетло дана тек за прве јулске 
празнике. Но, битно је да је основна препрека успјешно преброђена 
и, надамо се, да ће наредни бројеви „Токова“ бити редовније у нашим 
рукама. 
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Утисак о првој свесци је веома повољан. Импресионира садржајно бо -
гатство и озбиљност тема које су се нашле на близу двјеста страница 
часописа. Могло би се већ сада поуздано тврдити да „Токови“ могу да 
квалитетно задовоље критеријуме истакнуте у поднаслову – часопис 
за научна, књижевна и друштвена питања. Жеља је редакције, и то је 
истакнуто у уводној ријечи, да се тако плодна сарадња и даље настави, 
што би обезбиједило изванредан континуитете у будућем животу 
часописа. 

Мр Миомир Дашић дао је интересантан и први прилог периодизацији 
историје Горњег Полимља, што је пионирски захват и подстрек у на -
порима за даље хронолошко сређивање историјске грађе прошлости 
Полимља. Др Новица Ракочевић учествује у првом броју са врло доку -
ментованим и исцрпним прилогом о стању у Васојевићима крајем 1918. 
године. Др Стјепан Антољак пише о путопису бечког емисара Јова 
Поповића, који је по инструкцијама бечке владе, обишао Беране 1903. 
године и о томе оставио занимљив запис на некадашњој касаби на 
Лиму. Док др Мирко Барјактаровић пише о „дугој и замршеној ис -
торији“ својине код нас, бацајући акценат на њене традиционалне 
облике, Миодраг С. Лалевић даје инспиративан прилог о биљежењу 
народног блага, односно народном стваралаштву Васојевића са упут -
ствима која би веома користила просвјетним радницима у насто -
јањима да се што више сачува васојевићке епике. Др Жељко Пољак 
пише о првом планинарском путопису у црногорској литератури – о 
успону на Комове 1841. године. Непознати аутор штампао је овај текст 
у новосадском часопису 1854. године и обилује занимљивим детаљима 
о обичајима и навикама Васојевића, а нарочито о „красотама природе“ 
око Кома. Др Радослав Јованчевић заступљен је корисним прилогом о 
шљиви у Полимљу, о условима за њено гајење, као и о развоју шљивар -
ства у овом крају. 

Из области књижевности и умјетности запажен је есеј др Новака 
Килибарде о првом македонском роману – о његовим почецима преко 
дјела Славка Јаневског. Неуморни истраживач Његошеве филозофије, 
Слободан Томовић, анализира поенту Његошеве максиме „Ђе је зрно 
клицу заметнуло“, говорећи о патриотској дужности појединаца и 
народа према „зову краја, поднебља из којег смо се бацили у наручје 
сложених људских комуникација“. Милош Остојић се осврће на прозно 
дјело већ афирмисаног југословенског приповједача Миладина Ћула -
фића. 
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У овом броју прозне прилоге дали су и Богдан Шеклер, Хусеин Ба -
шић, Мило Бошковић и Заим Аземовић, лирске записе имају Рајко 
Богојевић и Максим Лутовац, а покојни Радивоје Боричић оставио 
је интересантно ратно сјећање. Поезијом су заступљени: Радомир Бар -
јактаровић, Мирослав Ђуровић, Момир Војводић, Вукман Оташе -
вић, Милош Остојић, Јанко Вујисић, Ратко Делетић, Мираш 
Мар тиновић, Веселин Богавац, Фехим Кајевић, Драгомир Шошкић 
и Никола Томовић. 

Из области друштвеног живота Боро Вукашиновић се осврће на 
самоуправљање у свијетлу уставних промјена, Божидар Стијовић 
разрађује неке аспекте убистава на подручју Бијелог Поља, а Раденко 
Смоловић анализира актуелно питање о новим процесима и инструмен -
тима у даљем развоју културе. 

Приказе о новим књигама пишу: др Радомир Ивановић (Прамен 
таме – Михаило Лалић), Милош Вулевић (Записи о градовима Ћамила 
Сијарића), Максим Лутовац (Ходочашће Арсенија Његована – Бо ри -
слав Пекић), Мирослав Ђуровић (Недеља – Марко Вешовић), Ратко 
Делетић (Трагови – Момир Војводић), Мило Бошковић (О прози Ми -
ленка Ратковића) и Драгомир Петрић (Црна Гора у l свјетском рату 
– др Новица Ракочевић). 

То је, укратко, садржај првог броја „Токова“ који су на најбољем 
путу да успјешно синтетизују културну, умјетничку и научну ријеч 
Полимља. 
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ИЗАШАО НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА „ТОКОВИ“ 
ИЗНАД РЕГИОНАЛНИХ ОКВИРА 

 

 
 

TT
 обзиром на велико интересовање, које је пробудило први број овог 
првог полимског гласила за научна, књижевна и друштвена 
питања, нови број се очекивао са видним нестрпљењем. На 280 

страница стандардног формата, нови „Токови“ доносе низ занимљивих 
научних, литерарних и есејских прилога од којих сваки, зависно од 
тематике и најмање, заслужије посебну пажњу. 

Уводно мјесто дато је пуковнику Јовану Вујошевићу, који је заступ -
љен прилогом „Србија и Црна Гора 1941. године“. То је, у ствари, ауто -
рово саопштење са научног скупа о НОР-у и револуцији у Србији 1941. 
до 1945. године на Златибору. И иначе, овај број „Токова“ садржи више 
научних прилога посвећених прослави 30-годишњице народног устанка 
у Југославији. Тако је за истицање и прилог пуковника Богдана Гледовића 
„Санџак 1941. године“ који представља обиман и документован допринос 
проучавању историје овог краја. 

Миомир Дашић је у свом прилогу „Штампа и друга гласила НОП-
а у Горњем Полимљу 1941. до 1945. године“ оцијенио да „велику драго -
цјеност за проучавање народноослободилачког покрета како у појединим 
крајевима тако и у Црној Гори, па и шире, представља трагање за 
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штампом и другим гласилима која су излазила у периоду НОБ-е. Дашић 
је посебан осврт дао на информативна гласила у Горњем Полимљу, 
посебно у Беранама, задржавајући се на обиљу нових података за по че -
так и развој „Слободе“. 

Прилози из историографије се тиме не исцрпљују. Др Новица Рако -
чевић наставља своју студију о борбама Васојевског одреда у првом 
свјетском рату. Др Мирко Барјактаровић пише о неким појавама 
родовског менталитета, а др Петар Стојановић о опреми дјевојке 
приликом удаје и њено право на мираз у бившој Црној Гори. 

Др Радомир Лакушић заступљен је са врло исцрпним и системат -
ским приказом проучавања бињног свијета на подручју Проклетија, 
Комова и Бјеласице. Уз овај, за привреду Иванграда веома користан 
прилог, дата је исцрпна биолографска флориструкција и вегетацијских 
проучавања планина у околини Иванграда. 

Други дио прилога из области науке обухвата радове Слободана 
Томовића о мјесту онтологије у савременој филозофији, затим студију 
др Ђорђија Живановића о научном и педагошком раду професора Радо -
вана Лалића (поводом избора за почасног доктора на Филолошком 
факултету у Београду) опсежан есеј о сјетном звуку у српској роман -
тичкој лирици др Владете Вуковића и занимљив прилог Момира Ше -
куларца о неким особеностима говора Бијелог Поља. 

Треба поменути и то да су сви ови научни радови издвојени из часо -
писа у посебном отиску – сепарате који могу изврсно да послуже за 
цјеловитију систематизацију научне грађе о овом крају. 

У овом броју је нешто мање књижевних радова због обиља материјала 
посвећеног јубилеју револуције. Приповјетком су заступљени Миодраг 
Ћупић, Ђурица Лабовић, Радојица Бошковић и Марјан Лекић. Пјесме 
у овом броју имају Радомир Барјактаровић, Момчило Параушић, 
Милош Остојић, Драгомир Шошкић и Ракета Вулевић. Часопис је 
почео да његује и лирику у преводу. Жарко Зоговић је превео са руског 
језика „Земљака“ Михаила Љвова. 

У сталној рубрици „Друштвени живот“ Вељко Милатовић ориги -
нално разматра мјесто и улогу Социјалистичког савеза у политичком 
систему, док др Давид Дашић даје осврт на рјешавање проблема 
технолошког вишка по основи минулог рата. 

Као први број, и овај двоброј је богат оцјенама и приказима на нове 
књиге. О мемоарима Светозара Вукмановића Темпа пише Зоран Лекић, 
о студији др Радивоја Маринковића „Ко одлучује у комуни“ Боро Вука -
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шиновић, док се Милош Вулевић осврће на историју српске ћирилице 
Петра Ђорђића. Момир Војводић пише о најновијим књигама пјесама 
Жарка Ђуровића и Радомира Мићуновића, Мирослав Станојевић о 
монографијама Косте Димитријевића и Милорада Блечића о Вуку 
Караџићу односно Десанки Максимовић, а такође о новим остваре њима 
Радомира Барјактаровића, Милоша Остојића. Душана Ђуришића и 
Мирослава Станојевића пишу Милорад Јоксимовић, Душан Вулетић, 
Веселин Богавац и Војислав Минић. 

Последња рубрика „Хроника“ заступљена је информацијама Зорана 
Лекића и мр Миомира Дашића о последњим научним скуповима по -
све ћеним прослави 30-годишњице народног устанка и почетка соција -
ли стичке револуције. На крају, дат је хронолошки прилог догађаја у 
Иванграду између два броја. 

Потребно је, на крају, рећи и то да „Токови“, иако формално про -
винцијски, по својој програмској оријентацији и по броју сарадника из 
свих крајева наше земље превазилази регионалне оквире, што га сигурно 
учвршћује у ред најозбиљнијих гласила која се баве научном, кљижевном 
и друштвеном тематиком. 

Часопис се штампа у цетињском „Ободу“, а лектура је повјерена 
изванредном Вељку Мартиновићу. 
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ОСМИ БРОЈ „ТОКОВА“ 
 
 

QQ
ослије нешто дуже паузе, проузрокаване финансијским и штам -
пар ским разлозима, нови број „Токова“ је опет пред нама и, слично 
ранијим свескама, изненађује нас садржајним и квалитетним при -

лозима из свих друштвених области. 
Наиме, и овог пута је у часопису дат простор научним темама. 

Тако мр Миомир Дашић пише поводом педесетогодишњице смрти 
стратега револуције XX вијека, корифеја научне револуционарне мисли, 
творца и вође прве социјалистичке државе – Владимира Иљича Лењина. 

Милосав Лалић пише о пролетерском трибуну Јовану Томашевићу, 
а др Радоман Јовановић, у свијетлу нових извора, о преласку Васојевића 
у Србију 1861. године. 

Из драгоцјених написа покојног Радивоја Боричића наставља се 
библиографија о Горњем Полимљу у НОР-у 1941-1945. и с њом у вези 
даје хронологија догађаја од 1944-1945. године. 

О почецима индустрије у горњим токовима Лима, Таре и Ибра 
пише Вукман Ћулафић, а прим. др Бранко Зоговић о великим боги -
њама у Плаву 1972. године и њиховом успјешном сузбијању. 

Разноврсне су и странице посвећене литерарним прилозима. Чедо 
Вуковић објављује одломак из романа „Синови синова“ – на Бардањолту, 
а Милош Миличковић приповјетку „Рибе и још по нешто у мојим 
сјећањима“, док са поезијом наступају: Мирослав Ђуровић, Благоје 
Кораћ, Весна Попчетовић, Слободан Бошковић, Бранко Вуковић и 
Радомир Мићуновић. 

У сталној рубрици „Друштвени живот“ Боро Вукашиновић пише 
о неким питањима скупштинског система у Уставу СФРЈ и Уставу СР 
ЦГ, а Рајко Богојевић о 60-годишњици Иванградске Гимназије, коју је 
за нарочите заслуге у ширењу просвјете и културе у Горњем Полимљу 
недавно одликовао и друг Тито. 

Заступљени су, такође прикази на најновије књиге. Миомир Дашић 
даје осврт на књигу др Ђока Пејовића „Политика Црне Горе у Затарју 
и Горњем Полимњу 1878 – 1912.“ и књигу Живка Живковића „Од там -
нице до тамнице“, а Мирослав Ђуровић на пјесничко остварење Вука -
лице Милутиновића „Чин живљења и пјевања“. 
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Треба поменути, поред садржајније и богатије хронике, и сталну 
рубрику „Између два броја“. 

Посебно је вриједна пажње, као прилог броју, економско-саобраћајна 
и научна студија дипломираног инжењера Божидара Зоговића о пред -
ности пута Пећ – Бар, преко Чакора и Трешњевика. Истичући, као нај -
по вољнији правац превасходни значај пута Пећ – Андријевица – Ма тешево 
– Титоград – Бар, инжењер Зоговић дубоко, исцрпно и студиозно полази 
од економског, привредног, туристичког и војно-стратешког гледишта 
на гравитационом подручју и указује на могућа рјешења за наставак 
међународног пута Ниш – Приштина – Пећ – Титоград – Бар. 

На крају, ваља истаћи да ће ускоро изаћи још два броја „Токова“, од 
којих ће први бити посвећен симпозијуму о флори поводом стогодиш -
њицњ Панчићеве смрти, одржаном у Андријевици јула 1973. године, а 
други са редовним материјалом. 
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EKONOMSKA DIPLOMATIJA 

- koncept, modeli, praksa, izazovi - 

 
Međunarodni kontekst odnosa ekonomije i politike   

SS avremena ekonomska diplomatija se nalazi u periodu burnog 
teorij skog i praktičnog razvoja. Zbog njene višedimenzionalne 
prirode, retki su koherentni pokušaji razvoja sveobuhvatnog 

koncepta. Razlikama u razumevanju ovog fenomena doprinosi složenost 
odnosa između ekonomije i politike u međunarodnom kontekstu. 

Istorija povezanosti spoljnopolitičke delatnosti sa ekonomijom zadire 
u daleku prošlost. U antičko vreme, diplomatija se bavila i trgovinskim 
pitanjima.2 Prema G. C. de la Carriere-u, ona je tokom vekova bila u službi 
ekonomije na različite načine, obezbeđujući garancije za slobodu trgo -
vačkih puteva, otvaranje tržišta, stvarajući zone uticaja, postižući tr  go vinske 
sporazume i aktivno podržavajući rad trgovačkih kompanija. Institut 
konzulske službe je, smatra ovaj autor, bio uveden, uglavnom, radi 
zaštite konkretnih, i to pre svega trgovačkih interesa.3 

Iz toga proizilazi da se ekonomska diplomatija javila pre nego što je 
ustanovljeno njeno ime.4 U istorijskom smislu, razvoj međunarodne 
trgovine, specijalizacija, dinamizacija finansijskih tokova i zaoštravanje 
konkurentske borbe na svetskom tržištu uslovili su značajnije mesto 
ekonomskog faktora u visokoj politici, što je doprinelo njegovom snažni -

 

1   Direktor Instituta za ekonomsku diplomatiju, Beograd. Deo ove studije objavljen je 
u Leksikonu ekonomske diplomatije i međunarodnog poslovanja, Institut za ekonomsku 
diplomatiju, Beograd, 2013.

2  Maaike Okano-Heijmans, Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of In -
ter national Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies (u:  Economic Diplomacy 
– Economic and Political Perspectives, MNP, Leiden – Boston, 2011,p. 7-36); 

3  Guy Carron de la Carriere, La diplomatieeconomique – le diplomate et le marche, Paris, 
Economica, 1998 (ruskoizdanje: Экономическаяиломаия –Дипломат и рынок, 
Москва, РОССПЭН, 2003)., str. 19-21.)

4  Maaike Okano-Heijmans, citirano delo, p. 7-36).



jem prodoru u sferu spoljnopolitičkih aktivnosti. Na međunarodnoj 
sceni, danas je teško odvojiti ekonomiju i politiku, zašta je zaslužna ogrom -
na uloga ekonomskih činilaca u definisanju i realizaciji nacionalnih 
in te   resa. Ova činjenica je često i neopravdano zapostavljana.5 Međutim, 
međusobni odnosi ekonomije i politike su postali predmet opsežnijih istra -
živanja tek u drugoj polovini XX veka (Baldwin, Polachek, Орнатский, 
Van Bergeijk, i drugi), kada se i pojavila sintagma „ekonomska diploma -
tija.“ Istraživači su, u najvećoj meri, fokusirali njene različite aspekte, što 
je čest pristup i danas. Odatle proističu različitosti u teorijskim rešenjima, 
ali i razlike između sveta teorije i sveta prakse.  

Ornatski (Орнатский), krajem osamdesetih godina XX veka, definiše 
ekonomsku diplomatiju kao korišćenje državnih diplomatskih instru menata 
i metoda, kao i ekonomskih mera i instrumenata (trgovinska politika, dodela 
i korišćenje pomoći i zajmova, tehnologija, itd.) na bila teralnoj i multilate -
ralnoj osnovi, radi doprinosa razvoju nacionalne privrede, obezbeđenja 
spoljnoekonomskih interesa zemlje i dostizanja političkih ciljeva usklađenih 
sa opštom spoljnopolitičkom orijentacijom države.6 

Promene uzrokavane globalizacijom i prestankomhladnog rata uti -
cale su i na ovu oblast. Ekonomska diplomatija se danas sve više po sma tra 
kao način korišćenja spoljnopolitičkih sredstava (diplomatije) za ostva -
rivanje ekonomskih ciljeva.7 Naravno, razlike i dalje postoje: Hub i Zui  dema 
(Huub, Zuidema) tvrde da se ekonomska diplomatija bavi opštim pita -
njima ekonomske politike i trgovinskim sporazumima. Slično smatraju 
i R. Sener (R. Saner) i L. Jiu (L. Yiu) po kojima se ekonomska diplomatija 
(koju vodi Ministarstvo inostranih poslova i ostali državni zvaničnici) 
bavi pitanjima ekonomske politike.8 
 

5 Opširnije: Henri Hauser, Economic et Diplomatic, Libraire du RecueilSirey, Paris, 1937. 
6 И. А. Орнатский, Экономическая иломаия, MO. Moсква, 1985., str. 3.
7      Videti: R. Coolsaet, ‘Historical Patterns in Economic Diplomacy: The 1990s’ Renaissance 

of a Disregarded Aspect of Diplomacy’, paper presented at the Conference ‘Economic 
Diplomacy Beyond 2010: Geo-Economic Challenges of Globalization and Economic 
Security’, Clingendael Institute, The Hague, 2009. Prema: Peter A.G. van Bergeijk,) 
Henri L. F. de Grootb) and Mina Yakop, The Economic Effectiveness of Diplomatic 
Representation: An Economic Analysis of its Contribution to Bilateral Trade, The Hague 
Journal of Diplomacy 6 (2011) 101-120 brill.nl/hjd.

8   Opširnije: Raymond Saner, Lichia Yiu: International Economic Diplomacy – Muta -
tions in Post-modern Times, Netherlands Institute of International Relations 
„Clingen dael“.
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Sa duge strane, Vulkok i Bejn (S. Woolcock, N. Baine) ekonomsku 
diplo  matiju definšu kao set prekograničnih aktivnosti (izvoz, uvoz, inve -
sticije, zajmovi, razvojna pomoć) koje preduzimaju državni i ne-državni 
akteri.9 

Okano-Haijmans (M. Okano-Heijmans) posmatra ekonomsku diplo -
ma tiju kao spoljnopolitičku praksu i strategiju, koja je zasnovana na 
pret  postavci da ekonomsko-trgovinski i politički interesi jačaju jedni 
druge, i da bi ih trebalo posmatrati u tandemu. U pitanju su široki na -
cio nalni interesi koji uključuju političke, strategijske i ekonomske 
di    men zije.10 Odnosi između ove tri dimenzije su kompleksni, čemu do -
prinosi njihova međuzavisnost, koja je osobito izražena u kontekstu sve 
oštrije globalne privredne utakmice. Svetsko tržište jeste generator 
poslovnih prilika, ali i generator problema. Prednosti globalizacije su 
naglašavane, a rizici njenog razvoja potcenjivani. Međutim, tokom sa -
dašnje ekonomske krize, ovi rizici su ukazali na sopstvenu snagu i 
prirodu, otvarajući pitanje isto vremenog odgovora na novonastale pro -
mene odnosa snaga u svetu i na izazove koje nameću promene u 
glo balnoj ekonomiji. Stoga ne čudi što se kao glavno pitanje spoljne 
politike danas postavlja pitanje ekonomske diplomatije i ekonomske 
bezbednosti.11 U tom smislu, prema procenama Van Bergeijka (P.A.G. 
van Bergeijk) i saradnika, ekonomska diplomatija će odigrati zna čajnu 
ulogu u kontekstu pomeranja ravnoteže moći, pri čemu imaju u vidu 
aktuelnu rekonfiguraciju geoekonomske moći. Ova grupa autora smatra 
da su promene podstakle nov način razmišljanja.Veća uloga države u 
među narodnoj ekonomiji je viđena kao neophodan uslov za uspeh, 
između ostalog i zato što se nove ekonomske sile odlikuju mnogo jačim 
uticajem države u domaćem privatnom sektoru. Ovakvo rezonovanje 

 

9   Prema: Peter A.G. van Bergeijk,) Henri L.F. de Grootb) and Mina Yakop, The Eco -
nomic Effectiveness of Diplomatic Representation: An Economic Analysis of its 
Contribution to Bilateral Trade, The Hague Journal of Diplomacy 6 (2011) 101-120 
brill.nl/hjd. Opširnije: Nicholas Bayne, Stephen Woolcock, The New Economic 
Diplomacy – Decision Making and Negotiation in International Economic Relations, 
Ashgate, Burlington, 2011. p. 1-15.

10 Maaike Okano-Heijmans, Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of 
International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies (u:  Economic Diplomacy 
– Economic and Political Perspectives, MNP, Leiden – Boston, 2011,p. 34).

11 Opširnije: Van Bergeijk, Peter; Moons, Selwyn; “Economic diplomacy and economic 
security”, New frontiers for economic diplomacy, Carla Guapo Costa, ed., Instituto 
Superior de Ciéncias Sociais e Politicas, 2009, str. 37-54.
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suprotno je strogoj separaciji javnog i privatnog sektora, koja je na snazi 
u većini zapadnih zemalja“.12 

Ovom načinu posmatranja možemo priključiti Zonovu (Т.В.Зонова), 
koja smatra da obezbeđivanje efektivnog funkcionisanja nacionalne 
privrede u kontekstu svetskog tržišta predstavlja jedan od prvostepenih 
zadataka diplomatije.13 Tome doprinosi ekonomska neizvesnost iza -
zvana sve bržim tempom globalizacije, novom ekonomskom realnošću 
koju odlikuju kolebanja cena nafte, sirovina i drugih proizvoda, što je 
bitno doprinelo izučavanju međuzavisnosti ekonomske diplomatije i 
ekonomske bezbednosti. Pod ekonomskom bezbednošću Bergeijk i 
Muns (Moons) podrazumevaju bezbednost koja se temelji na izgradnji 
stabilnih eko nomskih odnosa sa inostranstvom (trgovina robom i uslu -
gama, protok kapitala, strane investicije, zajmovi i razvojna pomoć). Ovi 
autori na glašavaju da rezultati brojnih empirijskih istraživanja i 
ekonometrijskih studija sprovedenih tokom proteklih petanaestak go -
dina, ukazuju na snažnu vezu između ekonomske i političke bezbed -
nosti i međunarodne trgovine.14 Osim toga, u svetu međunarodnog 
poslovanja je odavno usta novljeno pravilo: uslovi u kojima funkcionišu 
kompanije u inostranstvu, snažno zavise, s jedne strane, od politike 
svoje (matične) zemlje, i sa druge, od zemlje domaćina.15 Odatle i prois -
hodi stav da je diplomatija prethodnica biznisa, jer bez diplomatskih 
odnosa, ne bi mogla biti uspostavljena efikasna privredna saradnja, niti 
bi se mogla razvijati.16 

    
O konceptualizaciji ekonomske diplomatije    
  
Kompleksnost ekonomske diplomatije otežava napore usmerene na 

uspostavljanje njenog šire prihvatljivog koncepta, što uključuje i jasno 

 

12  Van Bergeijk, Maaike Okano-Heijmans, Jan Melisse, citirano delo, str. 3.
13   ТаьянаВлаимировнаЗонова, Экономическаяиломаия, ВЭС, No 6 - jun 2005, 

No 1- mart 2006.
14  Bergeijk, Peter; Moons, Selwyn; “Economic diplomacy and economic security”, New 

frontiers for economic diplomacy, Carla Guapo Costa, ed., Instituto Superior de 
CiénciasSociais e Politicas, 2009, str. 37-54.

15  John D. Danniels, Lee H. Radelaugh, International Business – Environments and   
Operations (sixth edition),  AWPC – Delo, Moskva, 1998, str. 396.

16  ТаьянаВлаимировнаЗонова, citiranodelo.
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sagledavanje njene različitosti od drugih disciplina.17 Vulkok (S. Wool -
cock) smatra da se „disciplina Međunarodne političke ekonomije 
(Inter national Political Economy – IPE) fokusira na strukture, kao što 
su relativna moć država ili uticaji unutar nacionalnih ekonomija. Fokus 
nije na procesu. Ali tamo gde su odnosi moći uravnoteženi, proces odlu -
čivanja i pregovora može da odluči ishod, kako je ukazao prof. Džon Odel 
u svojoj knjizi Pregovori o svetskoj ekonomiji (John Odell, Negotiating the 
World Economy, 2000)“.18 O konceptualizaciji ekonomske diplomatije, 
Okano-Haijmans pravi jasnu razliku između ekonomske diplomatije, 
političke ekonomije međunarodnih odnosa i ekonomskog državništva. U 
svom radu posebno doprinosi razumevanju odnosa instrumenata i ciljeva 
ekonomske diplomatije, koji se kreću u rasponu od tzv. „poslovnog kraja“ 
njenog konceptualnog okvira (koji sadrži ekonomske motive i ciljeve), 
do „kraja“ kojeg je označila kao „igre moći“ (u kojem su sadržani politički 
motivi i ciljevi utvrđivanja i primene instrumenata ekonomske diplo -
matije).  

Na relaciji ekonomija–politika, svaka država sa stanovišta svojih 
nacionalnih interesa, određuje tačke preklapanja ekonomskih i političkih 
faktora i sprovodi niz aktivnosti – što, prema Okano-Haijmans, čini eko -
nomsku diplomatiju, u konceptualnom smislu, mrežom koja obu hvata 
različite aktivnosti, na različitim nivoima. Kako se ne radi o slu čajnom, 
haotičnom delovanju brojnih aktera na različitim nivoima, ekonomska 
diplomatija se, organizaciono, može razumeti kao komplek san, koordi -
ni ran sistem, koji ima svoje jasne okvire. 

De la Carriere upravo ističe da kompleksnost rada u sferi ekonomske 
diplomatije uslovljava „koordinaciju visokog stepena“, što je u svetu 
uglavnom institucionalizovanona nacionalnim nivoima, kroz definisanje 
nadležnosti, jasno utvrđene odgovornosti, infrastrukturu i ostale resurse. 
Imajući u vidu mišljenje ovog i drugih autora, i pre svega praksu, insti -

 

17 U ovoj oblasti, obratiti pažnju na radove autora: Woolcock, Bayne, Rana, De la Karer, 
Ornatski, Šćetinin, Zonova, Lee, Hocking, Van Bergeijk, i drugi, a u sferi profilisanja 
njenih derivata: komercijalne, trgovinske, finansijske i biznis diplomatije: Huub, 
Naray, Saner, Yui, i drugi). Veoma značajan doprinos konceptualizaciji ekonomske 
diplomatije dala je M. Okano-Heijmans (Conceptualizing Economic Diplomacy: The 
Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies (u: 
Economic Diplomacy – Economic and Political Perspectives, MNP, Leiden – Boston, 
2011.)

18  Nicholas Bayne, Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy  - Decision Making 
and Negotiation in International Economic Realtions, ASHATE, 2011, p.1.
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tucionalizacija ekonomsko-diplomatske aktivnosti je njena važna ka ra k -
teristika. 

U današnje vreme, ministarstva spoljnih poslova nemaju monopol 
na ekonomsku diplomatiju, niti se ekonomskom diplomatijom bave 
isključivo diplomate. U ovoj oblasti često dominiraju drugi resori kao što 
su ministarstva privrede i finasija i njima srodni resori (Francuska, 
Srbija, Nemačka; kineska ekonomska diplomatija se implementira kroz 
sledeće institucije: Ministartsvo trgovine, Ministartsvo spoljnih poslova, 
Kinesku izvozno-uvoznu banku, Kinesku banku za razvoj i Ministarstvo 
finansija). Dakle, institucionalni okviri ekonomske diplomatije nisu isto -
vetni u svim zemljama, ali se, u opštem smislu, mogu razumeti kao sistemi 
čije funkcionisanje prate nacionalne razlike u ciljevima, dizajnu, resur -
sima i efikasnosti. Uprkos razlikama između ekonomsko-diplo matskih 
sistema, moguće je generisati njihovu opštu karakteristiku. Naime, ovi 
sistemi su sastavljeni iz dva podsistema: internog podsistema, koji je 
lociran u zemlji, a čine ga državne institucije i druge organizacije koje 
su nosioci odgovornosti za nacionalnu ekonomsku diplomatiju, i ekster -
nog podsistema, u inostranstvu, koji obuhvata diplomatsko-kon zularna 
predstavništva i različite organizacije, saglasno izboru države i drugih 
aktera. Između ovih podsistema, ali i unutar njih, najčešće se odvija složena 
aktivnost koordinacije koju sprovodi, i za istu snosi odgovornost, jasno 
utvrđen akter internog podsistema ekonomske diplomatije. 

Beridž i Džejms (G. R. Berrige i A. James) su ekonomsku diplomatiju 
definisali kao (1) diplomatiju koja se bavi pitanjima ekonomske politike i 
(2) diplomatiju koja koristi ekonomske resurse ili kao nagradu ili kao 
sankcije, težeći ostvarenju nekog određenog cilja spoljne politike. Uka -
zujući na nedostatke ove definicije, Okano-Haijmans ekonomsku diplo matiju 
definiše kao korišćenje političkih sredstava na nivou među narodnih pre -
govora, čiji je cilj jačanje nacionalnog ekonomskog napretka kao i korišćenje 
ekonomske moći radi političke stabilnosti nacije. Ona identifikuje osnovne 
dimenzije ekonomske diplomatije: 1) kontekst (okru ženje u kome se pro -
učava i praktikuje ekonomska diplomatija a koje je podeljeno na politički 
i ekonomski segment sa jedne strane i na njegovu međunarodnu i domaću 
komponentu sa druge); 2) instrumenti ekonomske diplomatije, od eko nom -
skih do političkih; 3) scene - pregovarački forumi, kao što su međunarodne 
institucije i organizacije relevantne za ekonomsku diplomatiju; 4) procesi 
- pregovori u različitim situacijama i okruženjima, taktike, analiza motiva 
i interesa međunarodnih aktera, i sl. 
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Gilpin iznosi stav da je suština ekonomske diplomatije da angažuje, 
usmeri i uskrati komercijalne i političke resurse. Ukoliko se ovo anga -
žovanje razumeva kao aktivnost koja je usaglašena sa nacionalnim 
ekonomskim i političkim interesima zemlje, može se govoriti o najop -
štijim ciljevima ekonomske diplomatije. U tom smislu De la Carriere ciljeve 
ekonomske diplomatije razvrstava u tri opšte grupe: granske, geografske 
i razvojne (naučno-tehnički razvoj).19 Naravno, sa nacionalnog stanovišta, 
ciljevi ekonomske diplomatije mogu inkorporirati ove opšte karakte -
ristike, ali ipak odražavaju svoje specifičnosti. Primer Indije, o kojem 
govori Rana (K.S. Rana), je ilustrativan: suočena sa izazovima globalizacije, 
Indija sve više pažnje posvećuje ekonomskoj diplomatiji, putem koje 
nastoji da promoviše ali i zaštiti svoje ekonomske i komercijalne interese, 
kao i da istraži mogućnosti i šanse koje pružaju sve intenzivniji svetski 
integrativni trendovi. Ovom novom paradigmom, Indija nastoji da pretoči 
svoju rastuću ekonomsku snagu u strateški globalni uticaj.  

To bi zapravo i bio konačni cilj njene ekonomske diplomatije.20 
Ornatski je na najvažnije funkcije ekonomske diplomatijeukazao pre 

više od dvadeset pet godina, a koje su, u velikoj meri, i danas aktuelne. 
To su: razrada i ostvarivanje aktivnosti za obezbeđenje najboljih uslova 
u trgovini i drugih formi ekonomskog povezivanja sa drugim državama,  
intenziviranje izvoza i plasmana kapitala, analiza ekonomskog i finan -
sijskog položaja drugih zemalja, izučavanje svetskog tržišta i konjukture 
u celini, uspostavljanje kontakata i veza sa poslovnim krugovima i fir -
mama iz drugih zemalja, vođenjebilateralnih i multilateralnih ekonom skih 
i trgovačkih pregovora, razradu odgovarajućih sporazuma i konvencija, 
učešće u međunarodnim institucijama i organizacijama21 

Novonastajuće potrebe i izazovi nameću nove funkcije i zadatke 
ekonomske diplomatije, ili menjaju sadržaj postojećih. Šćetinin (В. Д. 
Щетинин) ukazuje da je ekonomska diplomatija usmerena na rešavanje 
pitanja od nacionalnog značaja, a ne pojedinačnih ekonomskih problema 

 

19  Guy Carron de la Carriere, La diplomatie economique – le diplomate et le marche, Paris, 
Economica, 1998, str. 61 (rusko izdanje: Экономическаяиломаия –Дипломат и 
рынок, Москва, РОССПЭН, 2003), str. 202-210.

20  Opširnije: Rana, Kishan S., “Economic Diplomacy in India: A Practitioner Perspective”, 
International Studies Perspective, 5/2004, str. 66-70; India’s economic diplomacy, 
Ministry of External Affairs, Govt. of India,februar 11, 2004. 

21  И. А. Орнатский, citirano delo, str. 3-4.
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i da ne može dati tržišni karakter spoljnjoj politici zemlje.22 Takođe, do -
prinosi predupređivanju konflikata ili njihovom rešavanju. U praksi, 
aktivnosti ekonomske diplomatije možemo posmatrati i kroz faze ili okvire. 
Analizirajući iskustva ekonomske diplomatije Indije, Rana (K. S. Rana) 
ukazuje na promovisanje trgovine i investiranja u samu državu, umrežavanje 
učesnika i asistenata (većina aktera su tzv. nedržavni akteri) u oblastima 
kao što su promocija trgovine, investiranje i primene novih tehnologija, 
upravljanje regulatornim aktivnostima i uspostavljanje brenda države. 

 
 
Različitosti konceptualnih okvira 
 
U sve bogatijoj literaturi izdvajaju se dva relativno zaokružena 

shvatanja ekonomske diplomatije i aktivnosti u ovoj oblasti.   
Prvi koncept, karakterističan za anglosaksonske autore, jeste nova 

ekonomska diplomatija. Ova sintagma je potekla od Vulkoka i Bejna koji 
su novu ekonomsku diplomatiju najpotpunije analizirali u značajnoj 
knjizi Nova ekonomska diplomatija23, naglašavajući ovim naslovom koliko 
se ekonomsko-diplomatska aktivnost promenila tokom prethodne dve 
decenije.  

Vulkok i Bejn smatraju da u savremenim uslovima treba obratiti 
pažnju na proces međunarodnog ekonomskog odlučivanja, kojeg nazivaju 
ekonomskom diplomatijom. U tom kontekstu se ekonomska diplomatija 
bavi interakcijom između međunarodnih i domaćih faktora, i između 
ekonomskih i političkih problema. Smatraju da u ekonomskoj diplomatiji 
vlade pokušavaju da pomire tri tenzije: 1) tenziju između ekonomije i 
politike; 2) tenziju između međunarodnih i domaćih pritisaka; 3) tenziju 
između vlade i ostalih faktora društva, kao što su privatna preduzeća i 
nevladine organizacije (NVO).  

Prema ovim autorima „...ekonomsku diplomatiju najbolje definišu, 
ne njeni instrumenti, već ekonomska pitanja koja obezbedjuju njen 
sadržaj. Pratimo iste kategorije koje je koristio Odel prilikom određivanja 
opsega ekonomskih pregovora: politiku koja se odnosi na proizvodnju, 
razmenu roba, usluge, investicije (uključujući razvojnu pomoć), novac, infor -

22  В. Д. Щеинин, Экономическая иломаия, MO, Mосква, str. 12-15.
23 Nicholas Bayne, Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy  - Decision Making 

and Negotiation in International Economic Relations, ASHATE, 2003, p.3-20.
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macije i propise koji sve to regulišu“.24 Prema Vulkoku, faktori oblikovanja 
ekonomske diplomatije su relativna ekonomska moć, međunarodne 
institucije i režimi, tržišta, interesi, odlučivanje i idejni faktori (ideje i 
stavovi pregovarača).25 Njima Bejn priključuje „sile oblikovanja“- kraj 
hladnog rata i globalizaciju.26 

Kompleksnost pitanja kojima se ekonomska diplomatija bavi uslov -
ljava njenu multidisciplinarnost, novi pristup konceptualnim aktivnostima, 
organizaciji i sprovođenju ekonomsko-diplomatskih aktivnosti i veće 
profesionalne zahteve prema neposrednim realizatorima istih. Bejn 
skreće pažnju da vlade traže nove načine poboljšanja donošenja odluka 
i pregovaranja u ekonomskoj diplomatiji, pri čemu ima u vidu relativni 
gubitak moći pojedinih zemalja i, istovremeno, jačanje performansi drugih 
država u ovoj oblasti. U tom kontekstu, on definiše pojavu novih stra -
tegija ekonomske diplomatije, i to: 1) uključivanje ministara, 2) veću 
transparentnost, 3) uvođenje nedržavnih aktera, 4) korišćenje međuna -
rod nih institucija.27 

Ekonomska diplomatija koristi širok spektar instrumenata i mera 
od neformalnih pregovora i voljne saradnje, preko finih regulatornih 
meha ni zama kao što su kodovi rukovođenja, do stvaranja i nametanja 
oba   vezujućih pravila. Napredak se obično postiže ubeđivanjem i posti -
zanjem saglasnosti(iako ekonomska diplomatija može takođe da bude i 
konfrontirajuća).28 

Osobito se naglašava da je distinktivna karakteristika ekonomske 
diplomatije njena osetljivost na razvoj tržišta. Tržište utiče na obliko -
vanje aktera međunarodnih ekonomskih odnosa, na njihove pregovaračke 
pozicije i moguća pregovaračka rešenja. U takvim okolnostima uvek se 
javljaju nova pitanja, što može brzo da promeni i kontekst u kojem se 
ispoljava ekonomsko-diplomatska aktivnost.  

 

24 Nicholas Bayne, Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy  - Decision Making 
and Negotiation in International Economic Relations, ASHATE, 2011, p.1-15.

25 Stephen Woolcock, Factors Shaping Economic Diplomacy: An Analitycal Toolkit (u: The 
New Economic Diplomacy  - Decision Making and Negotiation in International 
Economic Relations, ASHATE, 2011, p.17-39).

26 Nicholas Bayne, Challenge and Response in the New Economic Diplomacy (u: The New 
Economic Diplomacy  - Decision Making and Negotiation in International Economic 
Relations, ASHATE, 2011, 59-62).

27 Isto, str. 63.
28 Nicholas Bayne, Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy  - Decision Making 

and Negotiation in International Economic Relations, ASHATE, 2011, p.1-15.
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Prema konceptu Vulkoka i Bejna, novu ekonomsku diplomatiju karakte -
riše pojava novih učesnika i usložnjavanje nivoa njenog delovanja. Oni 
učesnike nove ekonomske diplomatije razvrstavaju na: učesnike iz 
nacionalne države (izvršna vlast, zakonodavna vlast, političke stranke, 
regionalne državne i lokalne vlasti, institucije koje vrše ulogu nadzornog 
ili regulatornog tela u državi); nedržavne učesnike (interesne grupe iz 
sfere biznisa, privredne asocijacije i organizacije potrošača); transnacio -
nalne učesnike (globalno građansko društvo, internacionalni biznis, 
međunarodne organizacije, epistemske zajednice). 

Nivoi njenog delovanja su: unilateralna, bilateralna, regionalna, plu ri -
lateralna i multilateralna ekonomska diplomatija. Sa stanovišta među na rod nog 
pregovaranja potrebno je imati u vidu interakciju između više nivoa, ali i 
Patnamovu metaforu „igre na dva nivoa“ (domaći i među na rodni nivo).  

 
 
Derivati nove ekonomske diplomatije 
 
U radovima anglosaksonskih autora (Naray, Huub, Zuidema, Okano-

Heijmans i drugi) susreću se stavovi o pojavi „derivata” savremene eko nomske 
diplomatije (komercijalna diplomatija, trgovinska diplomatija, finansijska 
diplomatija, biznis diplomatija). U tom kontekstu, najcelo vitiji prikaz 
daju Justinek i Sedej (Slika 1). 

 
Slika 1. Ekonomsko-diplomatske aktivnosti  

Izvor: Justinek, G. and Sedej, T. ‘Measuring export support perform-
ance in Slovenia’, Int. J. Diplomacy and Economy, Vol. 1, No. 1, 2012, 82. 

 
Kompleksnost savremene ekonomske diplomatije doprinela je 

profilisanju njenih podoblasti. Kostecki i Narai (M.Kostecki, O.Naray) 
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definišu komercijalnu diplomatiju kao servis koji vlada pruža poslovnoj 
zajednici, sa ciljem razvoja društvenih benefita od međunarodnih poslovnih 
poduhvata. Prema njihovoj proceni, danas u svetu operiše oko 20.000 
komercijalnih diplomata i njihovog osoblja, a na njihove aktivnosti se troši 
najmanje 500 miliona dolara godišnje.29 Za razliku od trgovinske, ko me r -
cijalna diplomatija predstavlja specifičnu podršku biznisu i obu hvata aktere 
iz samog državnog vrha (predsednik, premijer, ministri, članovi parla -
menta), potom ambasadore i druge „niže“ diplomatske či nov  nike, poput 
trgovačkih predstavnika, ekonomskih savetnika ili ko  mer  cijalnih diplo -
mata. Hub i Zuidema preciziraju najvažnije aktivnosti komeracijalne 
diplomatije: 1) informisanje, 2) pomoć kod organizovanja i realizacije saj -
mova, trgovinskih misija i društvenog umrežavanja, 3) rešavanje pro blema 
i pomoć oko trgovinskih sporova, 4) potraga za partnerima i prego va ra -
nje. Ovi autori smatraju da se multilateralnim trgovinskim kon sultacijama 
i rešavanjem sporova u trgovini, bavi trgovinska diplomatija.30 

Biznis diplomatija se odnosi na upravljanje odnosima između glo balne 
kompanije i drugih brojnih aktera, s jedne strane (kao što su ne vla dine 
organizacije, vlade, političke stranke, mediji i ostali predstavnici civilnog 
društva) i spoljnih aktera sa druge (Saner i Yiu). Hub posebno ukazuje da 
se u literaturi pojavljuje, osim pojma biznis diplomatija, i pojam „korpo ra -
tivna diplomatija“, što su, smatra on, sinonimi. Korporativna diplomatija 
se opisuje kao „proces kojim se razvija moć i legitimitet neke korporacije“, 
ali, prema Hubu, ona ne proizilazi iz konceptualnog okvira biznis diplo -
matije. U osnovi, biznis diplomatija doprinosi većoj interakciji korporacija 
s vladama (zemalja-domaćina), pri čemu može da im obezbedi više uticaja 
na zakonodavne i regulatorne procese, čime se stvaraju povoljniji uslovi za 
njihovo poslovanje u različitim multikulturnim uslovima u svetu.  

Za razliku od pomenutih autora, Saner i Jiu (Saner i Yiu) smatraju 
da u postmodernom okruženju dolazi do mutacija ekonomske diploma -
tije, pri čemu se diferenciraju divergentne postmoderne diplomatske 
 

29 Opširnije: Michael Kostecki, Olivier Naray, Commercial Diplomacy and  International 
Business (Discussion Papers in  Diplomacy, www.clingendael.nl); Olivier Naray, 
Commercial Diplomats in the Context of International Business, The Hague Journal of 
Diplomacy, 6 (2011) 121-148 (brill.nl/hjd) www.clingendael.nl/); HuubRuël and 
Len nart Zuidema, The Effectiveness of Commercial Diplomacy - A Survey Among Dutch 
Embassies and Consulates, Business (Discussion Papers in  Diplomacy, Netherlands 
Institute of nternational Relations ‘Clingendael’, No. 123. March 2012; www.clingendael.nl).

30 MichalelKostecki,OlivierNaray, Commercial Diplomacy and  International Business 
(Discussion Papers in  Diplomacy, ww.clingendael.nl).
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funkcije i uloge, i to: 1) na državnom nivou: funkcije ekonomske i komer -
cijalne diplomatije; 2) na nedržavnom nivou: funkcije korporativne di plo matije, 
biznis diplomatije, diplomatije vezane za nacionalni nevladin sektor i 
diplomatije vezane za transnacionalni nevladin sektor.31 

U Kini se ekonomska diplomatija odnosi, smatra Yang Jiang, na bilo 
kakav spoljni odnos koji kineska vlada razvije, a koji je povezan sa ekonom -
skim životom. U tom kontekstu, ona definiše sledeće oblasti ekonomske 
diplomatije: trgovinsku, finansijsku, monetarnu, diplomatiju pomoći, 
energetsku i diplomatiju resursa.  

 
Drugi konceptsavremene ekonomske diplomatije lansirao je poznati 

francuski naučnik i diplomata Guy Carron de la Carriere u svojoj knjizi 
“La Diplomatie Economique – le diplomate et le marche” (1988, Pariz, Eco -
nomica). De la Carriere ne posmatra savremenu ekonomsku diplomatiju 
kroz mutacije ili formiranje njenih derivata, već kroz segmentiranje 
ekonomske diplomatije na makroekonomsku i mikroekonomsku diplomatiju, 
što se, u razvojnim smislu, dogodilo krajem XX i početkom XXI veka.  

Ovaj autor smatra da je u prošlim vremenima ekonomska diplomatija 
bila prosto – trgovinska. Njegovom mišljenju se pridružuje i Šćetinin.32 Stav 
argumentuju činjenicom da je trgovina robom, ne tako davno, bila osnovni 
sadržaj međunarodnih ekonomskih odnosa, a da su među cilje vima spoljne 
politike bili i obezbeđivanje dostupnosti i bezbednosti saobraćajnih puteva, 
dostupnosti tržišta i sloboda poslovanja. De la Carriere nastanak ekonomske 
diplomatije vezuje za pojavu knjige Džona M. Keinsa “Ekonomske posledice 
mira” (John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace, 
1919) (J. M.. Unjoj Kejns na prvo mesto međunarodnih odnosa, koje je do 
tada isključivo pripadalo politici, postavlja ekonomiju. Pojava ovog rada, 
tvrdi De la Carriere, predstavlja osnovopolaganje novog koncepta među -
narodnih odnosa i prelazak trgovinske u ekonomsku diplomatiju.33  U ovom 
kontekstu, a u funkciji analize, možemo ovaj razvojni lanac pred staviti na 
sledeći način: trgovinska diplomatija (do 1919. godine) – klasična ekonomska 
diplomatija (od 1919. do kraja XX veka) – savremena ekonomska diplomatija 
(nastanak krajem XX i početkom XXI veka).  

31 Raymond Saner, Lichia Yiu: International Economic Diplomacy – Mutations in Post-
modern Times (Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of Inter na tional 
Relations„Clingendael“, ww.clingendael.nl).

32  В. Д. Щеинин, citiranodelo, str.31. 
33  Guy Carron de la Carriere, citiranodelo, str. 61
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Razvoj svetskog tržišta, globalizacija i rast međuzasvisnosti nametnuli 
su nove potrebe i izazove u ovoj oblasti. De la Carriere savremenu 
ekonomsku diplomatiju definiše kao ostvarivanje ekonomskih ciljeva 
sredstvima diplomatije, nezavisno od toga pribegava li ona ili ne eko -
nomskim instrumentima radi njihovog dostizanja.34 Šćetinin, u najop štijem 
smislu, ekonomsku diplomatiju posmatra kao savremeni sistem među -
državnog regulisanja svetske priverede.35 Međutim, ekonomsku di plo matiju 
definiše kao leguru ekonomije i politike koja je podignuta na nivo do -
nošenja i realizacije upravljačkih rešenja, pomoću kojih se ostvaruje 
međunarodna saradnja i suparništvo, opredeljuju forme i metode razvoja 
tržišne privrede, postajući važan faktor društvenog razvoja i rešenja 
ključnih problema ekonomskog i socijalnog progresa.36 Ova definicija 
fokusira upravljačku ulogu, ali u zadnjem delu ima dodirne tačke sa De 
la Carriere-ovim shvatanjem ekonomske diplomatije. On ekonomsku 
diplomatiju posmatra kao nužnu i veoma važnu aktivnost države i drugih 
aktera, u funkciji ostvarivanja privrednih i političkih ciljeva. Prema ovom 
autoru, visoka politika nije usmerena samo na zaštitu nacionalnih eko -
nom skih interesa, već služi strateškim makroekonomskim i mikroekonom skim 
ciljevima zemlje, koji predstavljaju važan deo realizacije nacionalnih interesa. 
Spoljna politika u sve većoj meri predstavlja pouzdan oslonac uspeha 
ekonomije jedne zemlje. Diplomatija stoji na straži ekonomije i čuva je 
u inostranstvu gde ekonomski i politički prostori nisu uvek bezbedni, 
gostoljubiti i civilizovani.37 Isti autor smatra da svaka država, koja ima 
samopoštovanje i njega politički razumno i razborito demonstrira, nastoji 
da zaštiti u inostranstvu: 1) svoje gradjane, 2) svoje legitimne interese, 3) 
interese svojih preduzeća. Iz ovih stavova, u velikoj meri, proishode ka -
rakteristike njegovog koncepta savremene ekonomske diplomatije, koji, 
osim u Francuskoj, ostvaruje bitan uticaj na shvatanje ekonomske diplo -
matije i u drugim zemljama (kao, na primer, u Rusiji). 

Mikroekonomska diplomatija se, u prvom redu, odnosi na preduzeća i 
deluje isključivo u funkciji pružanja podrške privrednim subjektima, ali ne 
istupa kao strana u najvažnijim međunarodnim pregovorima. Njena de -
latnost ne izlazi iz okvira konkurencije i tržišta. Makroekonom ska diplo matija 

 

34 Isto, str. 52. 
35 В. Д. Щеинин, citiranodelo, str. 24
36 Isto, str. 15.
37  Guy Carron de la Carriere, citirano delo, str. 48.
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se ogleda u „kvalitetu“ aktivnog učesnika međunarodnih pregovora, snosi 
odgovornost za njihov ishod i upotrebljava vlast koju joj je delegirala vlada. 
Svet makroekonomske diplomatije je svet državne službe.  

Analizirajući rusku ekonomsko-diplomatsku praksu, Zonova ukazuje 
na De la Carrier-a i njegov concept. U makroekonomskoj diplomatiji su, tvrdi, 
akteri odgovorni za diplomatske pregovore koje vode u ime svojih vlada. 
Drugim rečima, makroekonomska diplomatija se koristi strateški i 
pripada domenu javne politike. Mikroekonomska diplomatija pripada sferi 
tržišta. Trenutno, države sve više koriste diplomatske kapacitete za pro -
mociju nacionalnogbiznisa. Na taj način se država pibližava intere sima 
nacionalnih privrednih subjekata i podržava njihovu internacio nalnu 
realizaciju. Međutim, smatra Zonova, akteri mikroekonomske diplomatije 
nikada nisu umešani u pregovore od strateške važnosti za državu.  

De la Carriere posebno ukazuje da je za savremenu ekonomsku 
diplomatiju značajan novi odnos države prema nacionalnim preduzećima, 
koji se najčešće ne zasniva na najboljim načinima podrške samom 
preduzeću, već se temelji na poštovanju parametara ekonomskog uspeha 
u međunarodnom poslovanju i njegovog doprinosa nacionalnom blago -
stanju. U tom smislu je podrška privredi fokusirana na podršku uspešnim 
internacionalno orijentisanim programima (izvoz, investiranje, i sl.). 
Suštinski zaokret „od preduzeća - ka projektu“ u osnovi znači podršku 
preduzetničkoj inicijativi, kreativnosti, inovacionom radu i rezultatu, 
nasuprot „stečenim pozicijama“ preduzeća (na tržištu, u „političkom 
okruženju“).Ovaj pristup značajno doprinosi definisanju fokusa mikro -
ekonomske diplomatije. Koncept, u kojem je najočiglednija veza između 
visoke i niske politike u jednoj zemlji, često je ekspliciran u dokumentima 
od najvećeg državnog značaja – kao što je to učinjeno u Nacionalnoj 
strategiji izvoza SAD, formulisanoj u septembru 1993. godine. Osim niza 
diplomatskih (pregovaračkih) zadataka, ovim dokumentom se želelo 
postići više u sferi podrške preduzećima. U ovom dokumentu je bio 
utvrđen vrednosno izražen cilj: povećati dotadašnji izvoz SAD sa 618 
mlrd $ na 1.200 mlrd $ u 2000-toj godini. U funkciji realizacije ovog cilja, 
jasno su definisana načela, resursi i kontrolni mehanizam.38 

Pod ekonomskim instrumentima diplomatije, De la Carriere-e pod -
razumeva: 1) međunarodnu trgovinu; 2) ulogu kreditora; 3) međuna rodno 

 

38  Opširnije: Guy Carron de la Carriere, La Diplomatie Economique – le diplomateet le 
marche, (rusko izdanje, Moskva,  2002. str. 208)
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kretanje kapitala; 4) međunarodnu razmenu tehnologije i 5) strana 
ulaganja. U ekonomsko oružje diplomatije ovaj autor ubraja: 1) otvorena 
neprijateljstva (carinski rat i sl),  2) sankcije, 3) ustupke i 4) necarinske 
ba rijere.39 U skadu sa sopstvenim nacionalnim interesima, svaka država 
primenjuje neki od raspoloživih instrumenata ili oružja. Međutim, one su 
istovremeno u nekim segmentima, izložene delovanju tih istih instru -
menata i/ili oružja koje primenjuju druge zemlje na njih, u različitim 
vre menskim intervalima, sa različitim ciljevima i posledicama. Ova činje -
nica otvara važne izazove u analizi, koncipiranju i spovođenju eko   nom sko 
-diplomatskih aktivnosti. Naravno, ovde treba uzeti u obzir spolj no (eko -
nomsku) poziciju zemlje, kao i odlike njenog privrednog i dru štvenog 
razvoja.  

Usled toga se, sa stanovišta ekonomsko-diplomatske prakse, otvaraju 
dva značajna korpusa pitanja: personalna i sistemska.Pod personalnim 
pitanjima podrazumevamo ljudske resurse, a sistemska su, po prirodi 
stvari, vezana za državu i ekonomsko-diplomatski sistem.  

Personalna pitanja se odnose na potrebu da svaki pojedinac, koji se 
u današnje vreme bavi ekonomsko-diplomatskim poslovima (u zemlji i 
inostranstvu) mora odgovoriti profesionalnim zahtevima koje nameće 
savremena stvarnost. U tom smislu je obavezan da u potrebnoj meri 
poznaje privredne interese svoje zemlje, potencijale i tržište druge zemlje 
(ili regiona) za koju je vezan njegov posao, uz raspolaganje odgovara -
jućim znanjima koja pripadaju sferi međunarodnog poslovanja, a što je 
od posebnog značaja za mikroekonomsku, komercijalnu i biznis di -
plomatiju.  Ovo gledište pomenutog francuskog autora (De la Carriere) 
korespondira sa stavom Iglbergera40 koji, između ostalog, smatra da: 1) 
država (SAD) treba da podržava svoja preduzeća u nastupu na svaki 
segment svetskog tržišta; 2) biznisu treba obavezno garantovati pomoć 
od strane dobro pripremljenih i osposobljenih specijalista, u svakom inostra -
nom predstavništvu SAD. Međutim, ovome treba priključiti veoma 

 

39  Isto, str. 42-48.
40  Raniji državni sekretar SAD.  (Prema: В. Д. Щеинин, Экономическаяиломаия, 

MO, Moskva, 2001., str. 55-56; detljnije: BCIU. Building effective business patterns 
with trading partners around the world.-11/1/89 – 9/1/90 Report, - p.4.) Akademik 
I.D. Ivanov, komentarišući radove iz domena teorije ekonomske diplomatije, zastupa 
još oštriju poziciju po ovom pitanju: on smatra da je pitanje poznavanja ekonomskih 
interesa sopstvene zemlje i njenih prioritenih (nacionalnih) ekonomskih interesa 
pitanje pismenosti diplomate (GK).
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značajnu nacionalnu potrebu formiranja epistemskog potencijala anga -
žovanog na analizama, procenama i projektovanju aktivnosti u oblasti 
ekonomske diplomatije. 

Naposletku, postavlja se pitanje uloge države u kontekstu savremene 
ekonomske diplomatije. Pristup svetskom tržištu, odnosno svim njegovim 
segmentima, neophodan je razvojni uslov otvorenih privreda. Sada ova 
pretpostavka ne zavisi samo od bezbednosti moreplovnih puteva ili od 
mogućnosti da se na tržištu neke konkretne zemlje nađe određena ino -
strana roba, već od sposobnosti zemlje da obezbedi dugoročnu slobodu 
robne razmene, što uključuje adekvatnu administrativnu kon trolu tržišta 
i obezbeđenje i poštovanje pravila konkurencije41 na „do ma ćem terenu“. 
Najkraće rečeno, na internacionalnom planu promocija i zaštita nacio -
nalnih ekonomskih interesa zemlje i podrška biznisu predstavljaju deo 
najvažnijih nacionalnih prioriteta.  

Iako postoje razlike u konceptima ekonomske diplomatije, moguće 
je utvrditi načelo prema kojem država ima ulogu ključnog aktera u ovoj 
aktivnosti. Stvaranje resursnih i organizacionih preduslova za strateško 
usmeravanje, koordinacija i efikasno delovanje u ovoj sferi, u najvećoj 
meri, takođe pripada državi.  

Ukoliko se uporede najopštije karakteristike oba koncepta, uočiljiva je, 
u teorijskom i praktičnom smislu, izvesna sličnost između nove eko nomske 
diplomatije (koncept kojeg lansiraju Vulkok i Bejn) i makro  ekonomske 
diplomatije (koncept De la Carriere-a) u smislu strateškog odlučivanja i 
pregovaranja u medjunariodnim ekonomskim odnosima. Između komerci -
jalne diplomatije, kao derivata (nove) ekonomske diplomatije (koju 
sve obuhvatno objašnjavaju Kostecki, Naray, i drugi) i mikroekonomske 
diplomatije (koncept De la Carriere-a, Zonove), postoje određene sličnosti, 
pre svega u kontekstu podrške biznisu.42 

Takođe, potrebno je naglasiti da ekonomski rezultat predstavlja 
osnovnu razliku između ekonomske i klasične diplomatije.43 Ekonomsko 
-diplomatska praksa potvrdjuje ovaj stav. Primera radi ukazujemo na 
dobru praksu Indije. Prema mišljenju  K. Rane, Indija je na teži način 
naučila lekciju o značaju ekonomske diplomatije, kada je naftni udar iz 

41  Opširnije: Guy Carron de la Carriere, La Diplomatie Economique – le diplomateet le 
marche, (rusko izdanje, Moskva,  2002.

42 Ovim nisu iscrpene sve sličnosti ovih koncepata, osobito u sferi prakse.   
43 Guy Carron de la Carriere, citirano delo, str. 51. Slične ili istovetne stavove susrećemo 

i kod drugih autora.
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1973. godine teško pogodio njenu privredu. Souočena sa izazovima glo -
balizacije, Indija sve više pažnje posvećuje ekonomskoj diplomatiji, 
nastojeći da ostvari projektovanje imidža Indije kao „ekonomije u uspo -
nu,“ unapređenje ekonomskih pregovora na multilateralnom nivou, 
ra zvijanje multilateralne, regionalne i bilateralne trgovinske saradnje, bolji 
pristup stranim resursima, transfer iz uloge „primaoca“ strane pomoći na 
ulogu „davaoca“ strane pomoći, saradnju sa brojnom indij skom dija spo rom, 
promociju izvoza, promociju indijskog biznisa u ino stranstvu, pri vlačenje 
stranih investicija, i - samu promenu u načinu spoljnopo litičkog razmišlja -
nja zemlje.44 

U tom kontekstu, Indija ulaže veliki trud kako bi uvela inovacije u 
načinu razmišljanja svojih diplomata obučavanih u duhu tradicionalne 
diplomatije. Oni se upućuju da budu aktivniji na polju ekonomske i ko -
mer cijalne delatnosti, i da budu više na raspolaganju indijskim izvoz ni cima. 
Posebno je zanimljivo da su, u okviru nekih diplomatsko-kon zu larnih 
predstavništava, kako navodi Rana, osnovani zasebni biznis centri, koji stoje 
na raspolaganju indijskim izvoznicima i privrednim delegacijama ove 
zemlje.  

Naravno, vreme donosi nove izazove i nameće potrebe za pro me -
nama strateških opcija, kako na mikroekonomskom, tako (i pogotovu) 
na makroekonomskom planu. Oslona tačka za takvu predikciju nalazi se 
u složenoj matrici promene odnosa snaga na globalnom nivou, kako 
geoekonomskih, tako i geostrateških. Dodatno, pandemija je doprinela 
jačanju kompleksnosti medjunarodnih odnosa i serioznim teškoćama u 
okviru nacionalnih ekonomija i međunarodnom poslovanju (pri tome ne 
izuzimao dobre primere međunarodne saradnje u oblasti zdravstva i one 
primere koji su sušta suprotnost tome). U istorijskom smislu, konceptu -
alne promene u sferi ekonomske dilomatije nisu realne u kratkom 
peri odu, ali ono što treba očekivati, pripremati se za to – jesu promene 
ciljeva, izrazitija primena instrumenata i oružja ekonomske diplomatije 
u dolazećem vremenu jačanja neomerkantilističke logike i takvog 
postupanja država. 

Zaključno, praksa potvrđuje nesporni značaj ekonomske diplomatije 
za zemlje u velikom razvoju, ali njen značaj nije manji za zemlje u razvoju 
i zemlje u tranziciji, naprotiv. Naravno, značaj ekonomske diplomatije 

 

44  Opširnije: Kishan S. Rana, Economic Diplomacy in India: A Practitioner Perspective, 
International Studies Perspective, 5/2004, pp. 66-70.
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za „klub najrazvijenijih“ je u odnosu na ove zemlje specifičniji, i dobija 
na važnosti u sadašnjim globalnim uslovima. Ekonomska diplomatija je 
najefikasnija, smatra Okano-Heijmans, kada je zasnovana na inkluziv -
nom strateškom mišljenju. Pitanja konteksta,korišćenih instrumenata, 
scene na kojoj se odvijaju ekonomsko-diplomatske aktivnosti i procesa 
njihove ralizacije odgovaraju na pitanje „zašto“ ekonomska diplomatija 
postoji kao strategija kojom države teže ekonomskom prosperitetu i 
političkoj stabilnosti.45 Ova težnja je neostvariva bez saradnje, u nacio -
nalnom i internacionalnom kontekstu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45  M. Okano-Heijmans, Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of Inter -
national Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies (u:  Economic Diplomacy 
– Economic and Political Perspectives, MNP, Leiden – Boston, 2011, p. 23.
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УДК 159 
 Проф. др Вучина РАИЧЕВИЋ 
 

КОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЈА И НАСТАВА  
СТРАНИХ ЈЕЗИКА1 

 
 

QQ
рисуи, сраеије и меои учења сраних језика у школским 
условима још увек се нереко разликују у савременој научној и 
сручној јавноси, шо зависи и о меоичке школе и/или ра-

иције. Иак, усвајањем Заједничког европског оквира за живе језике (ЗЕ-
ОЖЈ), среином 90-их оина 20. века, учињен је велики корак ка 
свеоухванијим зајеничким рисуима учењу сраних језика. Јеан 
о лавних линвоиакичких ринциа oве уликације је а меои 
који се корисе у учењу језика уу они који се смарају најефикасни-
јим у осваривању различиих циљева и зааака насаве разноликих 
оразовних рофила, у свелу конкрених комуникаивних ореа 
ученика и њихових инивиуалних каракерисика у аом рушве-
ном конексу (оро. в. ЗЕОЖЈ 2003: 156-160). Познао је а се у ис-
орији развоја меоике насаве сраних језика формирало неколико 
есеина различиих меоа и рисуа. Најчешће су насајали као о-
овор на орее ао рушва за учењем сраних језика, оражава-
јући, ре свеа, ниво развика науке, ехнике и економије. У основи 
свако меоа лежи линвисичка, сихолошка, иакичка, али и со-
циокулурна концеција, које, зараво, чине еоријску основу меоа 
који се ракично реализује у виу неко насавно моела у конкре-
ним условима насаве. Каа се мео реализује у насави и уџени-
цима и риручницима сраних језика, она он осаје и равац, јена 
смерница насавно роцеса, која, са своје сране, осварује рорамом 
уврђене циљеве, зааке и саржаје, као и уеве њихове реализације.  

Поре линвисичких исцилина, линвоиакике и меоике, 
ролемима насаве сраних језика, као и руих насавних ремеа 
и учења уоше, широко се ави и сихолоија, осено неколико си-

 

1  Овај рад је претходно објављен у књизи: В. Раичевић, Русистичка лингводи дактика: 
теорија и пракса – Београд: Славистичко друштво Србије, 2017, 184-193. 



холошких исцилина – еаошка сихолоија, сихолинвисика, 
кониивна сихолоија, сихолоија личноси и р. У овом рау у 
ценрунаше ажње је когнитивна психологија и њено уицање на на-
саву сраних језика. Кониција у сихолоији је роцес којим сујек 
осаје свесан унурашње и сољашње реалноси и сиче знања о њој. 
Кониција оухваа више сазнајних функција, механизама и роцеса 
(оажање, мишљење, разумевање, амћење, закључивање, моивација 
и.). Когнитивна психологија, као осена олас сихолоије,  јеан 
је о раваца савремене сихолоије у роучавању сазнајне срукуре, 
функционисања сихичких роцеса и сања личноси.   

У школској насави сраних језика ученицима реа «оезеии 
конексуализовани и разумљив језички саржај и свараи услове 
а корисе језик на инеракиван начин, али а је учење језика олак-
шано у вешачким условима учења у учионици, комбиновањем свесног 
учења и неопходне практичне примене (ов.- В. Р.), како и се елими-
нисала или смањила свесна ажња која се оклања овору и исању 
– физичким вешинама ниже реа, као и морфолошкој и синаксич-
кој ачноси, ослоађајући на ај начин свес за комуникаивне сра-
еије више реа» (ЗЕОЖЈ 2003: 154).    

Јеан о воећих ресавника кониивне сихолоије је аме-
рички сихоло Џером Брунер, коју је 60-их и 70-их оина 20. века 
разраио у својим раовима и књиама „Насавни роцес“ (1969) и 
„Психолоија сазнања“ (1977 – рев. на рус. јез.). Он је, оре осало, 
роучавао развиак овора ко еце и ораслих, олазећи о оа а се 
љуи језиком служе раи решавања ракичних зааака. С руе 
сране, он овлачи а се учење и насава срано језика не сасоје 
само у овлаавању основа рамаичко сисема нео, ре свеа, у 
ежњи а се изразе своје мисли, жеље, орее и инересовања. Са-
знања и чињенице кониивне сихолоије линвиси и меоичари су 
искорисили за ефинисање сраеија овлаавања сраним језиком и 
за оље разумевање инивиуалних каракерисика ученика, изваја-
јући ри оме слееће арамере: „оше инелекуалне сосоноси 
(наслеђене и сечене), римарне сосоноси (рзина ерецеције, 
рзина и уина инерреације, оухванос мишљења и амћења), 
кониивне иове ученика (...), кониивне сосоноси рикуљања 
информација (визуелне, ауиивне, сензорномооричке), сензорне и-
ове амћења (...), склоноси за анализу и синезу, осељивос на соља 
/шњу среину (ука, свелос, емераура) и р.“ (Шчукин 2008: 107).  
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 Разуме се, воећи ринци кониивних меоа у насави је – и-
акички принцип свесности, иначевећ већ оавно озна (још о краја 
XVII и очека XVIII века, чији су ворци Ј.А.Коменски, Ж. Ж. Русо, 
Ј. Х. Песалоци). Овај ринци се исољава у рецецији и јасном ра-
зумевању насавно маеријала, у сосоноси а се усешно корисе 
сечена знања, навике и умења ри решавању ракичних зааака и 
ојашњавању нових чињеница, у сосоноси за уљу и свесранију 
анализу оређених ојава, у схваању роцеса инелекуалне и рак-
ичне еланоси. Према ринциу свесноси, и у овлаавања сра-
ним језиком акође се оређује као јасно разумевање сецифичноси 
језичких јеиница и равила њихово функционисања у роцесу ко-
муникације, ри чему воећа улоа риаа мишљењу. Заим се, као 
резула вежања, с ослонцем на рехона знања, формирају и раз-
вијају ауомаизми коришћења их јеиница у овору, с им шо ве-
лику важнос има римена краких ојашњења, инсрукција, равила 
и енерализација, ј. извесних елеменаа еорије језика, који се све -
сно усвајају, јер о оезееђује не само њихову равилну уореу 
нео и уочавање очињених решака, уз аналиичко-синеичку ак-
ивнос ученика и насавникових ојашњења узрока њихово наса-
јања. Усосављање научно аруменоване роорције еорије и раксе 
у насави, рема неким ауорима је 1:3 (в. Рошкова 1983: 14-15), као 
јеан је о кључних услова ефикасноси насавно роцеса. Такав 
рису овећава квалие усвојених језичких и руих знања и умења, 
као и квалие у оласи роукивних виова оворних еланоси 
(оворења и исања). Максимално се искључује механичко усвајање 
насавних саржаја, уање и фраменарнос знања, већ ученици 
своје кониивне сосоноси исољавају на креаиван начин, кроз 
акивну уореу језика у оквиру различиих ема и комуникаивних 
сиуација.   

Може се рећи а је римена кониивне еорије учења у меоици 
насаве сраних језика у свари реакција на ихевиоризам (у сихо-
лоији учење засновано на реосавци а се јеино осмарањем 
љуско онашања може оћи о ваљаних оаака о ушевним са-
њима и роцесима; разлике међу љуима условљене су рушвеном 
среином, а им је онашање само целокунос оовора, реакција 
на сољашње симулансе).  

У савременој меоици насаве сраних језика најзначајнији свесни 
меои који су оили ширу оршку у научној јавноси су слеећи: 
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когнитивно-комуникативни, когнитивно-контрастивни, репродуктивно-
креативни, граматичко-преводни. Навеени меои су више или мање 
оавно ознаи у меоици. Међуим, реман, начин и осе њихове 
конкрене римене у насавној ракси се разликује. У насави сраних 
језика на евроском росору когнитивно- комуни кативни мео заузима 
значајно месо још о 60-их оина 20. века. Њеа је у Русији разра-
ио и формулисао Б.В.Бељајев. По  њему се овај мео „може назваи 
свесно-ракичним, јер се имају у виу ве њеове основне сеци-
фичноси: рво, олучујућим факором насаве рихваа се иноје-
зичка оворна ракса (есревона и роукивна), руо, ој ракси 
оавезно рехое еоријска језичка ојашњења ученицима“ (Бељајев 
1965: 211). Бељајев смара а на авање ојашњења и инсрукција о 
језику реа овојии највише 15% времена  у оку јено часа, ок 
већи осаак времена - о 85% - реа освеии оворној еланоси 
на сраном језику, ракичној римени језика и језичких срукура 
у ооварајућим комуникаивним сиуацијама, шо је уосалом и 
оријенација савремене насаве срано језика (оро. в. Бељајев 
1965: 209-210). Иак, акав мео, какав моел релаже Б.Бељајев, 
у сушини је ио есревони јер је оово у оуноси искључивао 
уореу маерње језика у насави срано, а и се моло рећи а 
је он, у свари, лажа варијана ирекно и ауио-визуелно меоа. 
Соа, савремена насава сраних језика у римени ово меоа о-
уша омерену и сасвим ораничену уореу маерње језика уче-
ника, а жива насавна ракса је већ оказала ораванос и ољу 
економичнос насаве рименом аквих осуака.  

Когнитивно-комуникативни метод има снажну лингвистичку основу. 
Базира се, ре свеа, на иејама и осинућима комуникативне лин-
гвистике која је јеан о раваца савремене линвисике, а римарно 
се ави оворним чиновима као основним јеиницама роцеса кому-
никације, ок је основна јеиница њихово изора оворна иненција 
оворника која, рироно, лиже оређује и реулише саржај овор-
но онашања у аој сиуацији. Иак, лавна линвисичка конце-
ција ово меоа oслања се на иеје велико руско линвисе Лава 
Шчере (рва ол. 20. века), као и на раове њеових ученика и сле-
еника - В. Д. Аракина, И. В. Рахманова, А. А. Мирољуова и руих. 
Овај мео имао је воећу улоу у универзиеској насави сраних 
језика филолошко рофила о очека 80-х оина 20- века, каа 
се ренос реуша комуникативном методу. Шчера је смарао а 
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је за језик, као сресво комуникације, најинија њеова усмена 
форма. Такође, веома важан момена у научној концецији Шчере 
је разликовање активне и пасивне граматике, коју он ороно развија 
у раовима из оласи меоике насаве сраних језика. Посављајући 
ролем разликовања и срукурирања ових рамаика, он овлачи 
а активна граматика олази о значења ка форми/олику, суроно 
раиционалној, оносно пасивној граматици, која олази о форме 
рема значењу (ор. в. Шчера 1974: 333; 335-336). У олеу ре-
зенације језичко маеријала и римене принципа функционалности 
у насави сраних језика, и анас се може олазии о иеје о активној 
граматици Лава Шчере. Раи се, зараво, о оме а је неохоан оис 
и сисемаизација језичких ојава које су  оређене саржају и функ-
цији оређено исказа у којем се аа језичка сресва корисе.  

Ослањајући се на линвисичке основе насаве когнитивно-комуни-
кативног меоа, моу се у њеовој римени извојии, оре осалих, 
слееће смернице: учење и савлаавање срано језика на син  ак -
сичкој основи, са извајањем реченице као минималне оворне јеи-
нице; усвајање језичких сресва комуникације у оиму који оовара 
циљевима и заацима и нивоу оређено иа насаве; ошовање 
ринциа осуноси, конценричноси и фукционалноси ри ре-
зеновању и расоређивању лексичко-рамаичко маеријала; во-
ђење рачуна о сецифичносима маерње језика ученика, с јене 
сране, раи савлаавања неаивно уицаја (инерференције) ма-
ерње језика ри учењу срано и коришћењу озиивно рансфера 
(фацилиације) из маерње у срани језик, с руе сране. Сасвим је 
јасно а за ракично влаање сраним језиком нису овољна основна 
знања о језику (њеовом сисему и срукури) и формиране очене, 
елеменарне оворне навике. Навике јесу римарне, али умења ре-
сављају крајњи циљ насаве срано језика, с им шо су навике и 
умења у есној међусоној вези и ресављају ве сране исо ро-
цеса у овлаавању оворном еланошћу и формирању ооварајуће 
комуникаивне комеенције ученика. Психолошка разрада конце-
ције кониивно-комуникаивно меоа у савременој линвоиак-
ици ила је онуђена и с озиције оше сихолошке еорије ела - 
носи човека (Л. С. Виоски, А. Н. Леонјев). С озиције е еорије 
уљу разрау оримио је лавни ојек насаве на часовима сра-
но језика - говорна делатност (ороније су је разраили савремени 
руски научници И. А. Зимњаја и А. А. Леонјев), као и акав у на-
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саве који се смара оималним о кониивно-комуникаивном ме-
оу – „у оозо“ (у свесно усвајања оворних оерација с њи хо -
вим накнаним ауомаизовањем). Учење сраних језика у школској 
насави улавном се овија комбиновањем свесног и интуитивног учења, 
шо се може осићи сисемаским и оро исланираним сисемом 
вежи различио иа. То у великој мери оезеђује реализацију о-
сављених циљева и зааака у школама, као и реализују лавних лин-
воиакичких ринциа: ринциa свесноси и комуникаивноси 
који оређују сраеију, акику и сисем насаве у целини (в. Бис-
рова 2004: 47, 55).  

Насавна ракса је већ оказала а за ужи ерио (3-4 оине) 
учења срано језика, као оималан реа римењиваи когнитивно-
комуникативни мео, наравно, у коминацији с руим меоима, 
зависно о нивоа учења језика, циљева насаве и рофила школе (ос-
новна, срења сручна школа, имназија). Мнои меоичари орав-
ано смарају а овај мео у значајној мери има и неке универзалне 
каракерисике, ако а је у оносу на руе меое знано римен-
љивији како у насави ило које срано језика, ако и у насави са 
јенојезичним и вишејезичним руама ученика. Међуим, реа 
имаи у виу а кониивно-комуникаивни мео у почетној етапи 
учења срано језика оово а и није рименљив, јер ученици још не 
влаају елеменарним линвисичким знањима, нии сраним јези-
ком на елеменарном нивоу, како и моли а рае еоријска оја -
шњења и коменаре насавника. Уосалом, овај мео и није оријен исан 
на еореизирање и рамаизирање. Соа се у оченој насави сра-
но језика насавник ослања, ре свеа, на инуицију и сосонос 
имиације ученика, уз акивну римену имиаивно и имиаивно-
аналиичко меоа (анализа језичко маеријала и оворних ора-
заца и њихова имиација).  

У циљу усешне реализације насавних циљева и зааака, о-
сено реа исаћи и важнос оро осмишљене оранизације насаве 
аекваним изором и коминовањем различиих облика рада на часу 
срано језика – фронално и инивиуално, а нарочио руно 
раа и раа у аровима, као и овремено оранизовање иакичких 
иара. Савремена меоика насаве сраних језика олази и о не-
охоноси римене ринциа сиралне и конценричне роресије 
ри усвајању језичко маеријала, оразумевајући њеову рису-
ачнос нивоу учења језика и узрасу ученика.  
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Из свеа наре изложено, може се лако закључии а насавник 
срано језика несумњиво има комлексан зааак у роцесу реали-
зације циљева и зааака насаве срано језика. Независно о оа 
које сраеије, меое, рисуе и олике раа римењује у роцесу 
насаве, насавник и, оре осало, реало а има у виу слееће: 
а римерено нивоу учења језика и узрасу ученика, уме а концизно 
и јасно ојашњава, разраничава, уоређује и анализира међусоне 
сличноси и разлике фонеско, рамаичко, лексичко и социокул-
урно маеријала срано и маерње језика ученика, а лаовре-
мено уочава узроке рављења различиих иова решака ученика, 
а оранизује сисемаичан ра на исрављању и сречавању ре-
шака, а раи, анализира и разрађује нове насавне ехнолоије и 
сраеије и а их с временом кориује, а оро ознаје инивиу-
алне каракерисике својих ученика, њихове сосоноси и склоно-
си, али и њихове орее и инересовања. 

Послењих оина ојавиле су се и варијане кониивно-кому-
никаиво меоа о различиим називима, како у сфери курсне на-
саве сраних језика у краком временском рајању, ако и у окви рима 
оређених сручних рофила насаве који су оријенисани, ре свеа, 
на овлаавње сраним језиком као сресвом комуникације (разо-
ворни језик, језик ословне комуникације и р.). С руе сране, овај 
мео, оре кониивно-конрасивно и комуникаивно меоа, у 
акивној је римени и у универзиеској насави сраних језика, о-
сено у насави језика филолошко рофила.  

Кониивно-комуникаивни мео, њеова концеција, ринции 
и лавни циљеви већ су реализовани у насави и ројним уџеницима 
и риручницима сраних језика у школама различиих рофила, шо 
оврђује а је, уз комуникаивни мео, јеан о воећих меоа са-
времене насаве сраних језика.    
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УДК 94 
 

Јован Б. МАРКУШ 
 

ПЛЕБИСЦИТ НАРОДА ЦРНЕ ГОРЕ ОД 28. НОВЕМБРА 

1920. Г. ДА БУДЕ САСТАВНИ ДИО КРАЉЕВИНЕ СХС 
 
 

QQ
очетак краја Краљевине Црне Горе као суверене државе фак -
тички је отпочео одлуком представника Владе Црне Горе да 
потпише акт о капитулацији и изађе из рата 1916. године. Одред -

ба о полагању оружја црногорске војске, тј. капитулација Црне Горе, 
потписана је на Цетињу 12-25/I 1916. године, од опуномоћених де -
легата са црногорске и са аустроугарске стране. Ово је Краљевину 
Црну Гору довело у ранг поражених држава на обије зараћене стране. 
Иако пропалом режиму наклоњени историчари у Црној Гори избје -
гавају да пише о томе, неспорно је да се Црна Горе више није водила 
као савезничка држава, већ као земља која је поражена и која је 
изашла из рата потписујући капитулацију са Аустро-Угарском. Из 
овог је произишао режим који је заведен у Црној Гори послије осло -
бођења и потписивања безусловне капитулације Аустро-Угарске 3. 
новембра 1918. г, да буде као поражена држава под управом сила 
побједица. Белгији и Србији се то није догодило јер су оне, иако оку -
пиране, опстале у рату. Извеле су своју војску и своје краљеве из 
земље, и нијесу потписале никакав документ о капитулацији. 

Данас постоје тенденције код историчара, публициста и правника 
пропалог режима да се докаже да капитулација 1916. г. уствари није 
била капитулација, а  да је ослобођењe 1918. г. уствари било окупа -
ција. Када се погледа писања стране штампе о капитулацији Црне 
Горе, која у проучавању ове теме код нас није до сада коришћена, 
као и писање о ослобођењу ,,Гласа Црногорца“, Службеног органа  
Краље вине Црне Горе који је издавала Влада у егзилу, онда се по ка -
зује сва бесмиленост покушаја лажног приказивања тадашњих дога -
ђања. 

Као поражена држава, са Краљем и Владом у егзилу, којима силе 
побједнице нијесу дозволиле повратак, Црна Гора је могла или даље 
остати под управом сила побједица, или изабрати своју власт. 
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Избори за Велику народну скупштину 1918. године и њене одлуке 
нијесу биле узрок фактичког краја Краљевине Црне Горе, већ по -
сљедица напријед изнијетих чињеница. Другим ријечима, да није 
било пот писивања капитулације од званичних представника власти 
краље вине Црне Горе 1916. не би било ни Велике народне скуп -
штине 1918. г. (,,Под гори чке скупштине“). Скупштина, којој су при -
суствовали изабрани посла ници ‘’бјелашке’’ и ‘’зеленашке’’ листе, 
поименичним гласањем је дно  гла сно је одлучила, између осталог, 
‘’да се Црна Гора уједини са братском Србијом под династијом 
Карађорђевића, те тако уједињењи ступе у заједничку отаџбину 
нашег троименог народа Срба, Хрвата и Сло венаца’’. Одлуку о ује -
дињењу у Краљевину СХС донијела је не само Велика народна скуп -
штина у Црној Гори већ и Народна скуп штина Краљевине Србије 29. 
децембра 1918. г. 

Оно о чему историчари и правници пропалог режима упорно 
прећуткују и избјегавају да пишу је консулт тј. Одлука народа од 28. 
новембра 1920. г, да Црна Гора постане саставни дио југословенске 
заједнице.На реченом консулту народ се могао изјаснити, било за 
конституанту државе Срба, Хрвата и Словенаца, било пак за свој 
посебни парламент. Консулту народа из 1920. г. у иностранству је дат 
карактер плебисцита ( референдума), којим је одлучено даЦрна Гора 
буде саставни дио југословенске заједнице. Оваквим самоопредје -
љењем народа Црне Горе из 1920, су у суштини остварена и  јавно 
саопштена програмска опредјељења,, зеленаша” и учесника Божићне 
побуне, да  будућност  Црне Горе ,,одреди Југословенска конституанта“. 
За проучавање ове теме посебно су нам били драгоцјени мало познати 
записи, о разлозима за одржавање консулта народа и његовим по -
сљедицама, политичког вође Божићне побуне и посљедњег предсједника 
владе у егзилу Краљевине Црне Горе Јована С. Пламенца. 

Из неспорних података јасно произилази да је Велика народна 
скупштина 1918. г. (,,Подгоричка скупштина“) била само једна етапа 
у стварању јужнословенске државе Срба, Хрвата и Словенаца, чија 
је одлука о уједињењу потврђена и Одлуком народа Црне Горе из 
1920. г. 

Историчари и правници пропалог режима упорно избјегавају да 
пишу да је одржан консулт (плебисцит, референдум)  народа у Црној 
Гори, на коме се народ могао изјаснити, било за конституанту државе 
Срба, Хрвата и Словенаца, било пак за свој посебни парламент. Кон -
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султу народа је у иностранству дат карактер плебисцита тј, референ -
дума, којим је одлучено да Црна Гора буде саставни дио југословенске 
заједнице.1 

Консулт је  одржан уз сагласност Краља Николе I и црногорске 
Владе у егзилу, под контролом Великих сила савезница 28. новембра 
1920. године. Овим је остварена  жеља ,,зеленаша” и учесника Бо жић -
не побуне да  будућност  Црне Горе ,,одреди Југословенска кон сти ту -
анта“,  како су истицали ,,зеленаши“ у прогласу од 8. новембра 1918. 
године уочи одржавања Велике народне скупштине у Подго рици, а 
учесници Божићне побуне у свом захтјеву уочи братског сукоба 22. 
децембра 1918. (4. јануара 1919) године. 

Како је већ наведено, највише података о разлозима за одржавање 
консулта народа оставио је управо политички вођа Божићне побуне 
и посљедњи предсједник владе у егзилу Краљевине Црне Горе Јован 
С. Пламенац. 

Влада Краљевине СХС је 1925. године дала амнестију вођама и 
учесницима Божићне побуне и највећи број избјеглих се вратио у 
отаџбину гдје су остварили своја радна или пензијска права. Послије 
амнестије и Јован С. Пламенац се вратио у Краљевине СХС. Да би 
могао остварити пензијска права, примјерена дужностима које је 
обављао у Краљевини Црној Гори, постављен је на положај министра – 
резидента. Иако се радило о само формалном чину постављења, то је 
изазвало револт код једног броја посланика у Народној скупштини 
Краљевине СХС. Од народног посланика из Црне Горе Риста Јојића 
поднијета је интерпелација о Јовану Пламенцу, бившем предсједнику 
краљеве владе, гдје га оптужује ‘’да је послије, уједињења, у туђини 
радио противу ове државе и да је он творац одметничке акције у Црној 
Гори као и свију зала која су истекла из ње’’. Услиједила је и полемика 
у штампи поводом интерпелације у коју се укључио и Јован Пламенац. 
У опширном одговору, на читавој првој станици београд ског листа 

1  Конзулт (латински, consultum) одлука, рјешење, правно мишљење: Вујаклија 
Милан, Лексикон страних речи и израза, Београд, 1972, 456;  

Плебисцит (ла тински, plebis scitum,plebiscitum) одлука народа, народно гласање, 
опреде љи вање народа путем општег гласања; уп.референдум: Вујаклија Милан, 
Лексикон страних речи и израза, Београд, 1972, 730;  

Референдум (латински,referendum) општенародно гласање о нарочито важним 
питањима ради примања или одбацивања неког важног законодавног акта 
(плебисцит): Вујаклија Милан, Лексикон страних речи и израза, Београд, 1972, 832. 
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‘’Балкан’’ од 31. децембра 1925. Јован Пламенац, између осталог, пише 
сљедеће: 

,,Велике силе су на почетку у години 1920. донеле одлуку, да се и 
у Црној Гори изврше избори, у исто вријеме, кад се буду вршили 
избори у држави Срба, Хрвата и Словенаца за њену конституанту – 
на дан 28. новембра 1920. године; али, да ти избори у Црној Гори, 
имају бити вршени под контролом савезничких Великих сила са 
правом, да се Црногорци могу тога дана изјаснити, било за консти -
туанту државе Срба, Хрвата и Словенаца, било пак за свој посебни 
парламент. Комисији су дате инструкције, да у свему има изаћи 
Црногорцима у сусрет, како би се могли потпуно независно изјаснити 
о даљој својој државној судбини... 

Та речена изборна Комисија је дошла у Црну Гору и контролисала 
изборе, који су извршени на дан 28. новембра 1920, о чему је поднела 
колективан извјештај тадашњем међународном форуму – савезничким 
великим силама, као и посебан извјештај својим владама. И тек на 
основу извјештаја поднесених од стране речене Комисије, Велике 
силе су донијеле одлуку, да повлаче своје акредитоване министра код 
црногорске владе и да укидају екстериторијалност истој, као и свим 
црногорским легацијама и конзулатима на својим територијама – мо -
тивишући исту слободном одлуком црногорског народа – израженом 
под њиховом контролом, на дан 28. новембра 1920, да се Црна Гора 
сједини са државом Срба, Хрвата и Словенаца. 

Тек послије овога упутиле су ми велике силе савезнице ноте горње 
садржине. Прва, која је упутила црногорској влади, била је влада 
Француске Републике. Њена је нота од 20. децембра 1920. Иза овога 
су следовале и ноте осталих Великих сила. Све ноте носе наслов: 
Његовој Екселенцији г. Ј. С. Пламенцу, Министру председнику и 
Министру Иностраних Дела Црне Горе – Neuiily – Према овоме јасно 
је за сваког да је Краљевина Црна Гора, као независна држава међу -
народно постојала стварно до 28. новембра 1920. године када су 
почеле Велике силе, да саопштавају своје односне одлуке црногорској 
влади.Србији су, односно држави Срба, Хрвата и Словенаца, тек по -
слије 1920. дале Велике силе право на ратну одштету Црне Горе. 
Дакле, послије самоопредјељења црногорског народа од 28. новембра 
1920. године... 

Такође треба и то знати, да у оно вријеме кад су признавале 
Велике силе владу Црне Горе, нијесу признавале државу Срба, Хрвата 
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и Словенаца. Онај који још није био рођен не може одрицати ономе 
живот, који је већ постојао, као што је тада и у то вријеме, постојала 
међународно Краљевина Црна Гора. 

Извршени избори у Црној Гори на дан 28. новембар 1920. г. под 
контролом Великих сила, имају се сматрати као одлука народа Црне 
Горе, да се обје државе – Краљ. Црна Гора и Краљ. Срба, Хрвата и Сло -
венаца – сједине у једну заједничку државу; тим прије што је црно -
горска влада дала Вел. силама савезницама пристанак на Конфе ренцији 
мира у Сан Рему 1920, да се поменути избори могу извршити под 
контролом Великих сила.’’2 

Послије повратка из егзила Јован Пламенац је саслушан код 
првостепеног суда, 30. октобра 1926. г. У записнику пише, између 
осталог, сљедеће: 

“Стална историјска била је жеља народа Црне Горе, да се подигне 
велико и уједињено Српство. Никада није замишљао Српство без 
Србије од кад је она ускрсла као слободна држава.У том великом циљу 
народ је Црне Горе кроз векове пролевао своју драгоцену крв и при 
томе давао је највеће жртве и то у толикој мери да му се је читав свет 
дивио. Те исте осећаје, те исте погледе и жеље исповедали су и његови 
први синови и на њима радили у свима периодима историје Црне 
Горе. Што се пак тиче баш уједињења са Србијом Краљ Никола је чак 
и своја права уступао само да се оствари тај велики народни идеал 
- ослобођење и уједињење српског народа.Довољно је подсетити на 
његове одношаје са Књазом Михаилом Обреновићем. Није ли посто -
јао и поверљиви споразум у години 1912. између владе црногорске и 
србијанске: чим обе српске војске - црногорска и србијанска - по бе -
доносно уђу у освојени Скадар, да се прогласи уједињење између обе 
српске Краљевине. 

Није ли и влада, која је нас заменила, у априлу 1913. покушала 
такође да проведе речено уједињење између Црне Горе и Србије, што 
је морало бити одложено по савету Русије…. 

Сви ми, било да смо били на престољу, или у колиби, били смо за 
народно и државно уједињење и у часу, кад су пале Централне Силе - 
у години 1918. само, што су једни сматрали да се то има спровести 
једним путем, док су други говорили да то треба извршити другим 
путем... 

2 Балкан, Београд, бр. 358, 31.12.1925.
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На питање: до када сам вршио дужност министра председника 
имам ово одговорити: 

Да би влада Краљевине Црне Горе једанпут за свагда скинула 
међународно с дневног реда Црногорско Питање одржата је једна 
историјска министарска седница у Кап - Мартену у Француској под 
председништвом Краља Николе I, на којој је одлучено, да се попусти 
Великим Силама у питању њиховог тражења о консултовању народа 
у Црној Гори о његовој даљој политичкој и државној будућности али 
под контролом Великих Сила, ма да се је то противило суверенитету 
једне независне државе, да њене изборе контролишу стране државе. 
На основу те одлуке предао сам, као шеф Владе и министар ино стра -
них дела, Конференцији мира у Сан Рему, ону познату црногорску 
санремску ноту. 

Велике силе савезнице усвојиле су својим одговорима речени 
предлог црногорске владе.Остало је великим силама, да изаберу 
тренутак, кад ће се моћи у поменутом циљу консултовати народ Црне 
Горе. 

Кад су велике силе дознале, да ће се на дан 28. новембра 1920. 
год. вршити избори у држави Срба, Хрвата и Словенаца за њену На -
родну Уставотворну скупштину, оне су одлучиле, да тога дана буду 
проведени избори и на територији Краљевине Црне Горе и да то буде 
горе речени консулт. О тој одлуци - о реченом изборном дану, као и 
о именима лица, која су одређена као чланови Контролне делегације 
- велике силе саопштили су Црногорској влади са својим нотама. 

Избори су извршени на речени дан. Изабрани црногорски посла -
ници нису се зауставили у Црној Гори, него су отишли у Београд и 
постали су чланови Уставотворног Парламента државе Срба, Хрвата 
и Словенаца, што је значило да народ Црне Горе не жели да уђе путем 
свога државног суверенитета у јединствену државу Срба, Хрвата и 
Словенаца, него да његова отаџбина уђе као бивша ослобођена не -
пријатељска провинција. 

Чим су велике силе константирале овај факт, по пријему изве -
штаја од стране Изборне контролне комисије, донеле су одлуку 
ишчезнућу међудржавног суверенитета Краљевине Црне Горе и 
присаједињењу исте држави Срба, Хрвата и Словенаца. 

Краљ Никола је после овога умро.Влада је распустила војску у 
првој половини године 1921. Убрзо иза овога поднела је моја влада 
оставку... 
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У вези са овим напомињем: док сам ја још био министар пред -
седник распуштена је црногорска војска. То је било у првој половини 
1921. године.”3 

Јован С. Пламенац као некадашњи народни посланик, предсјед -
ник Народне скупштине, министар разних ресора, државни савјетник 
и тадашњи предсједник Владе добро је знао, што и наводи у изјави, 
да су велике силе прихватиле резултате избора од 28. новембра 1920. 
као легитимно изражену вољу народа Црне Горе за будући живот у 
држави Срба, Хрвата и Словенаца. Као искусни политичар и држав -
ник свјестан је био да доношењем Устава државе Срба, Хрвата и 
Словенаца престаје и формално важење Устава и Краљевине Црне 
Горе као међународног субјекта тј. као посебне државе. 

Није тешко уочити да указ о оставци владе Јована Пламенца носи 
датум 28. јун 1921. Тога дана проглашен је Устав државе Срба, Хрвата 
и Словенаца, у народу познат као Видовдански устав, када је de facto 
(стварно) и de jure (формално правно) Краљевина Срба, Хрвата и 
Словенаца верификована као међународни субјект. 

Овој контроверзној личности могле би се вјероватно приговорити 
многе ствари, али не политичка неписменост и непознавање редо -
сљеда потеза.Логично произлази да је за подношење његове оставке 
28. јуна 1921. пресудни разлог и формални нестанак Краљевине Црне 
Горе као државе. Од 28. јуна 1921. он је могао бити само на папиру 
предсједник владе Краљевине, која више није постојала. 

Академик Димитрије - Димо Вујовић у својој студији Уједињење 
Црне Горе и Србије наводи да су резултати избора у Црној Гори про -
тумачени као изјашњавање црногорског народа за политику уједи -
њена и истиче: ,,Као што смо видјели, резултати ових избора тума чени 
су тако и у иностранству, гдје су им дали карактер плебисцита. Зато 
су, позивајући се на њих, и прекинули све односе са краљем Николом 
и његовом владом”4 

О изборима од 28. новембра 1920. године и резултатима избора 
др Шербо Растодер у студији “Политичке странке у Црној Гори 1918-
1929. пише, између осталог, сљедеће: 

,,Парламентарни избори 1920. године имали су за Црну Гору 
посебан значај. Њима је требало потврдити легитимитет Подгоричке 

 3  Легат др Пера Шоћа, Централна библиотека Цетиње, кутија 7, фасц. 33. пред. 21/2.
 
4  Димитрије - Димо Вујовић, Уједињење Црне Горе и Србије, Титоград, 1962, 511  
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скупштине и конституисати демократску политичку инфраструктуру, 
тј.власт која би, кроз Уставотворну скупштину, донијела Устав као 
највиши правни акт народне воље. 

Британска влада је с посебним интересовањем пратила резултате 
избора.У Црну Гору су, као посматрачи на изборима, упућени Ronald 
Вгусе и мајор L. Е. Ottlеу.У поднесеном извјештају наводи се да су 
избори поштено извршени и да није постојало неко чврсто располо -
жење против уједињења са Србијом, што је условило да британска 
влада повуче признање црногорског конзула у Британији, а то су, 
изузев Италије, убрзо урадиле и друге земље. 

Наведени извори недвосмислено указују да су резултати избора 
1920.године у изборном округу Црна Гора, превасходно проматрани 
кроз опцију односа присталица и противника безусловног уједињења 
Црне Горе и Србије, без обзира на чињеницу што на овим изборима 
ниједна страначка групација није оспоравала одлуке Подгоричке 
скупштине. 

Према већ наведеним подацима у изборном округу Црна Гора 
гласало је 65,97%. То је било незнатно изнад југословенског просјека 
(64,97), знатно више него у Србији, гдје је апстиненција бирача била 
највећа (изишло 56,33%) а знатно мање него у Словенији, гдје је 
апстиненција бирача била најмања (73,5%). 

Наведена табела показује да је највећи одзив бирача забиљежен у 
барском округу (73,93%), а најмањи у цетињском (54,72%). Веома 
велика апстиненција бирача забиљежена је у которском округу 
(55,85%), док је у сјеверном дијелу данашње Црне Горе она била 
знатно мања. 

Градско становништво изишло је на изборе у броју нешто изнад 
просјека. Тако је у Даниловграду изишло (78,96%), Никшићу (68,46%), 
Колашину (68,33%), Улцињу (66,61%), Бару (65,76%), Цетињу (64,20%) 
и Подгорици (58,44%). На сеоском подручју тај проценат је био 
неуједначен. Од Пивљана (срез горански), који су изишли на изборе 
у проценту 36,43% па до бојанског среза (Барски округ - насељен 
претежно албанским становништвом) 81,25%. На основу располо -
живих података поуздано се може закључити да је одзив бирача био 
највећи на подручјима насељеним муслиманским и албанским ста -
новништвом.”5 

5 Шербo Растодер, Политичке странке у Црној Гори 1918-1929, Бар, 2000, 435-477
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О рјешавању црногорског питања академик Драгољуб Р. Живоји -
новић закључује: “Крајем 1919. године постепено се почело уобли -
чавати решење црногорског питања. Све више присталица стицао је 
предлог да се проблем мора решити у оквиру јадранског питања, 
тј.споразума између Италије и Краљевине СХС и након избора за 
Уставотворну скупштину. На томе је нарочито инсистирала британска 
делегација у Паризу. Такав приступ подржао је лорд Керзон и остали 
чланови владе. То су прихватиле и остале велике силе. Сви Пламен -
чеви напори да спречи такав ток и начин решења наишли су на одлу -
чно одбијање влада у Лондону, Паризу, Вашингтону и Риму. Крах 
политике нејске владе и двора постао је известан након прекида 
уплате субвенција које су плаћале Француска и Велика Британија. 
Потом је следило неизбежно.Исход избора за Уставотворну скупшти -
ну, повлачење дипломатских представника и конзуларних агената од 
стране великих сила и смрт краља Николе у марту 1921. године, зна -
чиле су завршену агонију Краљевине Црне Горе и крај њеног посто -
јања као суверене државе.Све потоње делатности представљале су 
узалудан труд да се избегне најгоре и спречи неминовно - нестанак 
Краљевине Црне Горе као суверене државе.” 

О извјештају Међународне посматрачке мисије, поводом одржаних 
избора, проф. др Драгољуб Живојиновић пише сљедеће: 

“Међународни посматрачи су закључили да је гласање обављено 
у складу са изборним законом и да је обезбеђена њихова потпуна 
тајност. Начин гласања је био прилагођен чињеници да је у земљи, 
међу гласачима, постојао велики број неписмених. На начин гласања 
нису имали никаквих примедби. Испитани гласачи, припадници 
различитих друштвених слојева становништва, нису имали примедбе 
на поштење и тајност гласања. Избори су прошли мирно и без инциде -
ната, осим једног безначајног сукоба у Колашину, без политичке 
позадине. Војска и полиција нису били примећени, а није било ни 
случајева да су се власти мешале или вршиле притисак на бираче. 

На изборе је изишло 67,31% бирача, а проценат би био већи да 
нека места нису била веома удаљена и тешко приступачна. С обзиром 
на локалне прилике, проценат одсутних бирачаје био низак, закљу -
чили су међународни посматрачи. 

Приказом политичких програма свих носилаца листи, дошли су 
до закључка да су све, без обзира на различите приступе унутрашњем 
уређењу државе, биле за уједињење Црне Горе са Краљевином СХС. 
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У погледу присталица краља Николе, закључили су да је њихов број 
био занемарљив. Међу краљевим присталицама су се налазили људи 
блиски двору, родбина, лични пријатељи, политички противници ује -
дињења и затвореници.Британски посматрач Роналд Брајс је закљу -
чио да уједињење Црне Горе у краљевину СХС није представ љало 
изборно питање. Све листе и странке изјашњавале су се о томе да ли 
је постојеће решење било задовољавајуће, да ли се могло побољшати 
или да ли је потпуно неприхватљиво. У закључку извештаја, који је 
достављен парламенту и био објављен као посебна публикација, Брајс 
је навео да су избори били у потпуности поштени, слободни и тајни; 
представљали су гледиште становништва колико је њихово политичко 
образовање то омогућавало. С обзиром на локалне околности, про -
ценат бирача који су изишли на изборе био је потпуно задовоља -
вајући. У земљи није постојао иоле значајнији део гласачког тела које 
је било против уједињења са Србијом у Краљевину СХС. У погледу de 
facto  постојећег уједињења, постојале су две бројно потпуно нејед -
наке групе: прва, занемарљива мањина је, на основу двогодишњег 
живљења у новој држави сматрала да будући Устав неће обезбедити 
једнакост са Србијанцима. Та мањина се, стога, залагала за обнову 
независне Црне Горе која би, под одређеним условима, ушла у Кра -
љевину СХС. Друга, велика већина подржавала је постојеће ује ди -
њење, иако са различитим степеном ентузијазма.Једни су оче кивали 
да ће се стање побољшати, док су други сматрали да су нај очитије 
слабости већ биле исправљене. Много тога у будућности зависиће од 
одлука Уставотворне скупштине. Уколико она буде посту пала једнако 
са свима, без обзира на њихово порекло, отпор ће нестати.Тако ће се 
Црногорци јединствено определити за заједништво са Србијом у 
Краљевини СХС, нагласио је Брајс. Џон Адам је тврдио да је извештај 
показао вољу већине изражену на изборима.У погледу присталица 
краља Николе закључио је да је њихов број био мали и да су стога 
доживели неуспех. Томе су допринели међусобни сукоби, а не упли -
та ње србијанских власти. “Тиме је Влада Њ. Величанства остварила 
први циљ своје политике, да народ на слободним изборима за Скупшти -
ну одлучи о облику владе под којом жели да живи” забележио је Адам. 
Извештајем је посебно била задовољна британска влада која се 
најупорније од свих великих сила залагала за провјеру народне воље. 

На крају проф. др Живојиновић закључује, између осталог, 
сљедеће: “На тај начин, једно важно питање у заокруживању процеса 
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стварања Краљевине СХС је добило свој епилог. Избори су прошли на 
начин који је задовољио британска очекивања. Друге две велике силе, 
Француска и САД, могле су после тога да одређују своје држање и 
политику према нејиској влади и краљу Николи. Пред њима су се 
налазиле одлуке које се нису могле избећи или заобићи.Оне су, кад 
буду донете требало да буду, завршни чин једне драме која је дуго 
трајала. 

Исход избора и одлуке Уставотворне скупштине Краљевине СХС 
отвориле су пут међународном признању уједињења Црне Горе са 
новом државом.То је довело до прекида дипломатских односа између 
великих сила и нејиске владе, као и укидања посланства и конзулата 
Краљевине Црне Горе на њиховим територијама. Тим је остварена 
могућност за постепено гашење њихових дипломатских активности 
у Европи и САД.”6. 

Међутим, остатаци распуштене црногорске војске у егзилу од 
свакога напуштене, током догађања у Италије 1922. г. упустили су се, 
по нашем мишљењу, у непотребну авантуру. Наиме, приликом ,,Марша 
на Рим (итал. Marcia su Roma) који су извели италијански фашисти 
на челу са Бенитом Мусолинијим. у временуод 22. до 29. октобра 
1922. године остатаци црногорске војске у егзилу формирали су  
“Црногорски фашистички борбени одред“ (итал. Fascio di combatti -
mento montenegrino) који је марширао заједно са фашистима на Рим. 
Прије извјесног времена историјски институт ,,Luce“ из  Рима објавио 
је више фотографија “Црногорског фашистичког борбеног одреда“ са 
тог неславног марша7. Касније ће један број припадника “Црно -
горског фашистичког борбеног одреда “ учествовати у  покушају ства -
рања ,,независне“ државе Црне Горе за вријеме окупације 12. јула 
1941. г. под покровитељством фашистичке Италије. По нашем ми -
шље њу и ови неславни догађаји су посљедица погрешних одлука о 
распуштању црногорске војске и предаје оружја 1916. године, које су 
биле трагичне по Црну Гору а чије посљедице осјећамо и данас, када 
многи из пропале власти лажно пропагирају наводни антифашизам 
а у ствари спроводе програм на разарању бића Црне Горе, који је био 
актуелан за вријеме фашистичке окупације 1941. године. Довољно је 

 

6 Драгољуб Р.Живојиновић,Крај Краљевине Црне Горе, Београд, 2002, 321 -325.
7 http://senato.archivioluce.it/senato-luce/scheda/foto/IL0000000103/10/Ritratto-di-

un-gruppo-di-fascisti-montenegrini-in-piazza-del-popolo.html?start=24.
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упоредити чињенице у разним областима, да би  видјелида ли је ово 
запажање исправно или не. 

Данас постоји тенденција код историчара и публициста пропале 
власти у Црној Гори да се замјеном теза ,,комитима” представе, и они 
који се нијесу борили за ослобођење од аустријског окупатора. 
Послије стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на територији 
Црне Горе 1922. и 1923. г. не дјелују ,,комити”, који су се борили за 
ослобођење од аустријског окупатора, већ групе одметника које су се 
бориле против новостворене власти а при томе су убијале и пљачкале 
недужне грађане. При томе ове групе одметника покушавају да пред -
ставе као борце против ,,српске окупације” али не и као борце против 
,,хрватске и словеначке окупације ”,  иако је новостворена држава 
била Краљевина СХС. Црна Гора је до стварања Краљевина СХС била 
српска држава а Црногорци у нацоналном смислу неспорно Срби, и 
није нам познато да је један  народ у историји окупирао сам себе. 

У другој половини 1921. године почели су масовно да пристижу 
припадници црногорске војске у Гаети која се у то вријеме распала. 
То се њихово враћање наставило и почетком 1922. год. Све ове по -
вратнике власти су будно пратиле и држале их под сталним над -
зором.Међутим на терену су дјеловале поједине групе одметника које 
су се бавиле убијањем и пљачкањем. О том времену и акцијама 
одметника током 1922 и 1923. г. академик др Димитрије – Димо Вујо -
вић у књизи ,,Уједињење Црне Горе и Србије” између осталог пише 
сљедеће: 

,,И поред свега тога, ове изоловане групице одметника вршиле су 
повремене акције: нападали су поједина возила или жандармеријске 
и контракомитске патроле. Тако су 5. марта 1922. код Граховца на -
пали аутомобил једног трговца. Почетком јула напали су једну кућу 
у Црмници, а 20. августа један аутомобил између Никшића и Гра хова 
и путнике опљачкали. Највећа је била акција коју је 22. септембра 
извела група Сава Распоповића. Она је напала воз Бар — Вирпазар. 
Том приликом је убијено 8 војника и један жандарм. Група је извр -
шила претрес воза и неке путнике одвела са собом. 15. септембра 
ранили су три жандарма у Цуцама. Ноћу између 26. и 27. септембра 
у непосредној близини Никшића напали су групу контра комита и 
једног убили.  Ноћу између 9. и 10. октобра побјегло је у шуму из ко -
лашинског затвора пет одметника,  а нешто раније су из околине Чева 
одбјегла у шуму три сељака.  21. октобра одметници су код Никшића 
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убили једног жандарма, 2 ранили а једног разоружали,  а код Вељег 
брда, у близини Подгорице, развила се борба између жандарма и 
одметника. Један жандарм је убијен а један рањен, док три одметника 
ухваћена. И у близини Цетиња, код Липе добрске, 10. новембра су 
напали поштанска кола и опљачкали их, као и неке путнике. Због 
свега су тога уцјене ових одметника повећане и до 20.000 динара, а 
свакодневно су им упућивани позиви на предају. 

Слична активност одметника одвијала се и током 1923. године. 
Њихов број се током 1923. године кретао у Црној Гори до стотине.  
Навешћемо неке њихове акције: 25. јануара у близини Чева убили су 
два жандарма;  у марту су опљачкали један приватни аутомобил на 
путу Котор — Цетиње;  у априли је 12—15 одметника напало плотун -
ском ватром барутану у Црквицама; истог мјесеца су у срезу чевском 
напали жандармеријску патролу од 4 жандарма и једног смртно 
ранили а остале свукли и разоружали;  у јулу су код Никшића убили 
једног инжењера, шефа грађевинске секције,  а у ускоро, 30. августа, 
опет на домаку Никшића, и шест жандарма;  истог дана су на Чеву 
убили једног чиновника среског начелства. И током сљедећих мјесеци 
било је више сукоба с одметницима, који су у децембру извели низ 
акција.Тако су 15. децембра у близини Цетиња убили 3, а ранили 1 
жандарма. Истог дана су код Спужа 2 убили и 1 ранили, а сјутрадан, 
16. децембра, у Цуцама су 6 жандарма убили и једног ранили. 

Због свега овога, власти су током 1923. године и даље предузимале 
енергичне мјере, па су при том починиле низ тешких злочина… 

Оваква активност је дала и резултате, јер су многи одметници 
убијени или ухваћени.Најзначајнији од тих успјеха представља 
убиство 11 одметника на домаку Никшића, 28. децембра 1923. године, 
међу којима и двојице тада најистакнутијих у Црној Гори: Сава Ра -
споповића и Муја Башовића.  Тиме је задат врло озбиљан ударац од -
метничкој акцији у Црној Гори, јер је ово била једна од најактивнијих 
група. 

Почетком 1924. године постигнути су значајни резултати у ликви -
дацији одметника. Сталним гоњењем, а нарочито репресалијама, 
већи је дио одметника натјеран на предају: од близу 100, колико их 
је у Црној Гори било крајем 1923. године, остало их је само 15 — 20. 
Прије свега, вршен је притисак на поједина села и општине да при -
веду своје одметнике. У том циљу је, на примјер одржан састанак свих 
предсједника општина из среза никшићког, а затим и састанци по 
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општинама, на којима су донесене изјаве које су имале за циљ да при -
воле одметнике на предају. У тим изјавама се истицало сљедеће: 1) 
позив одметницима да се до 6. марта предају; 2) општинари их неће 
тужити суду за дотадашња дјела и повући ће тужбу ако су их већ 
предали — то важи и за одметнике из других крајева; остале општи- 
не умољавају да им опросте преступе код њих учињене; 3) посебно 
даје изјаву родбина убијених од стране одметника да их за то неће 
тужити. 4) ако се под овим условима не предају, предузеће се против 
њих најенергичније мјере… 

Све ове мјере предузете почетком, 1924. године урадиле су пло -
дом, јер се већина преосталих одметника предала, па чак и неки 
њихови вођи. Према неким подацима, на територији Црне Горе оста -
ло је још само 14 одметника.Они су током 1924. и 1925. изводили још 
по неку акцију; углавном, заустављање возила по путевима и њихово 
пљачкање. 

Тако је одметничка акција, која је трајала неколико година у 
Црној Гори, била коначно сломљена.”8 

На крају, интересантно је видјети што је принц Михаило Петро -
вић Његош, легитимни насљедник црногорске круне, записао у 
својим Мемоарима о уједињењу: 

“Мада се огромна већина Црногораца изјаснила за уједињење 
Црне Горе са Србијом, - и стварање Краљевине Срба, Хрватаи Слове -
наца, - један мали број одбијао је да то призна. Кад је краљ Никола 
умро, они су за краља прогласили мог стрица Данила. Из ког разлога 
који ми нису познати, Данило се решио да ту титулу не понесе. Како 
је био без деце, сва своја права пренео је на мене, још малолетног.То, 
уосталом, није имало важности, ни последица. Два-три месеца до -
цније, кад сам се о распусту нашао код мајке у Паризу, прочитао сам 
у штампи вест о томе да су све велике силе признале уједињење Црне 
Горе са Србијом у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Ја сам у оно 
време био исувише млад, да бих имао тачну и јасну представу о 
значају свега тога. Доцније, кад сам темељно проучио историју Ју -
жних Словена, разумео сам у којој мери је било праведно, и нео -
позиво, то уклапање Црне Горе у једну ширу отаџбину, након векова 
растављености, с осталим Србима, Хрватима и Словенцима. Црна 
Гора, - која се била одржала кроз историју као острвце независности 

 
8  Димитрије–Димо Вујовић, Уједињење Црне Горе и Србије,Титоград, 1962, стр. 515 - 521.
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и слободе, док су се остала браћа налазила у склопу Аустрије или 
Турске, - није имала разлога да постоји као целина за себе кад су се 
браћа ослободила туђинског господарства. Попут Италијана и Немаца, 
Југословени су се 1918. године ујединили на основу начела о само -
опредељењу народа. Они што су жалили за Црном Гором као за -
себном државом, нису увиђали једну основну ствар: да Црна Гора није 
могла постојати као самостална држава од тренутка кад су се ство -
рили услови за једну велику националну државу народа исте крви и 
језика. Већ у својој младости, чим сам био у стању схватити еле менте 
нашег националног проблема, ја сам се заувек, и непоко лебљиво, 
определио за принцип пуног југословенског јединства.”9 

 
 
 
ЗАКЉУЧАК 
 
Данас се намјерно, из дневнополитичких разлога, прећуткује не -

колико неспорних чињеница када се говори о крају Краљевине Црне 
Горе: 

Прва, да није било потписивања капитулације од званичних пред -
ставника власти Краљевине Црне Горе 1916. не би било ни потребе 
за одржавањем Велике народне скупштине 1918. године (,,Подго рич -
ке скупштине“). Избори за Велику народну скупштину 1918. године 
и њене одлуке нијесу биле узрок фактичког краја Краљевине Црне 
Горе, већ и посљедица напријед изнијетих чињеница. 

Друга, да су Краљевина Црна Гора и Краљевина Србија de facto 
престале да постоје 1918. године, у корист нове државе Краљевине 
СХС. Црногорци су то прихватили на Великој народној скупштини од 
26. новембра 1918, а Србијанци на Народној скупштини од 29. де -
цембра 1918. године. 

Трећа, да је у Црној Гори провјерена воља народа, на изборима од 
28. новембра 1920. године, што је међународна заједница третирала 
као плебисцит (референдум), самоопредјељење, одлуку народа Црне 
Горе, за који су дали сагласност Краљ и Влада у егзилу. Значи, не само 
на Великој народној скупштини (,,Подгоричкој скупштини”) већ и на  
консулту (плебисциту, референдуму), народ у Црној Гори се изјаснио 

9 Михаило Петровић Његош, Из мојих мемоара,  Цетиње, 200135-36
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за уједињење. Вјероватно да би се прикрила чињеница да је одржан 
плебисцит, данас политичари, историчари и правници пропалог режима 
недовољно информисаној јавности помињу само одлуке Велике на -
родне скупштине (,,Подгоричке скупштине”) из 1918, али не и само -
опредјељење народа Црне Горе из 1920, чиме је остварена жеља 
,,зе ленаша” и учесника Божићне побуне да  будућност Црне Горе ,,од -
реди Југословенска конституанта“. 

Четврта, као што су заједнички на Берлинском конгресу 1878. 
године међународно признате као независне државе, проглашењем 
Устава државе Краљевине СХС 28. јуна 1921. престају и de jure да 
постоје Краљевина Црна Гора и Краљевина Србија као међународни 
субјекти, тј. као посебне државе. 

Није тешко уочити да већина историчара  и публициста пропалог 
режима намјерно прећуткује да је поред Краљевине Црне Горе и 
Краљевина Србија нестала као суверена држава, као што прећуткују 
неспорне чињенице да су се Црногорци у Краљевини Црној Гори 
наци онално исказивали као Срби. Такође се намјерно пећуткује да су 
програми “зеленаша” на Великој народној скупштини (,,Подгоричкој 
скупштини”) и учесника Божићне побуне, били ,,за“ а не ,,против“ 
уједињења, односно да је скоро читав народ некадашње Краљевине 
Црне Горе желио дабуде саставни дио југословенске заједнице што је 
и остварено изборима за конституанту састављену вољом из народа 
изабраних представника. 
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УДК 2 
 
Протојереј Јован ПЛАМЕНАЦ 
 

СТО ГОДИНА ОД УСПОСТАВЉАЊА ЈЕДИНСТВА  

ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ1 
 
 

OO
акон укидања Пећке патријаршије, 1766. године, највећи дио 
Српске цркве потпао је под управу Цариградске патријаршије.
Ослобођењем српског народа од турског и аустро-угарског роп-

ства, и потом оснивањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, ство -
ре ни су услови за духовно и административно уједињење шест црквених 
цјелина укоријењених у Пећкој патријаршији. Тај процес трајао је од 
1918. до 1920. године. 

Сви епископи са територије Пећке патријаршије која је 1766. 
године насилно потчињена Цариградској патријаршији започели 
су – канонским путем – успостављање јединства Пећке патријар -
шије.  

На Првој конференцији у Сремским Карловцима, 18. децембра 
1918. године, епископи су основали Привремен одбор, чији задатак је 
био да изврши припреме уједињења дјелова Српске цркве из области 
које су ушле у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. На Другој 
конфе ренцији, која је одржана у Београду 26. маја 1919 године, фор -
мирали су Средишњи архијерејски сабор уједињене Српске право- 
славне цркве, за чијег предсједника је изабран Митрополит црногор -
ско-приморски Митрофан Бан. 

Одлуку епископа Српске православне цркве да се поново успо -
стави јединство Пећке патријаршије озваничио је регент Александар 
Карађорђевић краљевским указом од 17. јуна 1920. године. Свечано 
успостављање поновног јединства Пећке патријаршије проглашено је 
12. септембра 1920. године, на празник Сабора светих Српских про -
светитеља и учитеља.  

    

  1  (Излагање на Научном скупу „800 година самосталности Српске православне 
цркве“, одржаном 28. новембра 2019. године у Косовској Митровици, у органи -
зацији Правног факултета Универзитета у Приштини.)
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Цариградски патријарх Мелентија IV 19. фебруара 1922. године 
издао је томос којим се признаје аутокефална уједињена Српска 
православна црква.  

Шест црквених цјелина насилно укинуте Пећке патријаршије које 
су је по други пут обновиле, односно које су се ујединиле у Српску 
православну цркву су: Карловачка митрополија, Цетињска митро полија, 
Црква у Србији, Црква у Босни и Херцеговини, Црква у Дал мацији и 
Боки Которској и Црква на простору Косова и Метохије и Македоније. 

 
Карловачка митрополија 

 
Након што је у Сремским Карловцима 1699. године склопљен мир 

којим је граница између Отоманске империје и Хабсбуршке монар -
хије успостављена на Сави и Дунаву, Српска црква административно 
је подијељана на два дијела: у Отоманској империји остао је дио 
Пећке патријаршије јужно од ове границе, а сјеверно од ње, 1708. 
године, формирана је Крушедолска митрополија, која је остала у 
духовном јединству са Пећком патријаршијом. За њеног првог митро -
полита изабран је Исаија Ђаковић, који се настанио у Сремским 
Карловцима. Пећки патријарх Калинк I 1710. године граматом је 
признао каноничност Крушедолској митрополији. 

Српском народу који је у Великој сеоби под пећким патријархом 
Арсенијем III Чарнојевићем, углавном са Косова и Метохије, избјегао 
пред Турцима сјеверно од Саве и Дунава, хабсбуршки цар Леополд I 
је у периоду до 1695. године издао привилигије којима су им гаран -
товане вјерске слободе, односно право уређења свог црквеног живота. 
Током 18. вијека један од најважнијих послова карловачких митропо -
лита био је очување привилигија српског народа, које су Цркви под 
њиховом јурисдикцијом омогућавале извесну аутономију. Судбина 
Српске цркве сјеверно од Саве и Дунава била је непосредно везана за 
судбину тамошњег српског народа. Срби су Хабсбуршкој монархији 
требали као одбрамбени зид према Отоманској империји, и њихове 
слободе су биле веће када је Монархији пријетила већа опасност од 
Турака. У исто вријеме, српски народ је непрестано, некад више некад 
мање, био на удару римокатоличког прозелитизма, јер Хабсбуршка 
монархија била је римокатоличка држава. 

Духовна зависност Карловачке митрополије од Пећке патријарије 
формално је престала тек 1766. године, укидањем Патријаршије, и 
она је фактички постала самостална. Од Цариградске патријаршије 
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није никада добила, нити је тражила томос о аутокефалности, али у 
књизи „Редосљед катедри у источно-православној цркви“ из 1855. г., 
коју је одобрила Цариградска патријаршија, Карловачка митрополија 
уписана је међу аутокефалне цркве (испред Грчке, а иза Руске и 
Кипарске цркве). 

На Мајској скупштини Срба у Сремским Карловцима 1848. године 
митрополит Јосиф Рајачић проглашен је за српског патријарха. Тада 
је установљена Српска Војводина. 

 
Цетињска митрополија 

 
Свети Сава Српски, по добијању аутокефалности Српске цркве од 

Цариградске патријаршије, 1219. године основао је Зетску епископију 
чије је сједиште било на острву Превлака код Тивта. Она је у вријеме 
цара Душана Силног, 1346. године, уздигнута у ранг митрополије. 

Господар Зете Иван Црнојевић своје сједиште пренио је у Цетињ -
ско поље, подно Ловћена, гдје је саградио манастир у који је 1485. 
године пренио и сједиште Зетске митрополије.  

До митрополита Данила Петровића, и успостављања династије 
Петровић, Општи црногорски збор бирао је митрополите из разних 
племена, а хиротонисали су их надлежни пећки патријарси. Митро -
по лита Данила хиротонисао је у Сечују одбјегли пећки патријарх 
Арсеније III Чарнојевић. И његове наследнике Саву и Василија хиро -
тонисали су пећки патријарси, Саву Мојсије а Василија Атанасије II. 
Посљедњи цетињски митрополит којег је хиротонисао пећки патри -
јарх био је Арсеније Пламенац. Њега је на Цетињу хиротонисао 
од бјегли пећки патријарх Василије Бркић.  

Пламенчевог наследника Петра I, када је Пећка патријаршија већ 
била укинута, у Сремским Карловцима хиротонисао је карловачки 
митрополит Мојсије Путник, а Петар II хиротонисан је у Петрограду 
у Русији, где и његови насљедници (изузев Висариона Љубише, којег 
су на Цетињу хиротонисали митрополит Иларион Рогановић и епи -
скоп Герасим Петрановић), закључно са митрополитом Митрофа ном 
Баном, посљедњим црногорским митрополитом прије обнове Пећке 
патријаршије 1920. године. 

Цетињска митрополија након укидања Пећке патријаршије функ -
цио нисала је самостално. Грчки правници Ралис и Потлис саставили 
на су зборник законских прописа Православне цркве под називом 
Синтагма. У њеном петом тому, штампаном 1855, навели су да је у 
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Црној Гори била аутокефална Митрополија црногорска, девета по 
реду међу осталим на ранг листи. Тај ранг имала је и према руском 
Синтагмату, док се у Синтагмату Цариградске патријаршије не поми -
ње. У Уставу Светог синода у Књажевини Црној Гори наводи се да је 
Цетињска митрополија аутокефална. Тај Устав никада није озва ничен.  

Црна Гора била је теократска држава од 1496. до 1851. године. 
Као ни Карловачка, тако ни Цетињска митрополија никада није 

тражила аутокефалност, како ни раније од Пећке тако ни касније од 
Цариградске патријаршије. Функционисала је самостално, али није 
била de yure аутокефална. 

 
Црква у Србији 

 
Када је, 1766. године, укинута Пећка патријаршија, њене епархије 

јужно од Саве и Дунава потпале су под јурисдикцију Цариградске 
патријаршије. На простору Београдског пашалука постојале су двије 
епархије: Београдска митрополија и Ужичко-шабачка (понегдје нази -
вана и Ужичко-ваљевско-шабачка) епархија. Њихове епископе до 
1831. године, када је Црква у Србији добила аутономију, постављала 
је Цариградска патријаршија и сви су били Грци (изузев непуне двије 
године, када је то достојанство припало Србину Мелентију Никшићу, 
који је пострадао од Милоша Обреновића). 

Епископе Грке народ је називао фанариотима, по Фанару, кварту 
Цариграда у којем је и данас сједиште Цариградске патријаршије. 
Они нијесу били омиљени у народу; нијесу знали српски језик и 
главни посао био им је прикупљање новца за измиривање великих 
дажбина које су наметнуле турске власти, али и сама Цариградска 
патријаршија. Они не само да нијесу учествовали у ослободилачким 
борбама српског народа, за разлику од многих свештеника, него су 
не рејетко настојали да за потребе Турака умирују народ. 

Турска је 1830. године хатишерифом признала Србији аутоно -
мију, која је међународно призната. Хатишерифом је одобрено да 
архијереје у Србији предлажу Кнез, Скупштина и народ, а да тај пред -
лог Цариградски патријарх одобрава. Након дугих и тешких пре го вора, 
Цариградски патријарх је потписао томос о аутономији Цркве у 
Србији. У цариграду је за београдског митрополита хиторинисан 
Мелен тије Павловић. Већ након пет година донијет је црквени Устав 
и основана је Београдска богословија. 
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Сукоб династија Карађорђевића и Обреновића дубоко се одразио 
и на Цркву у Србији. 

На Берлинском конгресу, 1878. године, држава Србија је међуна -
родно призната. Годину дана касније, цариградски патријарх Јоаким 
III издао је томос о аутокефалији Српске цркве. Али, недуго потом, 
отклоном тадашњег владара Србије кнеза Милана од Русије и њего -
вим приклањањем Аустроугарској монархији, настао је лом у Цркви 
у Србији. Она је 1882. године остала без иједног епископа. Сви су сми -
је њени и на њихово мјесто власти су довели тзв. „неканонску је рар хију“, 
која је Црквом у Србији управљала од 1883. до 1889. године. Када је 
кнез Милан абдицирао, на управу Црквом у Србији вратила се 
канонска јерархија, без отпора „неканонске“. 

 
Црква у Босни и Херцеговини 

 
Најстарији спомен хришћанске цркве у Босни је из 530. и 532. 

године, на црквеним саборима у Солину, у време када су Босном 
владали Источни Готи. Између 1190. и 1199. године, кад је Кулин бан 
са својом породицом и 10.000 најугледнијих поданика прекинуо сваку 
везу са Римом, појавила се самостална православна Босанска црква. 
Она није била богумилска или патаренска, јеретичка, како је данас 
често називају. Појам „Босанска црква“ означава источну, православну 
Цркву у Босни, као што је „Српском“ називана иста та Црква Србији.  

Свети Сава је 1219. године основао Хумску епископију, са сједи -
штем у Стону. 

Православна црква у Босни и Херцеговини била је на удару Римо -
католичке цркве, све до пада Босне под турску власт 1463. године. У 
почетку турског ропства у Босни и Херцеговини (Хуму) народ није 
примао ислам, није било притиска на њега. Ислам је примио дио 
властеле, драговољно, ради својих интереса. До насиља босанских 
бегова и спахија над хришћанима долази онда када је отоманска 
империја почела да слаби. 

У вријеме обнове Пећке патријаршије 1557. године, након што је 
она била утихнула по паду Смедерева и самим тим српске Деспото -
вине 1439, па све до њеног укидања 1766. године, успостављено је 
духовно јединство православног српског народа. 

У вријеме укидања Пећке патријаршије у Босни и Херцеговини 
постојале су три митрополије: Дабро-босанска, Херцеговачко-захум -
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ска и Зворничко-тузланска. Тада су оне потпале под надлежност 
Цариградске патријаршије, која је за митрополите постављала Грке 
(„фанариоте“), и неколико Бугара. Настало је вријеме изузетно тешко 
за православни народ. Са једне стране били су притиснути од стране 
владика странаца и њихових намета, а са друге тортуром муслимана, 
која је била резултат обијести вјерског фанатизма и опште анархије 
у овим крајевима, јер ауторитет централне Турска власти био је опао. 

На Берлинском конгресу 1878. године Аустро-угарска монархија 
добила је право да окупира Босну и Херцеговину. Српски народ се 
одупирао тој окупацији. Убрзо након окупације грчки еписки у босан -
скохерцеговачким епархијама поднијели су оставке, замијенили су 
их владике Срби, и црквени живот је букнуо. У споразуму Цариград -
ске патријаршије са аустроугарском Владом, Православна црква у 
Босни и Херцеговини добила је аутономију. 

 
Црква у Далмацији и Боки Которској 

 
У римској провинцији Далмацији хришћанство је проповиједао 

још апостол Тит, помоћник апостола Павла. На том подручју рано је 
успостављена црквена организација.  

Након што су окупирали сјеверни дио Далмације, 1540. године, Тур -
ци су ту масовно населили Србе. Али, Срби су на том подручју живјели 
и вјековима раније. У 14. вијеку изградили су манастире Крупа, Крка и 
Драговић. Након обнове функционисања Пећке патри јар шије 1557. 
године, Српска црква у сјеверној Далмацији дошла је под упра ву Дабро-
босанског митрополита, који је био егзарх Пећког па три јарха. 

Приморски и острвски дио Далмације потпао је под власт римо ка -
толичке Млетачке Републике 1420. године. Млечани су за пра во славне 
Србе и Грке поставили Архиепископа филаделфијског, са сједиштем 
у Венецији, који је био потчињен Васељенској патријаршији и који је 
увијек био Грк. Архиепископ филаделфијски управљао је право -
славним Србима преко Архимандита манастира Крка. Млечани су 
радили на унијаћењу православног народа који је потпао под њихову 
власт, па су у православне цркве уносили римокатоличке олтаре. 

Бока Которска и јужни дио Далмације били су под духовним 
покровитељством Зетског и Захумског митрополита.  

Након Карловачког мира, 1699. године, читава Далмација потпала 
је под власт Млетачке Републике. Већ 1708. године донијели су закон 
да у Далмацији не може бити друге вјере осим римокатоличке.  
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Када је Наполеон, 1797. године, побиједио Млечане и када је пре -
стала да постоји њихова држава, након кратког периода под Аустри јом 
(до 1805. године) православном живљу Далмације је свануло. Добили су 
вјерску слободу. Било је то вријеме када су избацивали римокато личке 
олтаре из својих цркава... Али, то није потрајало. Већ 1814. Аустрији је 
поново припала Далмација и насилно унијаћење је на стављено. 

Српска црква у Далмација 1828. године потчињена је Карловачкој 
митрополији. 

Након Мађарске буне 1849. године у Аустрији је проглашена ра -
вно правност вјероисповијести. На хиљаде унијата вратило се у пра - 
вославље. 

Бока није имала епископа до 1870. године, када је основана епи -
скопија са сједиштем у Котору. Први епископ био је Герасим Пе- 
 тра новић. 

Аустрија је 1874. године формирала вјештачку структуру Буко -
винско-далматинску митрополију, чије је сједиште било у Бечу (Бу  - 
ковина је област која се данас простире у Украјини и Румунији).  

 
Црква на простору Косова и Метохије и Македоније 

 
На простору данашњих Косова и Метохије и Македоније хриш ћан -

ство се ширило још у апостолско вријеме. Већ у 2. вијеку у Ул  пијани, 
на километар од данашњег манастира Грачанице, постра дали су свети 
мученици Флор и Лавр. 

Рашка и Призренска епархија помињу се још почетком 11. вијека, 
у повељама византијског цара Василија II. Када је, 1219. године, Свети 
Сава издјејствовао аутокефалност за Српску цркву, ове двије епархије 
ушле су у састав Жичке архиепископије. У вријеме цара Душана, 1346. 
године, Српска црква уздигнута је на ниво патријар шије, а Рашка 
епархија на ниво митрополије. Када су Срби освојили Скопље, Скопска 
епархија је, 1282. године, прикључена Жичкој архи епи скопији. 

Након укидања Пећке патријаршије 1766. и Охридске архиепи -
скопије 1767. године, у турском ропству и под управом Васељенске 
патријаршије најдуже су остале митрополије Рашка, Призренска и 
Скопска – до Балканских ратова 1912. и 1913. године.  

Након двије велике сеобе Срба са Косова и Метохије, 1690. и 
1739. године, Рашка и Призренска епархија остале су са мало пастве 
и тешко су функционисале самостално, па су 1808. године спојене у 
једну, Рашко-призренску.  
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Уз посредовање Русије, али и наклоношћу Србије, 1870. године 
Турски султан је издао ферман о установљењу Бугарског егзархата. 
Тако су Бугари добили црквену аутономију. Под управу Егзархата 
ушли су дјелови Србије (нишка, врањска и пиротска област) и велики 
дио данашње Македоније. Егзархат, иако су га подржали Срби, јер је 
значио ослобађање од грчких епископа и увођење богослужења на 
словенском језику, оставио је далекосежне посљедице на добар дио 
српског народа који је изложен бугаризацији. 

Први епископ на трону неке од епархија на Косову и Метохији и 
Македонији које су припадале Пећкој патријаршији, од времена када 
је она укинута, био је Митрополит рашко-призренски Дионисије 
Петровић. Он је хиротонисан у Цариграду 1896. године.  

У прољеће 1914. године покренути су преговори са Цариградском 
патријаршијом о канонском укључивању Рашко-призренске епархије 
у састав Београдске митрополије, али они су прекинути избијањем 
Првог свјетског рата. 

Дакле, након укидања Пећке патријаршије 1766. године, у развоју 
историјских процеса на Балкану, оформило се шест црквених цјелина 
у различитим друштвеним условима, различитих црквено-правних 
статуса, самим тим и различитог унутрашњег функционисања: 

Карловачка и Цетињска митрополија су укидањем Пећке патри -
јар шије de facto постале самосталне, али не и аутокефалне de yure. 
Цетињски митрополити били су и владари Црне Горе. 

Црква у Србији, била је аутономна, а потом, једина од ових шест 
цјелина, и аутокефална de yure. 

Црква у Босни и Херцеговини била је аутономна, а Црква у Дал -
мацији и Боки Которској имала је вјерске слободе. 

Црква на простору Косова и Метохије и Македоније у турском 
ропству и под управом Васељенске патријаршије остала је све до 
Балканских ратова 1912. и 1913. године. 

Сви епископи ових шест црквених цјелина једнодушно су, на 
канон ски начин, успоставили поновно јединство Пећке патријаршије, 
након вијек и по од њеног укидања, ујединили их у Српску право слав -
ну цркву која је убрзо добила томос о аутокефалности од Цариградске 
патријаршије и коју су признале остале помјесне православне цркве. 
У диптиху помјесних православних цркава она је на шестом месту. 

За првог патријарха обновљене српске Патријаршије изабран је 
Београдски митрополит Димитрије Павловић. Њено сједиште прене -
шено је из Пећи у главни град нове државе Београд.  
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Мр Славко МИЛИЋ 
 

РАЗУРА МИЛИЋА ИЗ БЈЕЛИЦА ПРИЛИКОМ НАПАДА 
НУМАН ПАШЕ ЋУПРИЛИЋА НА ЦРНУ ГОРУ 

   
САЖЕТАК:  

CC
осански беглербег Нуман паша Ћуприлић 1713. године добио 
је наредбу да сломи отпор Црногораца и Брђана и да ухвати 
Митрополита Данила и све друге црногорске прваке и многе 

значајне личности тог периода, да их сасијече, попали и да уништи 
малу и сиромашну Црну Гору. Много се говорило о том нападу на 
Црну Гору од стране историчара и публициста и представљало се зло-
дјело овог у том тренутку новоименованог Беглербега из Босне. 

Без посебног навођења научних извора сматра се да се овај напад 
према једнима изворима догодио у септембру 1714. године а према 
другим изворима у октобру исте године али је сагласје да је као повод 
напада између остолог била претходна истрага потурица у Црној Гори 
која се догађала 1711. године, као и константно јачање отпора црного -
раца турској власти из године у годуну. Опште су познате информације 
да је босански намјесник Нуман-паша Ћуприлић добио сул танову наредбу 
да успостави ред што је овај и учинио војним походом како се наводи 
са преко 30.000 војника, што је био само један од разлога за својеврсни 
страшни напад Османлијске војске на малу али по јунаштву велику 
Црну Гору. Том приликом је похватао одговорне пр ваке и казнио их, а 
остале са женама и дјецом потјерао у многе друге крајеве али и у Босну 
и одредио им Гласинац са широм околином као ново станиште. 

Један од најтежих напада на Бјелице догодио се јесени 1714. го-
дине када је турска војска упала у Ресну у Катунску нахију – Племе 
Бјелице. Тада је погинуо Војвода Милија са својим рођацима и брат-
ственицима у каменој Цркви Милића посвећеој Успењу Богородице, 
која је једна од ријетких вјерских објеката са уграђеним пушкарни-
цама. Таква разура братства Милића, расељавање са камена на камен, 
остаје вјечити доказ јунаштва и поноса црногорске слободе. 

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Милићи из Бјелица, Војвода Милија Радоњин, 
Нуман паша Ћуприлић, Ресна и Дуб. 
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 ПЛЕМЕ БЈЕЛИЦЕ И НАСЕЉАВАЊЕ 
 
У срцу Катунске Нахије у југозападном дијелу данашње Црне Горе 

налазе се Бјелице, дио луче слободарства и херојства црногорског на-
рода кроз вјекове. Са југа се граниче са Ћеклићима, са запада Цуцама 
а са сјевера Озринићима. Граниче се и са Љешанском нахијом са сје-
вероистока а са истока Ријечком нахијом. Величина овог племена и 
њен стратешки положај били су од посебног значаја за Црну Гору тог 
времена. Према наводима прим. др Ђорђија Милића у књизи „Брат-
ство Милића“ стоји записано: „Бјелице се први пут помиње у доку-
ментима Которског архива 1430. године, а у турским дефтерима скоро 
сто година касније 1521. године. По турским дефтерима Бјелице чине 
четири села, са 80 кућа, што је скоро невјероватно, с обзиром на веома 
кршевит и неприступачан терен за човјека“. 

У Бјелицима се у том периоду помињу четири засеока и то: Љешев 
Ступ, Предиш, Ресна и Слатковић. А на картографском материјалу 
на расположивим картама Црне Горе веома често се може наћи Дуб, 
Рјежна (Ресна) а неке од њих су: Карта Кривошија Боке Которске и 
црногорско – херцеговачке области из 1882. године, Б III а 19-2 
„(Monteneg-herzegovinische Grenzgebeiet), Kurt Hussert“, Предјели 
Црне Горе, Gotha: Justus Perthes, 1894, Топографска карта Боке Ко-
торске и Црне Горе из 1785, према цртежу Ludovica Furlanettoa (Wien, 
Kriegsarchiv BIXa 463). 

Данашње Бјелице налази се удаљене сјеверозападно од Пријесто-
нице Цетиња између 20 до 50 километара на надморској висини не-
што више од 800 метара. Планине које га окружују Штавор (Ставор), 
Челинац и Чевски лисац надморске висине су од 1.100 до око 1.300 
метара, колико има највећи врх Челинца. 

У Бјелицама данас живе малобројна братства али поријекло мно-
гих братстава веже се за ово мјесто. Презиме Бјелица које се данас 
веже за ово мјесто преузела су многа братства управо везана својом 
матицом. У овом селу налази се на бријегу и Црква Успења Богоро-
дице коју је подигао крајем XVII вијека (1680. године) Милија Ра-
доњин и у којој је погинуо са још осморицом угледних Милића у које 
се убраја и његов син Војвода Вуксан, разуром од стране Нуман паше 
Ћуприлића. Према предањима велики број братстава из Бјелица су 
најгласовитији потомци Орловића Павла, косовскога младога Вој-
воде, чак од њега традицију воде. 
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Чувени историчар др. Јован Ердељановић у књизи „Стара Црна 
Гора“ наводи казивања старих црногораца да су четири сина Орловића 
живјели у Чарађу, испод Орлине код данашњег Гацка. Одатле су Бело, 
Бајо и Цуко дошли у Цуце. Бело се населио у Бјелице у Предиш и Дуб 
и да су од њега настали потомци Војводе Милије Радоњина. Сви ње-
гови потомци славе Зимњег Светог Јована (20 јануар). Чејо који је био 
четврти брат вратио се у Гацко и од њега су тамошњи Ченгићи. Није 
само др Ердељановић тврдио за ове изворе већ и Ровински, Јовићевић, 
Драговић, Дедијер, Никићеновић, Горановић, Милић и други. 

У тим тврдњама било је неких неслагања и нелогичности које би 
се могле анализирати и оспоравати. Постоје ту и нека друга проми-
шљања базирана на легендама и причама али још увијек за њих нема 
историјских доказа, с тога су мање релевантна. 

У Бјелицама је приликом тог напада, историјски много пута преп-
ричаног, настрадао велики број данашњих бјеличких потомака Ан-
дрића, Пејовића, Вуковића, Перовића, Правиловића, Јовановића, 
Цр ве ница, Мрваљевића, Попивода као и уосталом и у Црној Гори зна-
чајан број других угледних породица. 

Храброст и врлине красиле су сва црногорска племена, тешко је 
издвојити и правити разлике јер су сви у различитим периодима бурне 
црногорске историје морали гинути за нашу земљу јер нијесу имали 
другог избора. 

И сам је Његош написао: 
„Гин те храбро кад гинути морате“ - чиме је у једној краткој рече-

ници наш највећи умотворник дао значај давању живота за своју отаџ-
бину и истакао храброст као врлину црногораца. 

Он каже: 
„Најславнији црногорски војвода Милија, славно живио, славно 

умрије“. 
Бјелице је једно од историјски најзнаменитијих мјеста Катунске 

нахије које се према Ђорђију Милићу насељавало углавном из Гацка 
у том досељавању најбројнији су били представници братства Орло-
вића, по народном предању, од којих потичу и Милићи у данашњим 
бјелицама који живе или су живјели у бјеличким селима Дубу, Ресни, 
Предишу и сви Милићи у Црној Гори (у Црмници, Љешкопољу, Ник-
шићу, Даниловграду, Словенији и Милићи у Америци). Такође, зна-
чајан број Милића живи и насељава различита мјеста у Црној Гори па 
и свијету. Један број Милића живи у Републици Србији, Републици 
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Српској и Босни и Херцеговини а вјерује се код Милића да је мјесто 
„Милићи“ у близини Зворника добило име по овом братству од исеље-
ника и избјеглица. Према аутору Стеву Горановићу који детаљније од 
др. Ђорђија Милића описује пут Орловића у књизи „Братство Горано-
вића“ и ово братство које живи у Голији никшићком селу поријеклом 
је од Орловића и прихваћеног родоначелника Горана Милића из Бје-
лица, рођеног 1700 године, који се враћао у Чарађе он наводи: „Горанов 
отац, из војводске куће Орловића, са угледним племенским и породич-
ним наслеђем, сигурно је имао висок племеснки углед (..) Отац му је 
погинуо са још осам Милића у Цркви у Предишу 1714. године а жена 
му је била сестра Вука Томановића иначе оца Никца од Ровина. (...) 
Рођен је у Предишу у породици Милића“. У књизи "Плавско - Гусињска 
област" познатог аутора Андрије Јовићевића, који је цитирао често Јо-
вана Ердељановића још се каже: „Лончаревићи и Бектешевићи су до-
сељени из Затријепча, а даља им је старина из Бјелица, из Катунске 
Нахије, од чувеног братства Милића. Како је даље навео по том пре-
дању, три су се брата Милића преселила из Бјелица у Затријебач, гдје 
се један од њих "полатинио" и остао у Затријепчу, а други задржао своју 
вјеру. Од овога који је остао у Затријепчу, јесу Бењкањи: од овог потур-
ченог у Гусуњу су Бектешевићи, а од трећег брата, који није хтио пре-
вјерити произилазе Лончаревићи, који се иначе зову и Милићи, по 
најстаријем имену“. 

Милићи су у Бјелице почели се насељавати почетком XV вијека. У 
XVIII вијеку су се почели исељавати прво у Црмницу и Љешкопоље па 
онда даље пут свијета. Међутим, крш овог каменитог краја највећи број 
братственика увијек памти и враћа му се са највећом жељом и љубављу. 
Мјесно гробље је веома специфично што се на гробљу код Цркве Ми-
лића – сахрањују само представници братства Милића. Мада људска 
ширина Милића и несебичлук сигурно није мали, па сам чуо из кази-
вања рођака али то нијесам могао провјерити, да ипак има један члан 
блиске нам породице Абрамовић, сахрањен у њеном загрљају. 

 
ПОХАРА ОД НАПАДА НУМАН ПАШЕ 
НА ЦРНУ ГОРУ И БЈЕЛИЦЕ 
 
Од историјски биљежених деветнаест напада Турске војске на 

Црну Гору, два ће остати крвава разура мале и сиромашне земље и то 
1714. године када је босански везир Нуман паша Ћуприлић кренуо 
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на Црну Гору у заједници са скадарским и херцеговачким пашама. 
Напад Нуман Паше Ћуприлића био је страшнији и од другог напада, 
додуше који се догодио нешто касније а предводио га је Махмуд паша 
Бушатлија 1785. године а који је такође руинирао нашу земљу. За Бје-
лице и околна мјеста у Катунској нахији још један напад турске војске 
био веома страшан, догодио се у Предишу 1756. године а кога је пред-
водио Ћамил Ахмет паша и у коме је страдао велики број Милића и 
других Катуњана. Ипак црногорска војска у овом нападу је однијела 
побједу. 

Нуман паша Ћуприлић важио је за једног од најспособнијих ста-
рјешина ове моћне војске и био је Албанског поријекла. У књизи 
„Кратка историја Митрополије Црногорско-приморске (1912-1999) 
аутор мр Александар Стаматовић наводи да Црна Гора није жешћи 
напад доживјела, од оног када је напала војска Паше Ћупрића. Он је 
успио да уђе у Цетиње и спали Цетињски манастир. Том приликом 
су сравњена са земљом цетињска села и само Цетиње, све је попаљено 
и срушено. У Манастиру је запаљена значајна историјска грађа и на-
несена је нашој данашњој културној баштини огромна штета. Ћупри-
лић је прво на лукавству позвао прије напада Црногорце да се покоре, 
плате хараче и даду таоце. На његов позив дошао је један број главара 
и бираних црногораца али Паша их је погубио. Тада је преко њихових 
гласника поручио народу да морају послушати све указе и наредбе 
његове војске па се народ од страха отео у планине, чак и према мле-
тачком подручју. 

Веома је интересантно да се како је наведено историјски извори 
служе различитим бројем војника који су напали Црну Гору у походу 
Нуман паше Ћуприлића, али исто тако и око мјесеца напада у јесен 
1714. године. Према Недиму Филиповићу (1940:213) у дубровачким 
изворима 6. априла Ћуприлић је био у Гацку са војском и доста бо-
лестан, па је тражио да из Дубровника дође љекар. У Гацку је провео 
Рамазан. Ту је издао три бујурулдије. Прву 16. дана Рамазана (25 сеп-
тембра), другу 17. дана Рамазана (26 септембра) и трећу 27. дана Ра-
мазана (6 октобра) у којој одређује која ће војска бити уз њега при 
походу на Црну Гору, те да тај одред буде снабдјевен храном и другим 
потрепштинама за наредних десет дана. Напад је одложен за средину 
октобра када се завршава Рамазан. Послије истека Рамазана 12. ок-
тобра војске су започеле надирање у Црну Гору. Енес Пелидија (1980: 
123) такође наводи: „Чим је, 12. октобра престао мјесец поста, сва 

ТОКОВИ 1-2/2021

85



три одјељења турске војске под сераскеровом командом пошла су у 
напад на Црну Гору“. Према овом аутору због евидентног преласка 
народа црногорског на млетачку територију, Ћуприлић је на два дана 
прије отпочињања похода, тј. 10. октобра послао писмо генералном 
провидуру, протестујући због тога. Наведене историјске изворе ци-
тира и Илија Мијушковић у књизи „Разура старе Повије“ ( 2019: 18). 
Повија је у том периоду од стране војске Ћуприлића такође разорена 
а у пећини Срђевици у непосредној близини Манастира Острог погу-
бљене су 72 душе а 28 одведено у ропство а село је наредних седам 
година остало пусто. Према аутору Јовану Томићу (1932:81) напад 
сва три табора турске војске почео је 12. октобра 1714. године под 
врховним командом Нуман паше Ћуприлића, најспособнијег војско-
вође којега је имала Турска у то доба. Непосредни повод за напад био 
је упад 700. Катуњана 23. септембра у околину Грахова и плијењење 
великог броја стоке. Главни циљ овог гласитог ратника био је да про-
дре у срце Катунске нахије, похвата главаре и побије што више народа 
као и заустави њихово даље продирање на млетачку територију. 
Црногорци племенски већ у значајној мјери разједињени веома су 
брзо разбијени па је 30.000 војника колико је према ратном плану мо-
билисано, распоређено у три војна одреда. Најјачи одред под непо -
средном командом Ћуприлића имао је око 15.000 војника примарно 
састављен од јаничара. Други одред од 10.000 војника, предводио је 
скадарски санџак бег Мехмед паша који је састављен од Арбанаса и 
трећи одред предводио је са 5.000 војникa херцеговачки санџак бег и 
потомак Чеја Орловића, Бећир паша Ченгић. 

Веома брзим продирањем преко Никшића и Бијелих Пољана ус-
ким стазама дошао је са својом војском Нуман паша Ћуприлић у Бје-
лице, након што се кратко био улогорио у Чево. Његов пут је био 
добро планиран како би ушао у Цетиње. Спорадичне сукобе веома је 
брзо рјешавао јер силина његове војске је незадржива. 

Спорадични и мали сукоби црногорског народа нијесу предста-
вљали велику препреку за турску војску. Већ послије последњих от-
пора који су сломљени састављали су се одреди турске војске. Бранко 
Павићевић (1984: 28) наводи да за турске јуришне одреде није пред-
стављала никакву препреку ни млетачка државна граница, преко које 
су прелазили на млетачку државну територију, тјерали тамо црногор-
ске избјеглице које су сматрале да су нашле уток гдје га није било. 
Тјерали су их до зидина которске тврђаве, до Доброте, сјекли и уби-
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јали и одводили у робље. Убрзо је и Ахмед паша дошао на Чево код 
Ћуприлића који је чекао да му црногорски главари изразе покорност. 
Главарима који су дошли из катунске нахије, Зете, Љешкопоља, Црмни -
це и Пјешиваца прочитан је султанов ферман а неки су враћени да 
преносу поруке у своја мјеста. Он је задржао један број главара које 
је са ланцима водио са собом када је напустио 4. новембра Чево и по-
шао за Спуж. Тамо их је и погубио. Према Илији Мијушковићу 
(2019:21) казнио је због ненаклоности Зећане и Црмничане побио је 
пуно изненађеног народа и повео у робље. Наредио је другим одре-
дима да се врате својим санџацима али пошто сачекају Катуњане и 
нанесу им коначан пораз а он је преко Никшића, гдје се је кратко за-
држао предао Град капетану Мушовићу из Колашина, који су Никшић 
држали све до ослобођења 1877. године. Негдје између 15. новембра 
или неколико дана касније Ћуприлић је обављеног посла напустио 
Црну Гору и упутио се према Гацку и даље према Травнику у Босни. 
Преко 2.000 до чак 3.000 робаља настанио је како смо и навели у Гла-
синац и околину. Пораз је био коначан, потпун и застрашујући. 

Како је то објаснио академик Бранко Павићевић (1984: 28) у Збор-
нику радова посвећом Михаилу Лалићу у почаст „Наступио је такав 
трагичан историјски тренутак за Црну Гору и опстанак њезиног ста-
новништва да се у народној свијести, у ранијој црногорској повијес-
ници, ништа није могло поредити са огњем и мачем који су пријетили 
те 1714. године да потпуно опустоше земљу, обезглаве и сатру Црно-
горце“. Иначе мала Црна Гора са 16.000 становника према Ђорђију 
Вукотићу (1980:90) изгубила је око 5.000 становника, од чега највише 
изгубила Катунска нахија. 

 
РАЗУРА МИЛИЋА ИЗ БЈЕЛИЦА 
 
Један од последњих отпора за долазак Ћуприлићеве војске на Це-

тиње збио се у Бјелицама гдје се је војвода Милија Радоњин затворио 
у Цркви Успења Богорице у Дубу (Ресна) са својих осам братственика 
и пружио историјски отпор у коме су страдала 72. турска јаничара и 
плаћана домороца. Силини напада који је трајао седам дана колико 
су девет брата Милића били затворени у Цркви и снабдјевени са му-
ницијом, са мало или нимало хране и водом, дошло је до крвавог су-
коба а петнаест пушкарница на Цркви који су били мањи отвори на 
зидовима, добро су послужили браћи да толико дуго држе отпор тур-

ТОКОВИ 1-2/2021

87



ској војсци. Наравно, у отпору прије чина затварања у зидине Цркве, 
слиједио је јак отпор већег броја братственика. У братству Милића и 
даље се са поносом говори о овом нападу као искри борбе за слободу 
и чињеници како су Ћуприлићеви војници прилагали разно грање и 
дрва, сумпор и лан, како би угријали зидове Цркве ватром и уморили 
ове јунаке димом. У својеврсној „печењари“, без муниције, без хране 
и воде, седмог дана сломљен је отпор Милића од стране дијела турске 
војске коју је Нуман паша Ћуприлић оставио да заврши посао а он 
наставио да напредује према Ловћену. Иначе, последњи отпор црно-
горске војске 17. октобра догодио се на падинама Ловћена, након чега 
је почела велика освета и крвава хајка на црногорско становништво. 
Бјелице је сравњено са земљом а све што се могло побити је побијено 
а један дио је утекао главом без обзира тражећи привидни спас. 

Један Његошев стих у значајној мјери то описује:  
„Што утече испод сабље турске, 
што на вјеру праву не похули, 
што се хће у ланце везати, 
то се збјеже у ове планине, 
да гинемо и крв проливамо, 
да јуначки аменет чувамо, 
дивно име и света слобода. 

 
У Цркви Успења богородице у Дубу која је обзидана клесаним ка-

меном а саливеним плочама покривена је кровна и олтарска кон-
струкција побијени су девет брата Милића. Иначе, ова Црква је 
слична бројним другим сеоским црквама које су подизане у том вре-
мену у Катунској нахији. Црква је изразито мала грађевина са плит-
ком, полукружном апсидом и президаним звоником на преслицу са 
једним отвором за звоно. Покривена је каменим плочама. Унутра-
шњост је засведена полуобличастим сводом који се директно ослања 
на моћне бочне зидове. Освијетљена је са низом уских прореза раз-
мјештених по свим зидовима, који су служили као пушкарнице. 
Црква је данас од стране државе проглашена културно историјским 
спомеником Црне Горе. 

На улазу у Цркву стоји Његошев натпис уклесан на каменој плочи 
са стиховима: 

„Поход Ћуприлић везира с војском на Црну Гору 1714. године ју-
наци се тад гледају када на врат муке дођу најславније тад умрије наш 
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Милија војвода у цркви се затворити зовне браћу дашњим пођу гроб 
је красан каже црква споменик ће бит слобада бранише се седам да-
нах девет братах без престана седамдесет и два више барјактара што 
убише око цркве на све стране док их изда џебана турци олтар про-
валише со олтара их све побише“. 

Без намјере величања, братство Милића из Бјелица кроз историју 
је дало два гувернадура, 12. војвода, 2. сердара, командире, капетане, 
стотинаше, барјактаре и перјанике. Војводе су представници световне 
и духовне власти у појединима племенима у Црној Гори. Братство 
Милића је дало још двојицу војвода у сукобима 1918. године. Од ве-
ликог броја војвода тешко је било кога издвојити. Поједини представ-
ници овог братства опјевани су у највећим књижевним дјелима Петра 
II Петровића Његоша као што су: Шћепан Мали и Горски Вијенац. 
Међутим, све до данас опјевава се ова страшна трагедија у различи-
тим епским пјесмама па тако и чувени Радован Бећировић опјева:  

„И Милића црква у Бјелице, 
Још коза њу вире пушкарнице. 
Ту погибе девет Орловића 
Од крваве сабље Ћуприлића“.  

И данашњик Божо Ђурановић је такође, додуше у пјесми новијег 
датума, написао у потоњем стиху те пјесме следеће:  

„И ми данас ђе смо дошли 
Ђе је света црква ова, 
Сјенима се поклањамо 
Ових славних витезова.“  

Црна Гора дијели много истина, а само је једна права. Никада не 
прејудицирам да је ово једина истина али су значајни релевантни из-
вори и историјске чињенице указале на упоређивање тих спознаја и 
сазнања. Циљ никада није величање свога братства али за оно што са 
поносом требамо причати, то је наш дуг према прошлости али и бу-
дућности. Зато вјерујемо да гдје је капало и капаће и да ће славна ис-
торија православног народа бити још више пријемчивија своме роду 
и нашим будућим генерацијама. Јер само ако знамо што смо, зна -
ћемо и ко смо. 
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Чедомир ЛУТОВАЦ 
 

ОДНОСИ ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ У 19. ВИЈЕКУ 
 
 

BB
ПСТРАКТ: Ослоођењем и роширењем ериорије Црна Гора 
је о вођсвом инасије Перовић: Пеар I, Пеар II, Књаз Да-
нило и Никола I, оком 19. вијека осала независна ржава. 

Црноорски влаари смарали су Црну Гору неосвојивим осаком 
срско царсва и ценром око коа ће се о царсво оновии. Након 
сјајне ојее на Грахову Турска је рисала на разраничење, а 
сварно ризнање независноси Црне Горе осинуо је на Берлин-
ском конресу 1878. оине. 

Током Срске револуције усаници су усјели а израе своју 
ржаву. Соразумом је изејсвована ауономија Срије и укину 
феу  ални сисем. Планом унурашње и сољне олиике, о нази-
вом Начераније, Срија, као клица ууће царсва, на емељима 
срско царсва из 13. и 14. вијека, реа а сеи риљуи све земље 
које је окружују. Признањем независноси на Берлинском конресу 
ушла је у ре евроских ржава. 

Полиичке везе између Црне Горе и Срије злижавали су оноси 
рема зајеничком неријаељу, али су их чесо развајали и суко-
љавали међуинасички инереси. Првим уовором о војно-олиич-
кој сарањи и инасичким оносима 1866. оине уврђено је а 
књаз риружи Црну Гору новој ржави. Након изненане смри 
кнеза Михаила сав књаза Николе је ио а вије кнежевине имају 
оуну самосалнос. На ој основи је 16. јуна 1876. оине у Вене-
цији осину ајни Соразум о савезу и Војна конвенција. 

Након Берлинско конреса оноси Црне Горе и Срије су или 
неискрени, оса хлани, а онека и оворено неријаељски. Није 
их злижила ни ромјена на сријанском ријесолу 1903. оине, 
након розно уисва краља и краљице и изора краља Пера Кара-
ђорђевића. 

Кључне ријечи: Динасија Перовић, Срска револуција, Среењ-
ски усав, Усавораниељи, Начераније, Разраничење, Исочно и-
ање, Берлински конрес 
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 ЗАЧЕЦИ ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ У ЦРНОЈ ГОРИ 
 
О мало росора, који су чиниле само чеири нахије: Каунска, 

Ријечка, Љешанска и Црмничка, ослоођењем, роширењем ерио-
рије и риајањем Бра, Црна Гора је ресала а слови као оме-
нуи ио Османско царсва и рерасла у независну ржаву. Тај 
роцес екао је соро, раћен ослооилачком ором, расаањем 
аријархално леменско рушва и сварањем орана ценралне 
ржавне власи. 

Влаика Пеар I Перовић Њеош (1782-1830) се енерично су-
росавио Турцима, савивши се на чело ослооилачке оре и о-
ора. Осварио је вије значајне ојее на Маринићима и на Кру сима 
1796. оине. Заим је основао рве оране ржавне власи у Црној 
Гори. Усосавио је јешњу сарању између Црне Горе и Бра. Омеен 
орама роив Француза око Боке Коорске Пеар I није моао а 
омаже Карађорђеве усанике у Срији. Руском омоћи оравио је 
сање ржавних финансија. 

Полимски крај осао је важан ојека осмарања и инересо-
вања евроске иломаије и конзуларних ресавника у Скару. То 
је значајно уицало на роцес рехрисијанизације, коју је акички, 
муро, орезно и смишљено сровоио иуман Мојсије. Он је на Це-
ињу омаао влаици Перу I у ржавничким ословима, ко коа 
је оављао и неке иломаске мисије у Срији. 

Усанак у Срији 1804-1813. осакао је чеовања и хајучију у 
орњем оку Лима и Таре. Умножавале су се хајучке чее и раничке 
ружине, које су ориносиле ширењу иеје о усанку. Турци су 
реко усињско муира, који је урављао ившом нахијом Буимља 
и реко лавско-усињских еова вршили риисак а се раја о 
урском засавом ори роив усаничке војске, која се креала ка 
Лиму. Дио леменских лавара ослао је у урску војску неке своје 
расвенике. Међуим, већина нароних рвака се ореијелила за 
масовни усанички окре, који се јавио у вези са усјехом Карађор-
ђевих усаника око Сјенице и Ново Пазара 1809. оине. 

Сановнишво Васојевића и Горње Полимља, Лијеве ријеке, Мо-
раче и Роваца лисом се оило на оружје. Уњеени сељаци, чиф-
чије су ако изразили незаовољсво својим оложајем. У овај крај 
ошли су усанички ореи Ана Симеуновића, Рака Левајца и Хаџи 
Проана Глиоријевића у циљу овезивања са раоорним леменима 
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и ослоођења свих Бра. Карађорђеве војвое су оржале више зо-
рова, на којима су нароу ојашњавале циљеве оше револуционар-
но усанка роив Турака. Таа је у овом крају, као симол заје  ни чке 
оре за национално и социјално ослоођење срских усаника и на-
роа овоа краја у олини Лима, оијељено сеам Карађорђевих 
арјака. Јено срљачко расво се о арјаку који је аа оило, 
розвало Барјакаровићи, а и за нека руа расва се уз ороично 
име омињао и назив арјакаровићи. Јеан рој Kарађорђевих арј-
ака разијељен је и у Кучима, Морачи, Пиерима и још неким ле-
менима у Брима. Сварање слооно сељачко осјеа, какав је 
осварен у Срији, ио је иеал за чифчије у овом крају, чему се е-
жило кроз чиав 19. вијек. 

И сам Карађорђе је са лавнином војске о еве хиљаа љуи о-
шао у Васојевиће и ружио маеријалну омоћ усаницима, који су 
или ослооили овај крај. Хашани, Шекуларци и Васојевићи су 
свечано о оружјем Карађорђа, као сво земљака, очекали ри-
јечима: „Госоару наш, сви смо сремни о арјаке воје, крв своју 
лии за крс часни и слооу злану.“ У љео 1809. чиава ериорија 
Васојевића, с оје сране Кома, Шекулар, Хас, Ровца и Морача ила 
је ослоођена. За насуање у Бра Карађорђе је ражио саласнос 
мироолиа Пера Прво, ок му а саласнос није ила орена 
ка су у иању Васојевићи, Шекулар и Хас. Долина Лима ила је ро-
сор њеово војно и олиичко јеловања. Каа је након сређивања 
рилика у Црној Гори мирооли Пеар Први ио сворио широки 
фрон за ослоођење на оручју Пиера, Роваца, Мораче, Дроњака 
и Ускока, у својим озивима на усанак храрио их је усјесима уса-
ника у Васојевићима и на орњем оку Лима. 

Међуим, зо ораза сријанске војске на Исочном фрону, Ка-
рађорђе је с лавнином своје војске морао а крене рема Морави. 
Тајно хајучки овукли су се у Срију Симеуновић и Левајац, а нешо 
касније и Хаџи Проан са својим ореима. Срија није усјела а 
освари роширење усанка и рорам ослоођења срско нароа 
на ширем росору. Са Карађорђевом војском се из Хаса, Бихора, Ро-
жаја и осалих оласи Саре Рашке овукао велики рој усаничких 
ороица, које су рејеле у Срију. Из Бихора се у аници овукло 
мноо срско нароа са оор кнезом Јованом Савом Бихорцем на 
челу. Таа је јако ослаио срски енички елемена у Бихору и ро-
жајском крају. Процес мирације рема Срији насавио се и касније. 
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Усаничке сарјешине оказале су наор и орену ажњу а се из-
јелом сановнишву омоне насељавање у ојеиним нахијама у 
Срији. Осуило је и расво манасира Ђурђеви суови, међу 
којима и манасирски слуа Милош Зечевић, храри усаник и хај-
ук, рођен 1782. оине. Он се касније, око 1820. оине, враио у 
Ђурђеве суове, је се замонашио, узевши уховно име Мојсије. Тај 
усаник и уховник уне ри еценије је ио ревоник у олиич-
ком и рушвеном живоу овоа краја у орњем оку Лима и сона 
између Црне Горе и Срије. Био је савраменик мироолиа Пера 
Прво и Пера Друо Перовића Њеоша. 

Турци су оновили уравни аара и оранизацију власи, каква 
је ила о 1809. оине. Сишан је оор и оезијеђено аље функ-
ционисање чилучко феуално сисема. Овај крај се нашао у ок-
виру Санџачко кориора, као аријере између ва исорона на ро а, 
осавши у урској раници. И ослије овлачења Карађорђеве војске 
из олине Лима насављене су везе са Сријом. Процес мирације 
сановнишва екао је конинуирано, а насављене су и риврене 
везе. 

Скаарски везир Тахир аша је на Васојевиће, Шекулар и Хас уу-
ио казнену ексеицију о вођсвом Хасана Хоа. Повоом оа Пе-
ар Први је исао скаарском аши: „Ја саа нијесам ушао ни 
јено Црноорца, ни Брђанина мимо наших раница а ие Кара-
ђорђу на омоћ, но ако о уе исина а је Хасан Хо ошао на Ва-
сојевиће, како овамо чујемо, и ако сахије ођу своме цару на ина, 
ваља а и ми иемо нашему, о јес рускоме.“ Скаарски аша је о-
оворио а је Хасан Хо ошао а умири Васојевиће, који су усали 
роив царевине. 

Друи срски усанак 1815-1833., који је значио роужеак 
Срске револуције, није имао неко ојека у овом крају. Послије сре-
ђивања рилика у Црној Гори у оа Пера Прво, а ез излеа а се 
оије омоћ о Срије у оа кнеза Милоша (1815-1838), који се 
риворички охоио рема Турцима, рваци овоа краја се оријен-
ишу рема Црној Гори. Најисакнуији оранизаор оре за осло-
ођење, ослонцем на Црну Гору, ио је иуман манасира Ђурђеви 
суови Мојсије Зечевић. За о му је ило орено а израи на-
роно јеинсво у врло сложеној еничкој и вјерској среини. Ми-
рооли и јесник Пеар Друи Перовић Њеош (1830-1851) ра змје њивао 
је исма са кнезом Милошем око ресељења сановнишва у Срију. 
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Сличних конакаа ило је и касније у оа усавораниеља и кнеза 
Алексанра Карађорђевића (1842-1858). 

Пеар II је усосавио инсиуције за сровођење ржавне власи: 
Сена, Гварију и Перјанике, заим каеаније као локалну влас, за-
вор, асоше, оликовања, оворио основну школу, укинуо уверна-
урско звање, усановио црноорски р, као моификовани р 
Црнојевића, заим црноорски асош, као „Црноорски асаор“. У 
Цеињском манасиру је монирана шамарија онесена из Русије. 
У њој су шамане црквене књие, школски уџеници, званична о-
кумена и књижевна јела. Поинуа је Биљара, рва званична ре-
зиенција влаике. С развојем ровине олази о роцеса извајања 
ровачко и лаварско слоја, који осаје ривилеована класа у 
земљи. Олучним мјерама ценралне власи сузијена је уркофилија 
у Бјелоавлићима, Пиерима и Црмници и оуна роив рику-
љања ореза. 

Териорију Црне Горе у о оа чиниле су: Каунска, Ријечка, 
Црмничка и Љешанска нахија, заим Бјелоавлићи, Пиери, Морача, 
Ровца и ио Куча, о ланине Лоле, Ловћена и Суормана, о Скаар-
ско језера и Буоша, око 3000 км2, са око 80 о 100 хиљаа санов-
ника. О 1848. оине Црној Гори је риојена и Лијева Ријека, која 
се овојила о Куча, а име и о урске скаарске власи. Нa ако ма-
лoм росору иле су само ри варошице: Цеиње, Вир Пазар и Рије -
ка Црнојевића. Независнос Црне Горе рво је ризнаа о Ха суршке 
монархије јула 1841. оине, рооколом о раничној линији на ро-
сору Кривошија, Боке и Пашровића. Овим је факички ризнаа 
независнос Црне Горе о сране јене моћне ржаве. 

Прорам Илије Гарашанина је имао значајан уицај на аљи раз-
вој ослооилачко окреа у неослоођеним крајевима, а у ој ори 
се ојенако леало на овезивање са Сријом, као и са Црном Го-
ром. Црна Гора је о Срије оијала реовну оишњу омоћ о 1000 
аусријских укаа, а усанички окре у олини Лима се више везује 
с Црном Гором. Као симол овезаноси аа су у овом крају очеле 
а се носе црноорске кае и јелови црноорске ношње. 

Књаз Данило Перовић (1851-1860) је рихваио Њеошеву иеју 
о онови „Иванеовине“, као свој најважнији олиички рорам. Тај 
ојам је оухваао росор Саре Црне Горе, олас о Мораче о 
Таре, Зеску равницу са Жаљаком и Поорицом, Приморје о Бара 
о Сича, сјеверни ио Аланије са Скаром, раховски и никшићки 
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крај, Руине, Дроњаке, Бањане, Пиву, Зуце, Крушевицу и Суорину. 
Меморанумом Париском конресу 1856. оине ражио је о вели-
ких сила а Црна Гора оије међунароно ризнање и а ресане 
а слови као оменуи ио Османско царсва, а о није унурашње 
иање Турске, већ међунарони оноси слооне земље, која има 
раво на свој ржавни сујекивие, а се ризна независнос Црне 
Горе иломаским уем, а се рошире њене ранице рема Хер-
цеовини, у Васојевићима и рема Аланији, а се Црној Гори усуи 
Бар и а се увре ранице рема Турској. 

Закоником Данила I увеена је оавеза лаћања ореза, јенакос 
свих рађана ре суом, лична и имовинска рава, срое казне за 
изају, за уисво, крађу и рељуу, зарањена је хајучија, арано-
вана слооа вјероисовијеси и зашиа азиланаа. Формирана је 
ара као елина војна јеиница. Племенски лавари су са Цеиња о-
ијали чинове, новац и оружану рању, а Су црноорски је суио у 
Грахову, Бањанима, Зуцима и Крушевици. Разранаа је овјере-
ничка оавјешајна мрежа са ценром у Косијереву и на Грахову. 

Маја 1856. оине уркофилска сруја из Куча, незаовољна кња-
жевим асолуизмом и њеовом иранском рироом, извршила је 
наа на црноорске оанике у Браоножићима, заалила велики 
рој кућа и ројерала око 500 лица у изнансво. Почеком јула 
1856. оине војвоа Мирко је са неколико хиљаа љуи наао оу-
њене Куче и сурово се орачунао са уркофилским снаама у Кучима. 
О црноорске војске сраало је 130 мушкараца, ри жене, есе је-
војака и есеоро јеце. Суровим војничким мјерама оезијеђена је 
саилнос, олиичко јеинсво и асолуна књажева влас. 

Таа су се есили рви круни и енерични оези у равцу ос-
лоођења Доњих Всојевића ослонцем на Црну Гору. Војвоа Миљан 
Вуков и сеам каеана су уреили влас у Васојевићима и Хасу, о 
узору на влас у књажевини Црној Гори. Таа су оранизоване слееће 
каеаније: Коњушка, Краљска, Трешњевско-Треачка, Бучичка, Ђу-
лићка и Равни Хас или Поличка каеанија на есној срани Лима. 
Сема је ила Каеанија Лијеве Ријеке на црноорској ериорији. 
Формиране су чее-соине и именовани соинаши, арјакари, во-
ници и есечари о узору на Књажеву војску. У замаху ослооилачке 
оре смањени су услови за јеловање и осанак исламизовано са-
новнишва у овом уновном крају. Овијао се роцес мирне рехри-
сијанизације у овом крају ез ролијевања крви. 
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 РАЗГРАНИЧЕЊЕ ЦРНЕ ГОРЕ И ТУРСКЕ 
 
Књаз Данило је увео Црну Гору у само среише Исочно иања. 
Црноорска нарона војска извојевала је значајну ојеу на Гра-

хову 13. маја 1858. оине, која је изазвала велико оушевљење. Међу 
соинама оинулих урских војника ио је и Кари аша. На Илин-
ан, 2. авуса 1858. оине, Васојевићи, Морачани, Кучи, Браоно-
жићи, Дроњаци и Језерци, о вођсвом Миљана Вукова и Новице 
Церовића извршили су наа на Колашин, који је разорен и саљен. 
Било је на соине оинулих Турака, жене и јеца су ошеђени, а 
ошеђена је и џамија. 

По рииском великих сила урска влаа је рисала на разра-
ничење. То је за Црну Гору ресављао круан корак. Осварено је 
инирекно ризнање њене независноси. До аа неоређене ра-
нице осале су законие, а осојање ржаве нашло се о зашиом 
и аранцијом великих сила. Црна Гора је оила ериорију и међу-
нарону верификацију своје ранице. Териорија Црне Горе роши-
рила се о Лима, али су вије рећине јеинсвене ериорије у олии 
Лима, на којој су, о 1857. оине, функционисали црноорски орани 
власи у виу каеанија, осале и аље у урској раници у омену 
лавских и усињских еова. Тако је за вријеме кракорајне влаа-
вине књаза Данила извршено ослоађање неких крајева и разрани -
чење с Турском. Књаз се ослооио урско рииска, сузио самовољу 
леменских лавара и уркофилску оозицију, онио Законик и из-
вршио низ унурашњих реформи. Аенаом на књаза Данила у Ко-
ору 12. авуса 1860. оине завршио се кракорајан, али значајан 
ерио влаавине рво свјеовно влаара. 

 
БОРБА ЗА НЕЗАВИСНОСТ СРБИЈЕ 
 
За вријеме Прво срско усанка 1804-1813. већи ио Беора-

ско ашалука ио је ослоођен. Срски усаници су сазвали Нарону 
скушину и израили рве оране ржавне власи, али усанак је 
уушен 1813. оине. Прву иломаску мисију Срије ресавља 
олазак рое Маије Ненаовића у Перора 1804. оине. 

Срска револуција је насављена у Друом срском усанку. Ми-
лош Ореновић је реоворима изејсвовао ауономију. Сељаци су 
осали власницима земље ез окуа, а Милош насљеним кнезом. 
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По рииском кнезова кнез Милош је сазвао Скушину 15. фе-
руара 1835. оине на којој је онесен Среењски усав, рви на Бал-
кану, врло лиералан и јеан о најнаренијих усава у Еврои. 
Њиме је у Срији укину феуални сисем и ораничене належноси 
кнеза. По сраним рииском, а и сам се роивио ако лиералном 
усаву, кнез Милош је 1838. оине укинуо Среењски и роласио 
Турски усав, али је слееће оине морао а науси Срију. 

Државник и аминисраор Усавораниељско режима (1838-
1858), Илија Гарашанин, оформио је План сољне и унурашње о-
лиике Срије о називом Начераније, о којем је Срија, као 
клица ууће царсва, реала а раи на сварању јене јужносло-
венске ржаве, риљуљујући све земље које је окружују. 

Планови о ујеињењу Сра и осалих Јужних Словена сворени 
су у ариском хоелу „Ламер“ у којем је ољски кнез и иломаа 
Аам Чароријски раио на јачању анируске и аниаусријске је-
ланоси, а и му о омоло за ослоођење Пољске уз оршку 
Француске и Енлеске. Тај окумена се звао „План сварања зај-
еничке ржаве Јужних Словена, ослоођених из росва Аусрије, 
Русије и Турске, снаом срске ржаве“. Гарашанин је у своје „Начер-
аније“ уврсио велики ио ека оа Плана, с им шо је ермин 
Јужних Словена замијенио ермином Сри. Франишек Зах, који је 
ресавио План у Срији, осао је срски минисар војни, ђенерал 
и начелник Ђенерал шаа. 

Срска ржава ће, као рави насљеник у савезу с рошлошћу и 
свеим исоријским равом, на емељима срско царсва из 13. и 
14. вијека и оае славне срске исорије, насавии је је реки-
нуо оласком Турака. Зао ваља осварии разумијевање и слоу са 
свима у окружењу: са Срима, Каолицима и Бошњацима, уемељии 
оносе са Буарском, Босном, Херцеовином, Саром Сријом, Косо-
вом, Меохијом, Брима и Црном Гором. 

Кнез Михаило је 1867. оине оио кључеве већих срских ра-
ова, а урске руе су наусиле Срију. Тако је Срија е фако о-
сала независном ржавом. Највише је олазила у ирекан конак 
са Њемачком, Аусријом или Венецијом, који су јој оносили моер-
низацију. Кнез Михаило је 1861. извршио измијене и оуне Турско 
усава из 1838. оине. 

О Кучук Кајнарџијскоg мирa 1774. оине о Кримско раа 
1853. и Париско мира 1856, Русија је ила зашиница Сра и оса-
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лих хришћана у Османском царсву. Послије Париско мира 1856. 
ауономија Срије није више ила о аранцијом Русије, нео о 
аранцијом шес евроских сила. Тако је о рви у извучена из рус-
ко круа. Искрисалисало се иање: с јене сране зашиник, а с 
руе инереси. Срија се налази на раскрсници уицаја ри цивили-
зације: заане кулуре, руски уицај и оријенални уицај. Каа је 
након ослоођења формирана моерна ржава, умјесо аусријско 
и њемачко моела, иако су имали највећи кулурни роор, зо њи-
хових имеријалисичких асирација, узе је француски моел. 

 
ПОЛИТИЧКЕ ВЕЗЕ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И  
УЈЕДИЊЕЊЕ БАЛКАНСКИХ НАРОДА 
 
На лану ослоођења о Турске и Аусроуарске и јуословенско 

ујеињења јеловао је велики рој ознаих: Илирци, Вук Караџић, 
Ђуро Даничић, Свеозар Марковић, Свеозар Милеић, Цвијић, Скер-
лић, Илија Гарашанин... Духовни окровиељ свеоше нароно о-
креа за ослоођење и ујеињење свих алканских нароа, ио је 
Михаило Ореновић, најкрунија личнос своа времена на Балкану. 

Илиризам или Илирски окре је назив за књижевни језик, кул-
урни и рушвени окре у Хрваској и Славонији риесеих и 
чересеих оина евенаесо вијека. Илирско име је узео као за-
мјена за ојам Јуословенсво и име се изјело намеање осоје-
ћих енонима уиме слое и националне олеранције. Главне вође 
Илирско окреа су или Љуеви Гај, роф Јанко Драшковић, Сан -
ко Враз, Димирије Демеер, Иван Мажуранић и руи. Илирци и Вук 
Караџић су насојали а осваре оуно јеинсво хрваско и 
срско језика и равоиса. Илирско име је наласило ауохонос 
јужнословенских нароа на Балкану. Јужни Словени су оомци 
Илира, саросјејелаца Балкана. Илирско име је синоним за Јуосло-
венсво. Илирци су се залаали а се сви Јужни Словени ујеине у је-
ан књижевцни језик на коме су исали исци Дуровника и на коме 
су исјеване најљеше нароне јесме. 

Вријенос Илирско окреа је у залаању за ослоођење и ује-
ињење свих Јужних Словена у јену зајеничку ржаву, чију основу 
чини језик. По авнашњој раицији о ојмом Илира оразуми-
јевају се сви Јужни Словени равославне, каоличке и исламске вјере. 
Језик и исмо су су национално иениеа. 
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Гоине 1866. нарављен је оовор Гарашанина и лиера Нароне 
сранке у Хрваској Шросмајера о ореи зајеничке акције а се 
оснује јена јуословенска ржава независна о Аусрије и Турске, на 
основу зајеничке нароноси. Вјера нас на роје ијели и расавља, 
зао нам не може ии ринци за ујеињење, нео наронос ошо 
смо јено. 

Сарању је омуила олиичка криза у Хрваској и соразум 
кнеза Михаила с Мађарима. Преко вјере и исма равио се разор 
између Хрваа, Сра и Словенаца, зао су Фрањо Рачки и Јоси Јурај 
Шросмајер 1866. у Зареу основали Јуословенску акаемију зна-
носи и умјеноси, као расаник јуословенске мисли. 

Неки Наум Сио из лемена Тоске, у циљу сварања зајеничке 
ржаве око Срије, увео је у аниурску роаану 1866. улено 
Џелал ашу из феуалне ороице Зоу. Превиђен је зајенички са-
вез на окреању Аранаса на усанак. Грци су формирали Херију 
за ослоођење свих хришћана и сварање хришћанске феерације на 
Балкану. Срија је склоила савез са Грчком у Веслау ко Беча 1867. 
оине, а 1868. са Румунијом. У склау са уорочним Планом срске 
националне олиике Илије Гарашанина, ревиђено је самооре -
јељење у формирању засених ржава, које и се оранизовале у ок-
виру алканске конфеерације. 

Буари су заоварали сварање словенско царсва о Сра и Бу-
ара, а Хрисо Боев као орац за националну слооу и социјалну 
раву, залаао се за сварање јужнословенске феерације. Иеју ал-
канске феерације засуао је Свеозар Марковић и уарски рево-
луционар Љуен Каравелов. У Беорау је 1867. рихваћен ријело 
уарско револуционарно комиеа о сварању јуословенско цар -
сва са кнезом Михаилом на челу. Послије оа је сворена Друа у-
арска леија, коју су сачињавали уарски емирани у Беорау. 
Зајеничка ржава и ила конфеерација са ва књижевна језика и 
вије аминисрације, а зајенички и ио арламен, ријесоница, 
законоавсво, монеа и засава. Смрћу кнеза Михаила ра на сва-
рању јуословенске ржаве је замро. Прерана њеова смр у ро је 
ојерала и Балкански савез и мное нае. 

Перовићи у Црној Гори су или носиоци иеје онављања Душа-
ново царсва, за изање оше усанка на Балкану и а се лемена 
сјеине у јену савезну ржаву. Пе мироолиа Перовића, јеан 
кнез и јеан кнез-краљ сачували су ржавнос Црне Горе у чеири на-
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хије: Каунској, Ријечкој, Љешанској и Црмничкој, заим су рио-
јили Бра. Краљ Никола је оживио јуословенску мисао за ујеињење 
о инасијом Перовић. Срска свјеовна ријесоница је Призрен, 
уховна Пећ. Те љеое није нема, ни оасва као шо је Мео-
хија. Црноорци амо не освајају уђу земљу, нео се враћају својим 
свеињама и својој свеој земљи. 

Усосављањем ауономне кнежевине Срије, Црна Гора је оила 
важно савезника, али и ривала за рима у ори за ослоођење  
срских оласи. Гарашаниновим ланом је ревиђено а се Црна 
Гора риоји Срији, као и све срске земље. О 1844. оине она је 
оијала реовну новчану омоћ о Срије. Полиичке везе између 
Црне Горе и Срије развијале су се уорео са ослооилачком ором 
и сварањем ржавних основа. Злижавали су их оноси рема зај-
еничком неријаељу, али су их развајали и сукољавали међуина-
сички инереси. Књаз Никола (1860-1918) је Црну Гору смарао 
неосвојивим осаком срско царсва и ценром око коа ће се о 
царсво оновии, а сее леиимним насљеником. Посицао је 
усанке срско нароа у сусјеним ораничним оласима. Зо оа 
је воио ри велика раа роив Турске (1862; 1876-1878. и 1912-1913;). 

Црноорци су 1862. оине уз оромне жрве на више мјеса оче-
кали оромну урску војску Омер аше Лааса о реко еесе хи-
љаа, која се рилижавала Цеињу. Књаз је морао а оише 
а  козвани „Цеињски роокол“ у 14 ачака о рјешавању сорних и-
ања, као шо је ило иање раничне линије у Херцеовини, на ро-
сору Бањана, Дроњака, Пиве и Шаранаца. У овом охоу завршена 
је јена значајна еаа оре у олини Лима за ослоођење и ујеи-
њење са Црном Гором, је је камен соицања осала нерирона 
међунарона раница, која је оијелила овај јеинсвени вјерски, 
кулурни и енички росор. 

За вријеме влаавине кнеза Михаила (1860-1868) олиичке везе 
између Срије и Црне Горе иле су инензивиране. Сеемра 1866. 
оине склољен је рви уовор о војно-олиичкој сарањи и ина-
сичким оносима. Уовором између Срије и Црне Горе 1866. ре-
виђено је ујеињење као језро окуљања осалих алканских нароа. 
Војно-олиички уовор влаалаца Црне Горе и Срије реало је а 
оринесе ослоођењу срских земаља о урске окуације на широ-
ком еоолиичком росору о Крајине на заау о Макеоније на 
јуу и реко Буарске о Црно мора на исоку. Срија и Црна Гора 
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су се оавезале а соразумно рае на ослоођењу и ујеињењу 
срско нароа, а се цио срски наро ослоои урске окуације и 
у јену ржаву соји. Уврђено је а у ом случају књаз риружи 
Црну Гору новој ржави и ризна кнеза Михаила за влааоца е цје-
локуне срске ржаве. Треа а рае на риремању усанка у не-
ослоођеним крајевима, Срија а се сара о маеријалној оскри 
црноорске војске и а се у рау ошује јеинсвени рани лан. 

Неосрено ослије склаања соразума о савезу у уном а-
риоском и јесничком заносу Књаз је исјевао јену о најљеших 
јесама у срској роољуивој оезији. Наисао је јесму „Онамо 
онамо“, која је осала нароном химном, као и химном неких роо-
љуивих рушава. Ушла је у Анолоију новије срске лирике, а 
шамана је и у неким анолоијама роољуиве оезије. У јесми се 
сомињу највећи срењовјековни исоријски и нарони симоли: 
Дечани и Призрен. Исицао је и очаравао своју улоу, коју је реало 
а има у овом великом ослооилачком рау алканских нароа, а 
нарочио у исочном ијелу Херцеовине о Нереве и Меохије, као 
најлижих окуираних оласи. 

Након аенаа у Кошуњаку 1868. сила је изјава са Цеиња а 
Уовор више не важи. Навоно црноорска срана је имала оавезу 
рема кнезу Михаилу, а не и рема инасији Ореновић. Након оа 
оноси вије срске кнежевине или су неискрени, сумњичави и 
оерећени инасичким суревњивосима. Књаз Никола мијења о-
нос рема иању зајеничке војно-олиичке сарање са Сријом. 
Све о очека изијања Велике исочне кризе (1875-1878.) није ило 
окушаја а се оново нарави војно-олиички савез између ове 
вије кнежевине. 

Срска иломаија се формирала као скла унурашње иен-
иеа „мали Руси у француском цилинру“. Значајна осинућа у 
срској иломаији учинио је Јован Рисић у руој оловини 19. 
вијека, нарочио у вријеме оијања формалне независноси 1878. 
оине. Он је ио јеан о најмоћнијих љуи у сријанској олиици 
у ериоу 1868-1899., исоричар, ржавник и олиичар. Уз Илију 
Гарашанина и Николу Пашића ио је јеан о највећих ржавника 
Срије у 19. вијеку. Имао је оса кључних улоа: ва уа је ио члан 
намјеснишва малољеним влаарима: Милану Ореновићу и Алек-
санру Ореновићу, оснивач и вођа Лиералне сранке, минисар 
унурашњих ослова и иносраних јела, осланик срско ослан-
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сва у Царирау, реовни члан Срске краљевске акаемије и њен 
ресјеник, ресавник Кнежевине Срије на Берлинском конресу 
и. У реоворима с Турцима изејсвовао је укиање њихових 
врђава у Срији. Насојао је а ујеини срски наро као шо су о 
учинили Пијемон и Пруска и а смањи зависнос о Аусрије и Ру-
сије. По Рисићевом моелу уређене ржаве, на Великој нароној 
скушини 1869. оине, онесен је нови Намјеснички усав, заржан 
круи ценалисички сисем локалне ураве. 

 
ВЕЛИКА ИСТОЧНА КРИЗА И ИСТОЧНО ПИТАЊЕ 
 
Током 19. вијека Османска урава на Балкану изуила је кон -

ролу на низом ериферних ровинција. Циљ реформи је ио о-
ољшање услова живоа хришћанско сановнишва, али о је овело 
о незаовољсва и аласа оуна муслиманско сановнишва. О-
реама Јеренско мира 1829. оине насилна исламизација саала 
је у омен конзуларних служи великих сила, које су шииле љуска 
рава орољених хришћанских нароа. Сулановим законом Хаи-
шерифом о Гилхане 1839. оине рокламована је јенакос мусли-
мана и хришћана, а Сулановим указом о 1856. оине „Хаи ху мајун“, 
конкреизоване су мјере за сровођење јенакоси свих оаника ез 
разлике на вјеру. 

О Кримско раа 1853. оине оаашњи руски роекора 
на хришћанским свијеом у Турској замијењен је роекораом 
аранних сила. Полиика великих сила ила је а се „Болесник на 
Босфору зашии, а не изахне на руским рукама“. Аусрија је на-
сојала а сровее олиику ексанзије на рачун Османско 
царсва. Уорео са екаенцијом Османске имерије и ексанзије 
великих сила рема Балкану и Срењем исоку, уила се нацио-
нална свијес нароа о урском влашћу. Суко а ри међусоно 
суросављена роцеса осиао је врхунац у ериоу 1875-1878. 
оине, који се ефинише као Велика исочна криза. Израз је рви 
у уоријељен у исоријској науци 1839. оине у реисци ев-
роских ржава с Турском. Почев о Кримско раа 1853. оине Ос-
манско царсво се креино зауживало. То је сворило ороман 
риисак на османску ризницу. Повећање ореза 1875. оине иза-
звало изијање неколико усанака, уз мијешање великих сила, као и 
руско-урско раа 1875-1878. оине. 
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Сељачки усанак је најрије изио у Херцеовини јуна 1875. око 
Невесиња, урзо заим у Кнежољу и на Козари и захваио заану 
и исочну Босну, заим у Сарој Срији, у Васојевићима, у неким кра-
јевима Макеоније и Буарске, а имао је ојека и у Аланији. Бујица 
изјелица ууила се реко раница. Границу рема Аусроуарској 
решло је око вјеса хиљаа изјелица. Усанак је ио јеан о нај-
већих ерилских раова моерне евроске исорије. 

Сав књаза Николе, као услов за оре међуљуске оносе и ус-
јешну сарању, ио је а вије кнежевине имају оуну самосалнос 
и а свака о њих јелује у својој инересној сфери. Након уих и 
мучних реовора, у хоелу „Луна“ у Венецији, 16. јуна 1876. оине 
осину је ајни Соразум о савезу и Војна конвенција. Тиме је о-
очела нова фаза ослооилачке оре у оинама велике „Исочне 
кризе“. Циљ Савеза ио је ослоођење срско нароа у евроској 
Турској. Срија и Црна Гора су се оавезале а јелују соразумно, 
а ослоое росор сјеверно о линије Ниш-Качаник-Бар. Црној 
Гори и риао ио Скаарско санџака о Дрима и Херцеовина о 
Нереве, ок и Босна и Сара Срија риале Срији. 

Црна Гора и Срија су, у савезу са Русијом, ушле у ра роив Тур-
ске 1876. оине. Војно-финансијски несремна Срија је рзо ре-
рјела ораз и оисала римирје с Турском на основу рерано 
сања. На озив Русије оново је ушла у ра 1877. оине. Ослоођени 
су Ниш, Пиро, Лесковац и Врање. 

Црна Гора је ушла у ра роив Турске овоом усанка у Херце-
овини, Кучима и Васојевићима. Зајено са Сријом ојавила је Тур-
ској ра јула 1876. оине. Оочеле су оерације црноорске и 
уса ничке војске на росору Херцеовине, Куча и Васојевића. Након 
неколико мањих сукоа зружена црноорска и усаничка војска, о 
команом Пера Вукоића, онијела је значајну ојеу на Вучјем 
олу 28. јула 1876. оине. Заим је црноорска војска са усаницима 
извојевала сјајну ојеу на Фунини. Након ове ојее Кучи су ро-
ласили ујеињење са Црном Гором. Књаз Никола је овај ра завршио 
ез ијене изуљене ике са ри освојена раа: Никшић, Бар и Ул-
цињ. Усаници су ослооили ериорију Горње Полимља, изузев у-
врђених Берана. 
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 САН-СТЕФАНСКИ МИР 
 
Као ојеница, Русија је 3. мара 1878. оине, у раићу Сан-

Сефану наомак Царираа, изикирала Турској услове мировно 
уовора. Турска је рисала а усуи оово све ериорије у Еврои, 
осим јено уско ериоријално залеђа око Царираа и мореуза. 
Нацране су ранице Велике Буарске, Румуније, Црне Горе и Срије. 
Поражена Турска рихваила је наменуе јој услове. Буарска је о-
ила ри уа већу ериорију о Срије. За Босну и Херцеовину 
ревиђено је а оије ауономију. Срија, Црна Гора и Румунија 
оиле су саус независних ржава. 

Срија је ила озлојеђена олукама из Сан-Сефана. На роес 
срске влае из Перораа је ооворено: „Најрије иу инереси 
руски, а она уарски, а ек ослије њих срски, а у некој рилици 
уарски инереси соје на равној нози са руским“. Пу ка Царирау, 
руском имеријалном циљу, воио је кроз Буарску, а не кроз Срију. 
Тај соразум је извео велики заокре у сољноолиичкој оријена-
цији Срије. Послије Сан Сефана Срија је схваила оунос сољ -
не олиике, која се заснива на словенској сенименалноси. 

Териорија Црне Горе је увећана са 4405 км2 на 15355 км2. На 
срани црноорско нароа са ањама и раним ојеама ило је 
евроско јавно мњење. Граница је ишла о Херцеовине и ланине 
Дорошице о сасава Пиве и Таре, заим Дрином о ушћа Лима, 
оале Лимом о Пријеоља, које је осављено Црној Гори, оале о 
Рожаја и Суве ланине, осављајући ио Пешери, Бихор и Рожаје 
Црној Гори, заим реко Жљеа, Паклене и Коривника о наврх 
Проклеија, оухваајући Руову и Плавско-усињску олас, заим 
реко врха Бискашик о Скаарско језера и Бојаном о мора. Гра-
ови и вароши: Никшић, Гацко, Поорица, Колашин, Жаљак, Пљев -
ља, Бијело Поље, Беране и Бар имали су риаси Црној Гори. Горње 
Полимље је у цјелоси риало Црној Гори. Сва села лијеве и есне 
сране Лима у Беранском крају реало је а уђу у сасав Црне Горе. 
То је уз укиање феуалних оавеза ио основни циљ усанка и осло-
оилачке оре у овом крају. Црној Гори је намијењена ериорија 
са 210000 нових сановника. У новим раницама имала и око 380000 
сановника. И оре оа шо раница није оухваила већи ио Хер-
цеовине олуке Сансефанско мировно уовора иле су оса о-
вољне за Црну Гору, али њеове орее нијесу реализоване. 
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Сан-Сефанским миром Црна Гора је оила већу ериорију нео 
шо је анас има, али Берлински конрес је извршио ревизију. При-
знао је вије независне срске ржаве, али са ешким осљеицама 
о срско и јуословенско ујеињење, за које је замајац ио Илирскки 
окре. 

По ореама Париско мира из 1856. Русија с Турском није 
мола оисаи мировни уовор, а а а не овре велике силе. За -
јеничком акцијом велике силе су сријечиле руску конролу Бал-
кана и име свориле услове за своје ериоријалне реензије рема 
урској ериорији и аље на исок. Диломаски усамљена, раом 
исцрљена и оерећена унурашњим ролемима, Русија је морала 
рисаи на ревизију ореаа Сансефанско мировно уовора. 

Након оисивања Сансефанско мировно уовора Али-е Гу-
сињски иницирао је формирање комиеа о локално муслиманско 
сановнишва. Већ очеком маја 1878. оине у Гусињу је форми-
рана лиа, заим сличне оранизације локално каракера све о Би-
оља. Сварање ових лиа омаала је урска влаа. Алански аиа ори 
су роаирали сварање аланске ржаве, којој и риали јелови, 
који су Сансефанским уовором оијељени Црној Гори и Срији. 
О локалних лиа је у јеној мереси у Призрену, 10 јуна 1878. оине 
формирана јеинсвена Призренска лиа. Она је о свом усројсву 
и о својој оријенацији ила фунаменалисичка исламска уса-
нова. Први зааак јој је ио а формира војне јеинице у Призрену, 
Пећи, Косову и Новом Пазару, које реа а оезијее сварање ал-
анске ржаве о суверениеом сулана. Циљ је ио а се осујеи 
ослоађање наших неослоођених крајева и њихово риајање 
Срији и Црној Гори, оносно сварање Велике Аланије, којој и 
осим аланских ериорија риале оласи Саре Рашке, Косово и 
Меохија 

 
БЕРЛИНСКИ КОНГРЕС 1878. И ЊЕГОВИ РЕЗУЛТАТИ 
 
Тајним уовором у Буимеши ријешена су нека сорна иања 

између Русије и Аусроуарске, којим је оуњен ранији Рајншаски 
уовор. Аусрија је оила раво а окуира Босну и Херцеовину, а 
Русија је оила Буарску, као своју инересну сферу. Оложено је 
ослоођење саре Срије и Васојевића. Беч није желио зајеничку 
раницу Црне Горе и Срије. 
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Основа за олуке Берлинско конреса или су илаерални со-
разуми великих сила. По рииском Русија се орекла Велике Бу-
арске. Велика Брианија је оила осрво Киар, а са Аусроуар ском 
се ооворила о узајамној оршци. Залоа је ила Босна и Херцео-
вина и Велика Буарска. Тајном конвенцијом о 15. јануара 1877. Ау-
сроуарска и Русија су се оовориле а неће оржаи сварање 
јуословенске ржаве, о заржавању неких ореи Сансефанско 
уовора у корис Русије и а оијеле Балканско олуосрво на ин-
ересне сфере: Босна и Херцеовина у корис Аусроуарске, а Бу-
арска у корис Русије. 

У оку јеномјесечно засијеања о 13. јуна о 13. јула 1878. о-
ине на Берлинском конресу је раикално ревииран Сансефански 
мировни уовор. Измијењена су ранија руска рјешења и коначно о-
ређен ериоријални расоре алканских ржава. Олуке су оно-
сили ресавници сеам великих сила: Њемачке, Аусроуарске, 
Француске, Енлеске, Иалије, Русије и Турске, које су рјешавале Ис-
очно иање, не иајући алканске нарое ни за јено рјешење. 
Озваничена је леиимнос мијешања великих сила у унурашње о-
носе малих алканских ржава. 

Пресавници Срије и Црне Горе нијесу рисусвовали сјени-
цама, а није им ао ни савјеоавно раво. Све се олучивало у за-
вореним сјеницама ресавника великих сила. Исхо рјешења 
срско и црноорско иања највише је зависио о Аусроуарске. 
Бизмарк, који је ресјеавао сјеницама, црноорским елеаима 
Божу Перовићу и Санку Раојевићу рекао је: „Шо вам уе Ан-
раши ао оврићу и ја и цио Конрес.“ Црна Гора, Срија и Руму-
нија оиле су саус независних ржава, а Буарска је оијељена на 
Кнежевину Буарску и Исочну Румелију. Аусроуарска је оила 
раво а окуира Босну и Херцеовину. 

Црна Гора је оила саус независне ржаве и значајно увећање 
ериорије са 4405 км2 на 8600 км2. Али она није оила оно шо је 
осинуо на ојном ољу у Херцеовачком и Васојевићком усанку 
и Црноорско-урском рау и шо је ила жеља, инерес и циљ нароа 
овоа краја. Пиање црноорских раница ријешено је члановима 26-
33 Берлинско уовора. Доила је риморје о Жељезнице о залива 
Кручи, о јес ра Бар са околином, леменске оласи Пиве, Дро-
њака, Бањана, Језера и Шаранаца, мањи ио Куча и Ускока, ио Ва-
сојевића и раове: Поорицу, Суж, Жаљак, Никшић, Колашин, 
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Плав и Гусиње с оручјима која им равиирају. Аусроуарска је за-
осјела Сич и оила раво оморске конроле ијела црноорско 
мора. Колашин, Плав и Гусиње су реали риаси Црној Гори, али 
је Беране са околином и аље осало о урском влашћу. За науш-
ање Херцеовине Црној Гори је оијељен Плавско-усињски срез са 
14000 сановника, а не Беране са околином, са рилижним ројем 
сановника, који су се ри оине орили за ослоођење и ујеињење 
са Црном Гором и који су о раније ризнавали влас црноорско 
књаза, уреили војну оранизацију о улеу на црноорску и уса-
ничке снае очинили црноорској врховној комани. Тако су Васо-
јевићи у Горњем Полимљу оијељени јеном нерироном рани цом 
на Горње и Доње (Хас и Беранаска нахија). Црна Гора је оиснуа из 
ослоођене Херцеовине, Заарја и знано ијела Горње Полимља, 
из крајева са исороним сановнишвом са оним у Црној Гори. Ау-
сроуарска је оискивала Црну Гору из Херцеовине, Заарја и По-
лимља, усмјеравајући је рема Аланији и урајући је у ору са 
жилавим аланским елеменом, а и је ако саирала на ужи рок. 
Зо овако неравено овучене ранице роизилазили су чеси со-
рови и сукои све о 1912. оине. 

Призренска лиа се енерично усроивила реаји Плава и Гу-
сиња Црној Гори. Овај ролем морао је а се рјешава на ојном ољу. 
До оружано сукоа је ошло 4. ецемра 1879. оине ко села Нов-
шића. Црноорским снаама комановао је Марко Миљанов Поовић 
Дрекаловић из Куча, а из неко разлоа није овјерена комана Ми-
љану Вукову, који је воио мное усјешне ојеве на овом росору. 
Турске снае Али-еа Гусињско чинио је низам ресвучен у мусли-
манску нарону ношњу и оранично аланско и муслиманско са-
новнишво. Црноорска војска је рерјела велике уике. По и нуло 
је око 350 Куча и Браоножића и 120 Васојевића. Боре су насављене 
и 1880. оине. Након оа, на риисак евроске иломаије, Пора 
је рисала а умјесо Плава и Гусиња Црној Гори усуи Улцињ. 

Послије изијања срске револуције 1804. Берлински конрес је 
најзначајнији оађај у исорији срско нароа 19. вијека. Њеовим 
олукама Срија, оаашња вазална кнежевина Ооманско царсва, 
осала је међунароно ризнаа ржава. Окончана је Велика ис-
очна криза као значајан семен у уорочном рјешавању Исочно 
иања, које је усвари ио ерио урско војно назаовања, а ве-
лике евроске силе су се намеале око ојеле урских евроских 
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ериорија. Берлински конрес је афирмисао ериоријалну и оли-
ичку иоу свијеа међу имеријалисичким силама. Сансефански 
уовор је измијењен јер се ицао инереса великих сила. 

Сријанска Скушина је рихваила услове Аусроуарске, а она 
је оржала ријелое а Срија оије независнос и ериоријално 
роширење. Прииснуа о Беча а реуси ериорије на заау и 
јуу, а о Русије а реуси оласи око Пироа и Трна на исоку, 
Срија је усјела а оије највише шо се моло. Дооворено је а 
Срија у нарене ри оине израи жељезничку руу Беора-Ниш 
са краком рема Софији и руим рема Солуну, заим а се Аусро-
уарској омоући чишћење кориа Дунава раи сиурноси ловие. 
Срији није озвољено роширење на заа и ју, као и зајеничка 
раница са Црном Гором. 

Преузимањем конроле на јужноморавском варарском оли-
ном Срија је осала влаар лавних раваца из Еврое реко Бал-
кана. Усјешно је завршена ора са Османским царсвом. Срији су 
риојене раом освојене ериорије нишко, ироско, оличко 
(лесковачко) и врањско окруа, са око 11100 км2,о јес увећање е-
риорије за 30%. Свечано ролашење независноси Срије извршено 
је 10. авуса 1878. оине. Омоућено јој је а рисуи клуу евро-
ских ржава. 

Краљ Милан је ио еуфорично ореијељен за вођење срске о-
лиике о уорсвом ечке иломаије. Међунароно ризнање 
Срије ило је о рисмором великих сила. Суверенос Срије ра-
сично је ораничен оржавањем режима каиулација, рема коме 
су сранци или изузеи из належноси срских суова у рађанским 
и кривичним сварима. Независнос Срије нашла се о рисмо-
ром и у олеу вјероисовијеси. Посеном уоворном ореом за-
рањивало се насељавање Јевреја у унурашњос Срије. Те орее 
условила је акозвана „Израелска алијанса“ о којој су Јевреји ла-
ћали „Толеранцијске аксе“, о јес орез којим су куовали олеран-
цију у Аусроуарској о раиционално анисемиских Германа. 

Евроске силе које су воиле лавну ријеч на Берлинском кон-
ресу ежиле су а заусаве национално ослооилачке ежње Срије 
и Црне Горе на рилазима Босне, Херцеовине, Косова, Меохије и 
Саре Срије. Оне урају Сре у суко са равославном Буарском 
око руних исочних националних осјеа. Очувањем урско суве-
рениеа у Босни и Херцеовини и аусроуарским војним арнизо-
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нима у Новоазарском санџаку сречавали су оир Срије са Црном 
Гором и њихово ујеињење чак и о цијени раа. Прави циљ окуације 
Босне и Херцеовине ио је а се онемоући оразовање јено ланца 
словенских ржава. 

Берлински конрес је ио велики јуословенски ораз. То је ила 
о аа највећа иоа Балканско олуосрва међу великим силама. 
Њиме су сријечени ајни и јавни окреи и соразумијевање о ал-
канској сарањи за сварање јуословенске ржаве и Балканске фе-
ерације. Босна и Херцеовина као срце срско нароа је изуљена. 
Теже ће се ослооии исо Аусроуарске, нео шо и се ослоо-
ила Турске. Аусрија је оила оминанан оложај рема Срији и 
Црној Гори. Силно је ојачала њена улоа на Балкану. Аусрија и Ен-
леска су усјеле а Срију овоје о Русије. Берлински конрес је во-
ђен у анисловенском уху и ао је рилику Турској и Аусроуарској 
а још извјесно вријеме осану на Балкану. Срима је заа во-
сруки уарац ојелом Аусроуарској Босне и Херцеовине и Ново -
азарско санџака. Берлински конрес је разио јеинсвено ал канско 
ржише, окренуо Босну и Херцеовину на заа, а Срија је јаче ве-
зана за Аусроуарску. У нарених ваесе е оина олази о раз-
лаза Хрваа у њиховој официјелној олиици са срском ржавом. 

Након Берлинско конреса оноси Црне Горе и Срије су или 
неискрени, оса хлани, а онека и оворено неријаељски. Срија 
је ила у наручју Аусроуарске, а Црна Гора најоанији извршилац 
руске олиике на Балкану. Преко њих вије велике силе су воиле 
свој локални хлани ра на Балкану. Срија је имала зааак а оне-
моућава руски уицај колико може, а Црна Гора а комромиује и 
унижава сљеенике ечке олиике на Балкану. Каа се књажева 
ћерка Зорка уала за кнеза Пера Карађорђевића 1883. оине, ре-
енена на сријански ријесо, ресало је куроазно уважавање 
ва влаара. 

Након аикације краља Милана оноси између Црне Горе и На-
мјесничко режима (1889-1893) украко су осали ољи. На влас 
су ошли русофилски ореијељени раикали. Каа је 1893. као у-
нољеан суио на ријесо краљ Алексанар Ореновић оноси из-
међу вије ржаве каракерисало је формално уважавање и лаона  - 
клонос. Дошао је озив књазу Николи а осјеи Беора 1896. и о 
је ио рви званични сусре влаара вију ржава, а иуће 1897. о-
ине краљ Алексанар је осјеио Цеиње, али овим сусреима вла-
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ара вију ржава неки зааженији ољиак у међусоним оносима 
није осварен. 

Није их злижила ни ромјена на сријанском ријесолу 1903. 
оине, након розно уисва краља и краљице и изора краља Пера 
Карађорђевића. Књаз Никола је ио разочаран им изором јер је из-
невјерена њеова наа и авнашња жеља. Јеино око чеа су иле са-
ласне ове вије ржаве ило је иање ослоођења окуираних 
ериорија. Посојале су изразие разлике између њих о оиму ро-
сора и роју сановника. Инсиуционално Срија је ила усавна и 
јена о најуређенијих ржава, а Црна Гора је формално оила усав 
ек ри крају своје независноси. Окора 1912. оине у Луцерну је 
склољен савез и војна конвенција Црне Горе и Срије. Савез алкан-
ских ржава, везан међусоним уоворима Црне Горе, Срије, Буар-
ске и Грчке са циљем ослоођења окуираних алканских ериорија 
о Турске заокружен је 1912. оине. У Првом алканском рау ал-
канске ржаве су се рви и јеини у нашле у раном савезу. 
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RAZREDNA NASTAVA KAO POLAZIŠTE 
I POSEBNOST PROCESA OBRAZOVANJA I VASPITANJA 

 
 
Rezime:  

UU čitelj – osoba koja je učenicima i pedagog i vaspitač i prijatelj i ro-
ditelj. Uloga učitelja je višestruka. On je i planer, i organizator i 
metodičar, i pedagog i psiholog, on vodi proces učenja, poučavanja 

i nastave. Razredna nastava je poseban vid nastave, koja je specifična, 
ima svoje osobenosti i posebna po svom trajanju (učitelj - učenici – pet 
godina) i koja je veoma važna za učenike i taj uzrasni period. 

U ovom radu, napravljen je prikaz o upisu učenika u prvi razred, o 
razrednoj nastavi, te njenim specifičnostima i ulozi učitelja. 

Ključne riječi: učitelj, nastavnik, obrazovanje, vaspitanje, nastava, 
didaktika.  

,,Ne priznajem nastavu koja ne vaspitava niti vaspitanje bez nastave” 
Johan Fridrih Herbart 

 
 

UVOD    
Naziv didaktika potiče od starogrčkih riječi didaskein (poučavati- 

držati nastavu, izlagati), poznat naziv za najorganizovaniji dio pedagoške 
prakse, didasko (poučavan), didaktikos (poučan), didaskalos (učitelj). Ovi 
termini su upotrebljavani u atinskim i spartanskim školama, a prvi ga je 
upotrijebio Volfgang Ratke (1571-1635) u svom Memorijalu pred Sku-
pštinom, prilikom reforme obrazovanja. Međutim, najveći značaj za ute-
meljenje didaktike ima veliki češki pedagog Jan Amos Komenski (1592- 
1670) sa svojom knjigom ,,Velika didaktika” - ,,Didaktica magna” (1657) 
koji je doprinio da se ovaj termin koristi u pedagoškoj praksi. Komenski 

115



je utemeljivanjem didaktike, dao toliko veliki pristup didaktici, koji će 
opstajati vjekovima. 

Didaktika se grana, pruža prema pojedinačnim naučnim i nastavnim 
područjima, te prema svakom predmetu, svakom području poučavanja, 
učenja i nastave, pa je za te oblasti didaktike, kod nas prihvaćen naziv 
metodike (metodika jezika, matematike, metodika prirode i društva, li-
kovne kulture, fizičkog vaspitanja itd.). Opšte je poznato da su sistemi 
obrazovanja uređeni prema više kriterijuma, različito u svijetu, ali se 
uglavnom ističu dva. Prvi podrazumijeva predškolsko obrazovanje, os-
novno, srednje i visoko obraovanje. U okviru osnovnog obrazovanja 
imamo razrednu nastavu, u okviru koje je učitelj ili profesor razredne 
nastave koji predaje djeci u prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom 
razredu. Pored njega, ima i dr. nastavnika koji predaju npr. engleski jezik 
(od 1. razreda, fizičko vaspitanje od 3. razreda, i sl. (informatika sa tehni-
kom). Ipak, učitelj je taj koji predaje većinu predmeta i dominantan je 
nastavnik u okviru razredne nastave. Drugi kriterijum razlikovanja obra-
zovanja i vaspitanja, ogleda se u karakteru obrazovanja, opšte, stručno i 
umjetničko. ,,Didaktika proučava ove i druge kriterijume i domene obra-
zovanja istražuje mogućnosti u uslove organizacije i izvođenja učenja, 
poučavanja i nastave na svakom od tih nivoa. Dela ove namene su od Ko-
menskog do danas objavljivana, u najvećem broju slučajeva su opšteg 
karaktera, sa nazivom didaktika, uz veoma intenzivno proučavanje i ob-
javljivanje dela pod nazivom metodika, sa naznačenjem u naslovu oblasti, 
predmeta na koji se metodika odnosi.”1 

Raredna nastava je poseban fenomen u obrazovanju, sa toliko razli -
čitosti i primjenu didaktike.  

 
Upis učenika u prvi razred 

 
Škole su elementi sistema obrazovanja, dok su razredi djelovi organ-

izacione strukture škola koji se sastoje od učenika približno istog uzrasta 
i ujednačenog stepena sposobnosti. U Crnoj Gori, u školi se upisuju djeca 
koja će u kalendarskoj šk.godini, navršiti 6 godina života. Izuzetno, se 
dijete može i prije navršenih 6 godina upisati u školu, na predlog rodi-
telja, a po odobrenju komisije nadležne za upis učenika. Za upis u školu 

 
1  Šehović, S. (2006): Didaktika, Učiteljski fakultet, Beograd, str. 77.
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je obavezan ljekarski pregled uz testiranje djece (u školama koje za to 
imaju mogućnosti). Nastavni planovi i programi se donose za sve pred-
mete, njih izrađuju nastavnici, dok se učenje, poučavanje i nastava izvode 
po odjeljenjima koja sačinjavaju najviše 28 učenika, a po odobrenju mini -
stra nadležnog za oblast prosvjete , i do 30 učenika). 

Kako ima neuspješnih učenika, koji zbog različitih okolnosti ili pak 
bolesti mogu biti ometeni da uspješno završe razred, dešava se da u istim 
razredima ima i učenika koji ne pripadaju tom uzrastu. Ovakvih situacija 
ima i kod učenika koji su iz romsko – egipćanske zajednice koji su ili po-
navljali razred, ili nijesu redovno pohađali nastavu, ili su se selili, ili su 
sa zakašnjenjem bili upisani u 1. razred i sl. Ovo može da se desi i iz raz-
loga kada, učenik za jednu šk.godinu završi dva razreda i sl. 

Upis učenika u prvi razred je poseban tretman za dijete, koji je ne-
ponovljiv! To je početak školovanja. Tu počinje sekundarna socijalizacija 
djeteta gdje škola ima presudnu ulogu, ali i vršnjaci, mediji, slobodno 
vrijeme i sl. ,,Dolaskom u školu je najednom nastala distanca i nametnuta 
dužnost da se deluje po pravima i pravilima, bez postupanja po milosti i 
prisnosti, po ,,milovanju”. Svako se u odeljenju ravna, katkad nadmeće i 
odmerava sa drugima. Nestalo je prekrasno okrilje sigurnosti da se iza -
bere krilo u koje će se, pri najmanjim izazovima, smestiti, koga će kao 
zaštitu izabrati mališan. Do dolaska u školu dete je biralo mesto, krilo, 
zagrljaj, tepanje, maženje u svom domu! Najednom, sve je isčezlo, iz-
gubljeno. Za koji dan se nepovratno doznaje da učiteljica nije mama, 
učitelj nije tata, drugari i drugarice iz odeljenja nisu brat niti sestra, škola 
nije zajednica od 3,4,5,6 članova, već su tu stotine, katkad i hiljade – gi-
gantske zajednice vršnjaka.”2 Sve se mijenja, a vrijeme je odlučujući fak-
tor kao dominan tna kategorija, sve se odvija po rasporedu, i čitav dan je 
jedan raspored! i zvono nije više obično zvono, već nagovještaj oba veza, 
što važi i za učitelje. Taj zvuk je i početak i kraj, i obaveza i olak šanje. 

Razred je homogena zajednica, homogen sastav učenika, on pokazuje 
status učenika u školi, nivo školovanja i po pravilu, učenik je u jednom 
razredu jednu školsku godinu (osim ako ne ponavlja razred). Razredna 
nastava od 1. do 5. razreda (U Cnoj Gori) je prepoznata kao elementarna 
nastava, početna nastava, dok je neki didaktičari nazivaju početnom raz-
rednom nastavom. 

 
 

 2  Ibidem, str. 81.
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 Razredna nastava  
Razredna nastava je najviše institucionalizovan dio sistema obrazo-

vanja. Djeci je to prvi korak ka školarizaciji! Taj proces nije lak, i neki 
didaktičari smatraju da se na nivou razredne nastave postavljaju temeljni, 
etički, vrednosni temelji budućeg čovjeka! Prisjetićemo se, da su na po -
četku prošlog vijeka učitelji bili sa srednjom stručnom spremom, pa su kas-
nije nastupile promjene koje su podizale kriterijume i standarde za izbor 
nastavnika. Trajanje srednjih škola raste sa tri na pet godina, da bi kasnije 
poraslo na trajanje viših škola, akademija, za obrazovanje uči telja, odnosno 
nastavnika razredne nastave. Kasnije, je to preraslo u učiteljske fakultete 
sa čime su studije opet u 21. vijeku porasle sa 4 godine na 5 (osnovne stu-
dije, 4 godine, i akademske diplomske studije – ma ster). ,,Za na stavnika je 
važno ne samo kako se pripremao za svoj posao, kakvo je obra  zovanje ste-
kao, kakav je kao stručnjak i majstor svog posla, nego i kakav je čovek, 
građanin. Ova strana nastavnikove funkcije i ličnosti na stavnika postaje sve 
više predmet posebnog interesa i istraživanja. Ličnost nastavnika ne može 
se cepati, ne može se odvajati od onoga što ga čini vaspitačem i onoga što 
ga čini čovekom. Zato je za procenjivanje nastavnika i njegove ličnosti važno 
poznavati njegova lična svojstva, stavove, poglede, pa čak i način izraža -
vanja i ponašanja. Dakle, u nastavniku se moraju ogledati dva svojstva, dva 
obeležja: nastavnik kao stručnjak i nastavnik kao vaspitač i čovek. U vas-
pitnom procesu nastavnik je sav usmeren na to šta može pružiti uče nicima, 
usmeren je na njihove potrebe i interese. On rukovodi nastavnim procesom, 
jer pred društvom on je odgovoran za uspeh u obrazovanju i vaspitanju svo-
jih učenika, ali u tom nastojanju ipak vidi i oseća svoje učenike i ceo njegov 
rad je usmeren na dobro i sreću učenika.”3 

U praćenju i izučavanju učenja, poučavanja i nastave, u osnovnoj 
školi, naročito u razrednoj nastavi, radio je veliki broj didaktičara. P. 
Hajtkemper stavlja akcenat na emocionalne osnove u početnom obrazo-
vanju pri čemu se smjenjuju igra i rad u procesu poučavanja. Učenje je 
energetski potencijal, u kome su situirani kapaciteti razvoja, duhovnosti, 
emocija, kognicija i sl. Svako je dijete individua za sebe, pa različito dje-
luje na emocije, izazove, komunikaciju i odgovor je uvijek individualan. 
Ovaj pedagog, za razrednu nastavu upotrebljava izraz ,,romantična peda -
gogika”, kao i ,,učenje kroz igru.” 
 
3  Župljanin, M. (2009): Nastavnik kao uzor u vaspitanju učenika (magistarski rad), 

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, str. 53.
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Specifičnosti razredne nastave 
 
Jedan učitelj radi sa istim učenicima 5 godina (U Crnoj Gori) 
 
Učitelj je važna osoba u životu svakog učenika. Od učitelja počinje 

ulazak u školski sistem, uče se prva znanja, ulazi u svijet obaveza, i učitelj 
je taj koji je uklesan u životu svakog čovjeka (djeteta). Učitelj je taj, koji 
kao odjeljenjski starješina, ima mnoge funkcije kroz rad što kroz proces 
poučavanja, učenja i nastave, što kroz pedagošku dokumentaciju što izis-
kuje dosta preciznosti, odgovornosti i rada. Učenici u učitelju vide dru-
gog roditelja, oni od njega uče prva slova, matematičke operacije, ulaze 
u svijet rasporeda, uče da budu i dobri, i marljivi i odgovorni i radni i da 
budu ono što se od njih traži. Pred učiteljem i učenicima je 5 godina, što 
nije mali period a učitelj je taj koji je kao prozor ka obrazovanju, 
poučavanju učenju, vaspitanju. Ni jedan medij ne može zamijeniti živu 
riječ i učitelja. Rastanak učitelja sa učenicima nakon 5 godina rada je 
bolan ali je ujedno to i njihova dobra podloga za dalje školovanje. 

 
Nastavnici predmetne nastave koji rade sa učiteljima 
 
U Crnoj Gori imamo takav sistem obrazovanja, da već od prvog raz-

reda učenici izučavaju engleski jezik, te sa njima radi predmetni nastav-
nik. U trećem razredu to biva prof. fizičkog vaspitanja, (a do skoro je bilo 
da to bude predmetni nastavnik od jedne od vještina) a u petom je to 
prof. tehnike i informatike. Ovim se utiče na kvalitet nastave ovih pred-
meta, ali i na rasterećenost učitelja, te na položaj učenika u procesu 
poučavanja. Sa uvođenjem stranog jezika, pokolebani su stavoovi zago-
vornika da se strani jezik može učiti tek poslije ovladavanja maternjim 
jezikom. Međutim, ovo je tema koja zaslužuje detaljne analize i diskusiju, 
jer i u ovom procesu ima dosta poteškoća, kao na primjer što je slučaj sa 
učenicima iz romsko – egipćanske populacije, koji dobro ne znaju ni 
crnogorski jezik, a neki od njih pričaju romskim, ili albanskim jezikom. 

 
Način ocjenjivanja  
U prva tri razreda osnovne škole, učenici se ocjenjuju opisno. Na 

kraju 3. razreda opisne ocjene postaju brojčane. Što se tiče opisnog ocje -
njivanja, u prva tri razreda osnovne škole, postoje ciljevi odnosno ishodi 
koji se ocjenjuju po sljedećim ocjenama: postignuto u cjelini, uglav nom 
postignuto i djelimično postignuto (do skoro je postojalo i ističe se). Ocje -
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njivanje je poseban dio posla učitelja, i uopšte nastavnika, o tome bi 
imalo da se posveti dosta pažnje i dosta iznese. No, kako je tema rada raz-
redna nastava a ocjenjivanje svakako dio toga, možemo navesti još par 
karakteritika ocjenjivanja u razrednoj nastavi. Postoje različiti stavovi po 
tom pitanju, bar što se tiče praktičara – učitelja. Neki smatraju da bi tre-
balo vratiti brojčani sistem ocjenjivanja ako ne od prvog razreda, onda 
bar od drugog, a neki smatraju da je ovakav vid ocjenjivanja (opisno oc-
jenjivanje u prva 3 razreda) dobar model. Učitelji nekad iako nije propis, 
samoinicjativno uz takve ocjene dodaju i nekovencionalne znake (obična 
petica, cvjetić i sl.) na crtežima, domaćim zadacima, testovima i sl. 

 
Preobimna pedagoška dokumentacija 
 
Učitelji zaista imaju dosta administrativnih zadataka koji su pred 

njima. Počev od sređivanja pedagoške dokumentacije, odjeljenjska knji -
ga, elektronski dnevnik, matična knjiga, izvještaji za učenike na klasifi-
kacionim periodima, zapisnici sa roditeljskih sastanaka, odjeljenjskih 
vijeća, stručnih aktiva...tako da je administracija preobimna, ali ne samo 
i za učitelje već i za sve u nastavi. Učitelji se trude da marljivo i predano 
rade svoj posao, pripremaju se dobro za nastavu, jer je ovaj sistem rada 
dosta obiman, jedan nastavnik predaje više predmeta, što zahtijeva i više 
priprema, više stručnog usavršavanja, ali i dobrih karakteristika (zvanja 
nastavnika, koja su dobili izvjestan broj učitelja u državi). 

Smatramo da bi u saradnji sa aktivima razredne nastave, trebalo naći 
rješenje da se smanji obim pedagoške dokumentacije, bar u dijelu odje -
ljenjskih knjiga kad već postoji elektronski dnevnik i kada u njemu ima 
dosta podataka, koji se u odjeljenjskoj knjizi dupliraju. 

 
Metode rada učitelja 
 
Učitelj, prije svega, mora biti dosljedan i istrajan u svojim zacrtanim 

ciljevima. Njega treba da krase najbolje osobine: da je iskren, otvoren, do-
bronamjeran i ono što je najvažnije – da voli djecu. Učitelj je taj koji stvara 
kreativnu atmosferu, koji na različite načine animira učenike da dodju do 
rješenja, da riješe probleme, da uče, da uče da misle. Odnosi između 
učenika i nastavnika odnosno učitelja trebaju da su prijateljski i da vlada 
harmonija u učionici. Tome, umnogome doprinose i neke vannastavne ak-
tivnosti pri kojima učenici dolaze do izražaja. Veoma je interesantno, kada 
na primjer za Dan škole učenici učestvuju u priredbama, na različite načine 
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iskazuju svoja znanja i sposobnosti, kao i za dr. priredbe i obilježja sličnog 
karaktera (Dan inkluzije, pri čemu veliki doprinos daju na primjer učenici 
iz romsko – egipćanske populacije, kao što je to slučaj u JU OŠ ,,Radomir 
Mitrović” u Beranama, gdje ima 140 učenika iz RE populacije). Učitelj ima 
mnogo funkcija, on je i odje ljenjski starješina i planer i organizator, i evalu -
ator i administrator i pedagog i psiholog. On je taj koji zna potrebe djeteta, 
njegove osobine, njegove sklonosti. Pored toga, učitelj stvara pravila po-
našanja, jača interpersonalne odnose, stvara pozitivno okruženje za rad za 
zajednički kolektivni život. Kroz saradnju sa lokalnom zajednicom, u okviru 
20 posto otvorenog kurikuluma, učitelj sa svojim odjeljenjem, doprinosi 
mnogim kompetencijama učenika, pa je to jedan specifični vid učenja, na -
stave i poučavanja, pri čemu učenici imaju direktnu vezu sa lokalnom za-
jednicom što je važna posebnost i vodi praktičnosti nastave pri čemu se 
učenici dodatno i socijalizuju. Posjetom različitih institucija, obilaskom 
znamenitih kulturno – istorijskih spomenika, dovođenjem pisca, pjesnika 
u školi, učešćem na različitim manifestacijama učenici dobijaju dodatno 
samopouzdanje, formiraju svoje preduzetničke i dr. ideje, školuju se u skla -
du sa pricipima održivog razvoja. 

 

 Uloga i značaj učitelja u     razrednoj nastavi 
 

Učitelj – osoba uklesana u  
ime svih učenika  

(dr M. Radunović) 
 
Posao učitelja zahtijeva mno go 

energije truda, zalaganja, anga žo -
vanja, sve stranosti, spremnosti, to -
lerancije i sl. On je pored navede - 
nog i i vaspitač i ino vator i sudija i 
socijalni radnik. Uči telj kroz razli -
čite načine, metode, oblike rada i 
sl., formira i kreira vaspitno – ob -
ra zovni proces iz više različitih 
predmeta i nadasve on je i u funk-
ciji roditelja djece kojima predaje. 
U tom dijelu, učitelj treba da ima 
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dobre i pozitivne odnose sa porodicom djeteta, jer ključ uspješnosti pri 
radu sa djecom je između ostalo i povjerenje i saradnja sa učeničkim ro-
diteljima. Mislimo, da u moru različitih poslova, da je posebnost to da u 
ovom poslu, ima najviše ljubavi kako od strane učitelja prema djeci, tako 
i obratno. Nije rijetkost, da se nakon 5 godina zajedničkog kolektivnog 
života u školi, pri rastanku učitelja sa djecom, jave i suze. 

,,Nastavnici su danas odgovorni za javnu službu gigantskih razmera, 
jednu od najvećih i najrazvijenijih u savremenom svetu...Kapacitete 
obrazovanja čini približno 1,5 miliona različitih škola na nivou osnovnog 
i srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, sa brojem učenika i studenata 
koji prelazi 1,2 milijarde učesnika u tom procesu. U sistemu savremenog 
obrazovanja, na strani instrukcije i vođenja procesa, najvažniju ulogu 
imaju nastavnici, njih približno 50 miliona, koji izvode poučavanje, 
učenje i nastavu, organizuju taj proces u svim vrstama i na svim nivoima 
obrazovanja. Zbog broja i načina na koji nastavnici učestvuju u procesu 
obrazovanja nazivani su vaspitačima mladih generacija, učiteljima (ime 
koje je svojevremeno važilo za sve koji se bave poučavanjem), drugim ro-
diteljima vaspitanika.”4 Jan Amos Komenski je posebno isticao važnost 
učiteljskog poziva. Mnogo su važne osobine nastavnika, njegova narav, 
komunikacijske sposobnosti, glas, i dr. svojstva. Učitelj nikada ne može 
reći da sve zna, on se mora svakako dalje usavršavati u skladu sa profe-
sionalnim razvojem. Njegova uloga je prilagodljiva vremenu, društvu, 
obrazovanju, savremenim trendovima. 

On mora biti i istraživač i baviti se zakonitostima vaspitno – obrazov-
nog procesa. Kako se škola, u skladu sa novim tehnologijama transformiše, 
tako i učitelj mijenja i sebe i druge. On je demokratski stožer, pomagač, 
drug, koordinator, saradnik koji priprema učenike za život. ,,Nastavnik, 
kao i uostalom i učenik, mora verovati u svoj uspeh u vaspitno – obrazov-
nom radu. Samo nastavnik koji zaista veruje u svoj uspeh može i uspeti. 
Zato jedna od njegovih glavnih uloga jeste stvaranje uslova za uspešan rad, 
razgovor sa učenicima, uvažavanje njihovih predloga, razvijanje prijatne 
klime u odeljenju u kojoj žele da rade i učenici i on sam.”5 

Učitelj je centralna osoba u sekundarnoj socijalizaciji učenika i on 
je taj od kojeg učenici uče sve i uče ne samo nastavne sadržaje, već i pra-

 

            4  Šehović, S. (2006): Didaktika, Učiteljski fakultet, Beograd, str. 561. 

5  Kačapor, S., Vilotijević, N. (2005): Školska i porodična pedagogija, Filozofski fakul -
tet, Kosovska Mitrovica, Učiteljski fakultet, Beograd, str. 212.
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vila ponašanja, pravila ophođenja, kulturu. Osoba koja ima veliki uticaj 
na učenike, njihovo oblikovanje njihov dalji put za budućnost, zato i ovaj 
skromni rad ima za cilj da ukaže na značaj učitelja, i približno ukaže na 
specifičnosti razredne nastave. 
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CLASSROOM TEACHING AS A STARTING POINT 

 
AND SPECIFICITY OF THE PROCESS OF EDUCATION 

 
 
Summary: 
 

TT eacher - a person who is a pedagogue and educator and friend and 
parent to students. The role of the teacher is multiple. He is a 
planner, organizer and methodologist, pedagogue and psycholo-

gist, he leads the process of learning, teaching and teaching. Classroom 
teaching is a special type of teaching, which is specific, has its own chara -
cteristics and is special in its duration (teacher - students - five years) 
and which is very important for students and that age period. 

In this paper, an overview is made of the enrollment of students in 
the first grade, the classroom teaching, and its specifics and the role of 
the teacher. 

Key words: teacher, teacher, education, upbringing, teaching, dida -
ctics 
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– НАД УСПОМЕНАМА ЈЕДНОГ САЊАРА1 

 
 
Сажетак: У овом раду разматра се приповијетка Ф. М. Достојев-

ског Бијеле ноћи. Анализа сижејно-композиционих особености пока-
зује њену несумњиву важност у процесу сагледавања цјелокупног 
стваралачког опуса овог писца. 

Кључне ријечи: Бијеле ноћи, сањар, машта, Настењка, Петроград. 
 

QQ
риповијетку Бијеле ноћи (1848) Фјодор Михајлович пише сасвим 
другачије од осталих дјела. Можда је донекле сродна овој много 
касније настала прича Мали јунак (1875). Иако кратка, ова по-

ема је посвећена теми сањарења – занесењаштва, као начину жи-
вљења. Од најранијих његових дјела срећемо се са сањарима. Сјетимо 
се само Варењке Доброселове (Биједни људи, 1846), а да не говоримо 
о каснијим: Њеточка Њезванова, Човјек из подземља, Раскољников, 
Коцкар, Кнез Мишкин, Младић…  

Ако пођемо од чињенице да је руска књижевност 19. стољећа 
узела себи право и обавезу да одговори на питања откуда и куда [Се-
лезнев 1980: 13], која су се умногоме показала утопијским, златним 
сновима о тројединству правде, љепоте и добра – може нам бити јас-
нија намјера Достојевског да у противрјечностима социјалних, мо-
ралних, духовних кретања и процеса раскрије њихов скривени сми  сао, 
толико различит од математичке прецизности. Одговоре на ова пи-
тања, „проклета“ и вјечна, карактерише њихово нарочито усмјерење, 
њихова вјера у моћ написане ријечи. Ријеч је та која носи значење и 
утире пут у одгонетање питања живота, свијета, Бога и човјека. Уно-
сећи конфликт трагизма у обновљену руску приповједачку прозу 
(који је још Пушкин разрадио), Фјодор Михајлович је изградио по-
себну и необично перспективну жанровску форму – роман трагедију 
[Кирпотин 1971: 75]. 

1  Ове године навршава се 200. год. од рођења и 140. год. од смрти Ф. М. Достојевског. 
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У том свјетлу онда можемо посматрати и појаву да Достојевски 
прекорачује оквире сопственог умјетничког дјела, залазећи у домен 
општечовјечанског. Ту првенствено имамо у виду његово дјело узето 
у цјелини, али не смијемо занемарити ни ова његова „почетна“ дјела, 
у којима се на неки начин могу откривати и смјернице неких каснијих 
дјела. Не можемо искључиво обраћати пажњу на његово „петокњи-
жје“. Много дубљи увид пружиће нам цјеловит приступ стваралачком 
опусу, у коме, инсистирамо, посебну улогу имају најранија дјела. Ту 
је као у назнакама присутан његов књижевнотеоријски метод, у 
касни јим дјелима до танчина разрађен. Зато његова књижевност, пре-
лазећи границе умјетности, тражи и такве форме стваралачког осми -
шља вања и прекомпоновања свијета, које јој онда допуштају да се 
назове умјетношћу у истинском и аутентичном смислу ријечи. Књи-
жевност тако остаје присутна у свему [Селезнев 1980: 15].  

На самом почетку приповијетке писац нарочито подвлачи то да 
наратор свјесно прелази да говори у трећем лицу: 

U tom času i naš junak – dozvolićete mi, Nastenjka, da pričam 
u trećem licu, pošto me je stid da vam sve to pričam u prvom 
[...]. [Bele noći, 105] 

Испред јунак  Достојевског, који су при томе сасвим непрактични 
људи, какав је уосталом био и он сам [Бурсов 1974: 17], готово по пра-
вилу изничу питања суштинска за човјеково унутарње постојање. То 
чини у извјесном смислу заједнички именилац, односно жижу око 
које се сабирају сви његови јунаци. Та врста, условно казано, међу-
собне сродности заправо је резултат њихове блискости са самим пис-
цем. Видимо да се са ријечју о себи у јунацима спаја и ријеч о свијету 
уопште, ријечју – која је неодвојива од човјекове личности. Особине 
самосвијести које карактеришу његове прве јунаке (Дјевушкина или 
Гољаткина) умногоме одређују мишљење о свијету који их окружује. 
Својеврсно сливање идеје о себи и свијету око себе даје посебну снагу 
унутарњег гласа јунака утврђујући га у умјетничком свијету који ау-
тохтоно ствара Достојевски. За разлику од монолошког приступа, гдје 
идеја добија своје мјесто независно од јунака који је заговара, овдје 
се ради о томе да идеја постаје предмет умјетничког обликовања. 
Опше узев, у књижевности 18. и почетка 19. стољећа сиже се градио 
тако да је чак у њему изостајао јунак-резонер [Селезнев 1980: 131], 
директни извршилац и носилац ауторових идеја. Сами распоред и по-
везаност ликова међу собом, често и метафизички устројена, није ос-
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тављала сумњи мјеста да се ради о специфичном односу писца према 
свим јунацима и њиховим могућим „егзистенцијама“.  

Већ од раног јутра присутна је нека чудна туга, која ће јунака пра-
тити мање-више у безмало цијелој повијести. Тугу прати и градско 
окружење, то јест Петроград са свим манама велеграда. За јунака је 
Петроград град без иједног познанства – уосталом, он се и пита чему 
служе познанства уопште.  

Ionako poznajem čitav Petrograd; zato mi se i učinilo da me 
svi napuštaju, kao da se ceo grad digao na noge i iznenada 
otišao na leto vanje. Plašio sam se da ostanem sam i puna tri 
dana lutao sam po gradu obuzet dubokom tugom, ne shva -
tajući uopšte šta se to sa mnom zbiva. [Bele noći, 91] 

Занесењак је свјестан да њега други људи уопште не познају, али 
се, с друге стране, задовољава тиме што он њих „познаје“, дубоко свје -
стан чињенице да он нема куда да оде, док, за разлику од њега, сав се 
Петроград негдје разбјежао, по љетњиковцима… 

У поеми Бијеле ноћи налазимо не тако честе поетичне описе Пет-
рограда.2 Премда поема у средишту има машту као начин живота, ау-
тор ипак подлијеже свом лошем мишљењу о овом граду и упоређује 
га са болешљивом дјевојком. 

Ima nečeg neobjašnjivo dirlјivog u našoj petrogradskoj prirodi 
koja s dolaskom proleća odjednom pokaže svu svoju moć, sve 
sile što ih joj je nebo podarilo, kada se zazeleni, nagizda i 
zakiti cvetovima... Nekako spontano podseća tada na slabu -
njavu i bolešlјivu devojku, koju posma trate ponekad sa saža -
lјenjem, ponekad s nekom sapatničkom lјubavlјu, a ponekad 
je naprosto ne prime ćujete, i koja odjednom, na trenutak, 
nekako neočeki vano osvane neizrecivo, čudesno lepa, pa se 
zapanjeni i oča rani nehotice pitate: kakva je to sila nagnala 
te tužne, zamišlјene oči da zablistaju takvim sjajem? Šta je to 
sateralo krv u te blede, istanjene obraze? Kakva je to strast 
zahvatila nežne crte lica? Zašto se nadimaju te grudi? Šta je 

2  О функцији Петрограда у Злочину и казни Достојевског писали смо у посебном 
раду: „Петроград у ’Злочину и казни’ Ф. М. Достојевског“, Слово, Часопис за српски 
језик, књижевност и културу, година V, број 23 (септембар 2009), Никшић, 213–
219; а о улози Петрограда у цјелокупном стваралаштву Достојевског видјети наш 
рад: „Петроград у дјелу Ф. М. Достојевског“, Слово, Часопис за српски језик, књи -
жевност и културу, година V, број 21 (фебруар 2009), Никшић, 159–170. 
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to tako iznenadno vratilo snagu, život i lepotu lica te jadne 
devojke, šta ga je navelo da se ozari takvim osmehom, da se 
prepusti tom blistavom, iskriča vom smehu? Osvrćete se oko 
sebe, tražite nekog, poku šavate da odgonetnete tajnu... Ali 
trenutak prolazi i možda sutradan već opet ćete sresti onaj 
isti zamišlјeni i rasejani pogled, ono isto bledunjavo lice, onu 
istu pokornost i bojažlјivost u pokretima, pa čak i kajanje, pa 
čak i tragove neke ubistvene tuge i srdžbe zbog krat ko traj nog 
zanosa... I žao vam je što je tako brzo, tako nepovratno uvela 
ta iznenadna lepota, što je tako varlјivo i uzaludno blesnula 
pred vama – žao vam je što niste imali vremena čak ni da je 
zavolite... [Bele noći, 94] 

Овај пасус писац је, готово дословно, пренио из Петроградског ље-
тописа. „Занесењак“ из поеме осјећа се као да се одједном нашао у 
Италији; управо је тако на њега дјеловао крајолик Петрограда, на 
њега, „полуболесног грађанина“, готово угушеног градским зидинама. 
Писац му чак овдје шаље у сусрет, све до једног, радосне и насмијане 
људе, што ријетко чини у свом стваралаштву, само да би истакао да 
петроградско сунце може човјека некад учинити срећним и избавити 
га од меланхолије и туге која је иманентна градском животу. Та срећа, 
како видимо, траје колико и илузија око неухваћеног погледа... 

Након овог описа петроградске природе сањар ипак закључује да 
је његова ноћ љепша од дана – најављујући сусрет који ће му преок-
ренути живот из коријена! [Bele noći, 94]. Први поглед на незнанку 
био је такав да је потпуно заборавио на своју стидљивост. До те мјере 
био је потресен сусретом да се осјећао као ухваћена птица [Bele noći, 
95]. Он себе види као несрећника [Bele noći, 97] склоног заљубљивању 
у идеале. Он сања често о идеалној жени, у коју се заљубљује ствара -
јући у машти читаве романе. То пружа добре основе за излагање фи-
лософије сањара у кратким цртама. 

Ja sam sanjar; ja imam tako malo stvarnog života, trenuci kao 
što su ovi sada tako su mi retki da ne mogu a da ih ne 
obnavlјam u snovima. Ja ću o vama maštati čitavu noć, čitavu 
nedelјu, čitavu godinu. Sutra ću neizostavno doći ovamo, baš 
ovde, na ovo isto mesto, u ovo isto vreme, i biću srećan 
prisećajući se današnjeg susreta. Ovo mesto mi je već drago, 
ja već imam dva-tri takva mesta u Petrogradu. Jednom sam 
čak i zapla kao zbog uspomena… [Bele noći, 98] 
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Особина нашег сањара да бјежи из овог у окриље измишљеног 
свијета заправо је карактеристика која ће га напосљетку учинити сам-
цем. Без обзира на то колико ревносно он покушавао да нађе себи са-
путника у тим својим маштаријама, ипак ће тај егоистички настројен 
дух резултирати осамљивањем и бјежањем, не само од другог човјека 
него и од уопште Другог. Као такав он и нема неку причу, како пока-
зује. Живи сам, без прича, за свој грош, сам, савршено сам! У строгом 
смислу казано: не општи ни са ким! У најстрожем смислу он је тип!! 
„Tip je originalan, smešan čovek!“ [Bele noći, 102]. Тако долазимо и до 
дефиниције сањара: 

Sanjar – ako ga treba podrobno odrediti – nije čovek, već neko 
biće srednjeg roda. Nastanjuje se uglavnom u kakvom 
nepristupačnom uglu, kao da se u njemu krije čak i od dnevne 
svetlosti, i kad se zavuče u svoj ugao, srodi se s njim kao puž, 
ili je u najmanju ruku u tome vrlo sličan onoj zanimlјivoj 
životinji, koja je u isti mah i životinja i kuća i koja se zove 
kornjača. [Bele noći, 103] 

Видимо да је сањар по природи веома специфичан сој. Усамље-
ништво га нагони да трага за посебним угловима Петрограда, у 
којима једино може наћи привид свога мира. Петроград, описан пе-
ром Достојевског, препун је таквих чудних кутака.  

U njih kao da ne zaviruje sunce koje sija svim Petro građa -
nima, nego neko drugo, novo, specijalno za njih naručeno 
sunce, koje na sve baca drukčiju, posebnu svetlost. U tim 
uglovima, mila Nastenjka, kao da se živi drugim životom, koji 
ne liči na ovaj koji kipti oko nas, to je život koji je moguć u 
nekom nepoznatom carstvu na kraju sveta, ali ne i kod nas, u 
našem ozbilјnom, preozbilјnom vremenu. Taj život predstav -
lјa spoj nečeg čisto fantastičnog, plameno-idealnog i običnog, 
da ne kažem neverovatno banalnog. [Bele noći, 103]  

Раније је примијећено [Маројевић 2009: 219] да Достојевски своје 
јунаке не одводи у мирне, његоване, лијепе крајеве Петрограда, ни 
овог нашег сањара, а ни оне из каснијих петроградских дјела3. У овим 
квартовима, који завређују пажњу писца, атмосфера свеопштег по-
срнућа даје „покриће“ за приближно такво стање у књижевним лико-

 

3  У Петрограду су настали: Биједни људи, Двојник, Бијеле ноћи, Понижени и уври -
јеђени, Записи из подземља, Злочин и казна, Младић.
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вима. Такво окружење погодује подвајању свијести код јунака, и ми 
већ овдје назиремо клицу двојништва, које је до краја разрадио у по-
еми Двојник (1845).  

Видимо да је прва личност он сам – тачније његова драга личност. 
Сањар замишља један тренутак у коме ће, на његову жалост, морати 
дати сав свој фантастични живот за један трен „обичног“ живота. Тада 
ће туга ступити на мјесто маште. Међутим, он ипак ужива у данима 
„фантастичног“ живота, јер је његова воља изнад његових жеља. Воља, 
коју сваки час мијења, по свом нахођењу. Машта иде тако далеко да 
му ствара илузију како је њом створени живот „стварни“, прави, ис-
тински живот, а не плод успламтјелих емоција, обмана и илузија. 
Могли бисмо рећи да је за њега „овај“ живот стварнији од оног реал-
ног, свакодневног… Међутим, не треба у овом проналазити каракте-
ристике душевних болести, посматрано са становишта специјалне – 
ме дицинско-психијатријске или криминалистичке психологије [Фрид -
лендер 1974: 15]. Од времена када су настала његова дјела научно по-
сматрање психичких феномена у знатној се мјери промијенило. Ако 
су објекти психијатрије у 19. стољећу биле јавне форме психозе, које 
су грубо нарушавале околну стварност и у њој личност, онда су у цен-
тру пажње савремених психијатријских истраживања гранична стања, 
као што су нервоза, психогене реакције, психопатија… Предметом 
истраживања постаје све више стање предболести – односно, акценат 
се ставља на карактер личности, краткорочне психогене реакције и 
на психосоматско стање обољелог. Ријечима Достојевског казано, за 
науку о души интересантан је човјек начет болешћу ума. Његови ју-
наци, ослањајући се превасходно на сопствену вољу, која им се чини 
увијек џиновском [Кирпотин 1971: 79], својевољно ступају у најраз-
личитије сукобе, противрјечја, при томе увјерени у сопствено мило -
срђе – тако да се ту може тражити сижејна жижа самог дјела.  

Неизбјежна туга наступа код сањара када се приближава смрт 
фантазије. За Достојевског је веома важан однос између стварности 
и маште, односно фиктивне реалности у којој велики број његових ју-
нака пребива. Он их с намјером и доминацијом држи у посебном 
стању, тако да се границе између стварности често губе и реалности 
се међусобно прожимају и преплићу.  

I nemojte, tako vam Boga, nemojte misliti da sam nešto 
preuveličao, Nastenjka, jer ponekad me obuzimaju trenuci 
teške, teške tuge... Tada mi se pričinjava da nikada neću biti 
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u stanju da živim stvarnim životom; jer mi se činilo da sam 
već izgubio svaku meru, svaki osećaj za stvarnost, realnost; 
jer sam najzad već proklinjao samog sebe; jer nakon fantasti -
čnih noći dolaze trenuci otrežnjenja, koji su užasni! Istovre -
meno slušam kako lјudska gomila oko mene galami i luta u 
životnom vihoru, čujem, vidim kako žive lјudi – žive na javi, 
vidim da im život nije naručen, da se neće raspršiti kao san, 
kao priviđenje, da se večno obnavlјa, da je večno mlad i da 
nijedan trenutak u njemu ne liči na neki drugi, dok je boja -
žlјiva fantazija turobna i banalno jednolična, robinja utvare, 
ideje, robinja prvog oblaka koji iznenada zakloni sunce i 
tugom ispuni petrogradsko srce tako želјno sunca – a kakva 
može biti fantazija u tuzi! Osećam kako ta nepresušna fanta -
zija najzad posustaje, iscrplјuje se u večnoj napreg nutosti, jer 
sazrevam, pre vazilazim pređašnje svoje ideale, koji se gube i 
razbijaju u paramparčad; kad nema ničeg bolјeg, život se 
stvara od tih parčića. Ali duša traži i želi nešto bolјe! I uzalud 
sanjar čeprka po svojim starim snovima kao po pepelu, tražeći 
bilo kakvu iskricu da je razduva, da obnovlјenim plamenom 
zagreje ohladnelo srce i da u njemu vaskrsne sve što mu je 
nekad bilo drago, što mu je uznemiravalo dušu, raspalјivalo 
krv, mamilo suze iz očiju i što ga je tako raskošno obmanji -
valo! [Bele noći, 110]  

Управо овдје Достојевски по први пут показује на дјелу како не-
срећа зближава људе. Људи увијек у несрећи јаче осјећају несрећу 
других, будући да се осјећања не разбијају већ усредсређују, такорећи 
сабирају у једну жижу. Унесрећеног сањара спопада бескрајна туга 
када се ближи дан растанка са Настењком. И овдје писац, као и у 
Кроткој4, крах јунака смјешта у природно окружење. Односно, при-
рода као да се саображава јунаку, и прати његово унутарње стање.  

Kući sam se vratio obuzet tugom kakvu nikada do tada nisam 
poznavao. Kakvo vlažno, dosadno vreme! [Bele noći, 127] 

Посљедње ноћи долази до сусрета двоје заљубљених. Монолог 
сањара креће се у распону од „ja vas volim, Nastenjka“, преко „ja nisam 
izneverio Vaše poverenje“, до оног да „nisam mogao da izdržim“, и оп-

 

4  Тамо видимо како јунак вапије, слично оном руском витезу, да је и природа, и 
сунце и све мртво! Ср.: Dnevnik pisca 1876, 379.
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тужби „sami ste krivi a ja sam nedužan“, до оног „ne možete me oterati“. 
Овдје је писац још увијек далеко од оног „сви смо криви за све“, које 
ће варирати у каснијим дјелима. Јунак остаје уклијештен у сопственој 
личности, као да не препознаје никог изван себе. Зато и може да каже 
да је срећан, и сада је природа та која опет вјерно прати његово рас-
положење.  

Pogledajte nebo, Nastenjka, pogledajte ga! Sutra će biti 
čudesan dan; kakvo plavo nebo, kakav mesec! Pogledajte: 
onaj žuti oblak samo što ga nije prekrio, gledajte, gledajte!… 
[Bele noći, 135] 

Након овога она му се с криком баца у наручје, најављујући јутро, 
које представља не само крај бијелих ноћи већ и крах краткотрајне 
љубави. Све губи пређашњи сјај. Дан је ружан, киша добује по прозо-
рима у мрачној соби; нашег сањара мучи главобоља и тресе грозница. 
Међутим, крај за њега није ништа друго до тренутак дуго очекиваног 
блаженства. Јунаци Достојевског допуштају себи да окусе од забрање-
ног воћа – испробавајући границе људске природе, подвргавајући са-
мим тим човјекову природу искушењима која разуму и савјести 
остају неоткривена и неразјашњена [Бурсов 1974: 66]. Развијањем 
књижевности развијао се и лик „малог“ човјека. Испочетка је он мо-
гао да воли, да поштује и налази своје мјесто у свијету, али је био не-
моћан пред државном машинеријом. Стога у том јазу, који се ствара 
између човјека који је незадовољан собом и моћне државне апаратуре 
која „притиска“ својим репресалијама, Достојевски открива клицу те, 
условно казано, мржње према друштву. Из тога се онда порађа и ње-
гово осјећање бескорисности, и одсуство љубави према ближњем. 
Међутим, он несумњиво показује да и такав човјек није ништаван, у 
његовој души има мјеста за другог човјека, и коначно за Бога.  

Сањар, како видимо, завршава своју епопеју питањем, себи и дру-
гима: Зар то није довољно за један живот? Писац овдје не даје одго-
вора; додуше, и касније ће у великим дјелима посезати за истим 
на чи ном окончавања фабуле, дајући простора за наслућивање мо-
гућег разрјешења драме. Склони смо да помислимо како у филосо-
фији живота једног сањара овакав одговор омогућава прибјежиште 
за повријеђену сујету, али ипак нема залоге за евентуалну будућност 
јунака. Наш сањар, на крају крајева, ипак остаје сам, како је и почео. 
Њему није потребан други, учаурио се у ларву сопственог бића с на-
дом да ће му сањарење дати довољно снаге да и даље настави са жи-
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вотом. Четири бијеле ноћи за њега представљају жижу око које ће се 
одвијати читав његов живот, постајући фантастични источник њему 
насушно потребне сањалачке енергије, којом дише, и за коју, како смо 
убијеђени, једино и живи. Она је постала и исходиште и сврха његовог 
живота.  
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Никола Мароевич 

 
Белые ночи Ф. М. Достоевского – Воспоминания одного мечтателя 

 
Ресюме 

 
В настоящой статье рассматривается рассказ Ф. М. Достоевского 

Белые ночи. Анализ сюжетно-композиционные особенности показы-
вает ее несомненное значение в рассмотрении всего творчества этого 
писателя. 

Ключевые слова: Белые ночи, мечтатель, мечты, Настенька, Санкт-
Петербург.  
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Burhan ČELEBIĆ – Milorad BALTIĆ 
 

STARI PRAVOSLAVNI NADGROBNI SPOMENICI IZ 
BERANA I ANDRIJEVICE 

 
 

(Istorija, kultura, umjetnost) 
 
Abstrakt: Prilikom istraživanja Polimskog kraja pronašli smo veliki 

broj nadgrobnika srednjovjekovnih stećaka i muslimanskih nišana. Ono 
što nam je nedostajalo da bi imali kompletnu sliku o različitim kulturama 
koje su se prožimale na ovom prostoru bilo je da istražimo pravoslavna 
groblja Polimlja Crnogorskog. Kao faza I, prilikom istraživanja Gornjeg 
Polimlja, gra dova Berana i Andrijevice, evidentirali smo preko 120 biljega 
u ovim krajevima koji pripadaju vremenu od kraja 18. do početka 20. vi -
jeka. Nad grobnici ovih krajeva su veoma mladi, posjeduju epigrafiku i 
imaju umjet ničku vrijednost. Oni treba uz pomoć proučavanja njihove 
kulturne vri je d nosti i istorije da se dešifruju. Prilikom istraživanja bili smo 
izne nađeni pronalaskom ovoliko velikog broja podataka i to nas je navelo 
da napišemo ovaj rad, 

Ključne riječi: Nadgrobni spomenici, Berane, Andrijevica. 
 

Uvod 
 

VV ećina ljudi nakon smrti dobije kao obilježje spomenik koji ukazuje 
na mjesto njihovog vječnog počinka i u određenim slučajevima daje 
ka rakteristike, vjersku pripadnost ili životna dostignuća premi -

nulog. U Crnoj Gori pronalazimo humke ili tumule iz dalekog bron zanog 
i  gvozdena doba, gdje su sahranjeni sa obilježjima nekadašnji sta nov nici 
ovih krajeva. Prilikom istraživanja tih grobnih mjesta prona đeni su pored 
preminulog razni grobni rekviziti, kao što je nakit, figurine, stvari koje 
su označavale kojem kultu je pripadao preminuli tj. vjerovanja tadašnjeg 
stanovništva ovog kraja.1 Pri kraju metalnog doba, tj. za vrije me rim skog 

  1  O starom Tumulusu i grobnim rekvizitima kod Kuće Rakića vidi: Olivera Velimirović 
-Žižić, „Violinasti Idoli-Tumul iz Zetske Ravnice“, Glasnik Odjeljenja Umjetnosti 14 
CANU, Podgorica 1995, 23-27; Čedomir Marković, „Ukrasni predmeti iz kneževskog  
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carstva ili u antička doba, pojavljuju se nadgrobni spomenici stele, cipusi, 
titulisi i urne. Na njima se pojavljuje natpis koji se odnosi na sahra -
njenog, tj. kada je umro ili umrla. Pored toga na tim spome nicima se 
javljuju ornamenti tj. ljudski likovi, svijeće, rozete itd. Ovi spomenici su 
uglavnom četvo ro stranog izgleda, ali nekada se javljaju u prizmati čnom, 
kupastom ili plo častom obliku, a dimenzija im varira od 50 do 200 cm 
(uglavnom).2  

Poslije kraja antičkog mnogobožačkog doba sa dolaskom hrišćanstva 
glavni oblik ovih nadgrobnih biljega postao je krst. Pored krsta se opet 
pojavljuju ploče, krstače, sanduci, sarfaci itd., dakle oni su imali natpis 
sa ornametima kao gore što smo pomenuli.  

Srednjovjekovne stećke karakteriše velika sličnost u bosansko-herce -
govačkim, srbijanskim, hrvatskim i crnogorskim krajevima. Na stećcima 
možemo da vidimo, antropomorfne i zoomorfne reljefe, pored toga i ro -
ze te, astralne simbole, krstove, biljne motive, mačeve itd.3 Od nad grob nika 
koji posjeduju natpis najstariji su pronađeni u selo Kičava kod Bijelog Polja 
i u selo Azane kod Petnjice, hronološki pripadaju između 13. i 15. vijeka.4  

Za ove nadgrobne spomenike i mjesta vječnog prebivališta preminulog 
gotovo uvijek biran je lijep i vidan položaj. Obično brežuljak više sela ili 
se katkad nalazio oko nekog velikog prastarog drveta. Kasnije ih pro -
nalazimo najčešće oko ruševina starih crkava. Tu su obično samo pojedi -

 groba sa lokaliteta Lisijevo polje kod Ivangrada“, Duhovna Kultura kod Ilira (Simpo   
    zijum Herceg Novi, 4-6. Novembra 1982), ANUBIH, Knjiga 11, Sarajevo 1984, 81-87; 
   Čedomir Marković, “Sahranjivanje pod tumulima na tlu Crne Gore” Matica 20, Ce-

tinje-Podgorica 2004; Čedomir Marković, „Kultni predmeti i simboli iz praistorje 
Crne Gore“, Arhivski zapisi 1, Cetinje 2014, 23; Burhan Čelebić, „Antropomorfne 
figurine Crne Gore“, Almanah 85-86, Podgorica 2020, 289-291.

2  Jovan J. Martinović, Antički natpisi u Crnoj Gori, Matica crnogorska, Kotor 2016, 45-
96, 132-148, 247-270.

3  Šefik Bešlagić, Stećci-kultura i umjetnost, Veselin Masleša, Sarajevo 1982, 75-80, 129-
136. O stećcima bjelopoljsko-bihorskog kraja vidi: Burhan Čelebić, “O bjelopoljskim 
(Bihorskim) stećcima kao dijelu neistražene kulturno-istorijske  baštine“, Istorijski 
Zapisi 1-2, Podgorica 2021, 153-176.

4  Milisav Lutovac, Bihor i Korita Antropogeografska Ispitivanja, Srpski Etnografski Zbor-
nik, Knjiga LXXXI, Beograd 1967, 74; Dušan Glumac, “O jednom natpisu iz Azane 
XIII-XIV veka”, Starinar XIX, Beograd 1969, 263-265; Božidar Šekularac, Tragovi 
Prošlosti Crne Gore (Srednjovjekovni natpisi i zapisi  u Crnoj Gori kraj VIII - početak XVI 
vijeka), OBOD, Cetinje 1994, 123-127. Radomir Ilić, “Župan Radomir i crkvica 
Kičavska”, Matica 59, Podgorica 2014, 287-292. 
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načni grobovi.5 Najmnogobrojniji očuvani nadgrobni spomenici koji  
datiraju od 18. do početka 20. vijeka u obliku su kamenih krstova. Ti spo -
menici su rijetko ukrašeni sa dekorima tj. ornamentima, a najviše kao 
ukras nalazimo rozetu. Rozeta u to doba često krasi u Gornjem Polimlju 
kako hrišćanske tako i islamske nadgrobne spomenike. Pored kamenih 
imamo nekoliko drvenih krstova koji su vremenom dosta uništeni i 
najčešće se nalaze u selima. Oni posjeduju kao ukrase rozetice, sa malim 
krstovima na njima, a nekada se pojavljuju kao ornamenti ptice, i u 
obliku su dvoslivnog krova. Pored tipova krstova i ukrasa na njima se 
nalazi epigrafski natpis ne stariji nego pisani ćiriličnim pismom  koji 
pripadaju drugoj polovini 19-og vijeka i početku 20-og vijeka.  

Ukratko, ovaj članak se bavi tematikom nadgrobnih spomenika iz 
Berana i Andrijevice, tj. prošlost ovih krajeva opisuje prof. istorije Milorad 
Baltić, a tipologiju, ornamente i epigrafiku nadgrobnih spomenika obja -
šnjava arheolog Burhan Čelebić. 

 
Prošlost Gornjeg Polimlja do 1918 godine. 
 
Polimlje je geografska i istorijska oblast u slivu rijeke Lima. U sred -

njem vijeku obuhvatao je župe: Plav, Budimlja, Lim i Ljuboviđa. Pod tim 
nazivom prvi put je zabilježen 1444. godine u povelji kralja Alfonsa V 
prilikom popisa gradova hercega Stefana Kosače.6 U oblast Gornjeg 
Polimlja spada Plavsko – gusinjski basen, Polimlje, andrijevički i beranski 
kraj. Prostor Gornjeg Polimlja smješten je između planina: Prokletija na 
jugu, Mokre planine, Smiljevice i Turjaka na istoku, Komova i Bjelasice 
na zapadu i Tivrana na sjeveru, i regija je na sjeveroistoku Crne Gore.7 
Do doseljavanja Slovena stanovništvo Potarja i Polimlja činilo je Ilirsko 
pleme Autarijata. Za njih se vezuje ime Tare. Bili su vješti rudari i hrabri 
ratnici. Tokom III vijeka pr. n. e. ušli su u sastav ilirskog plemenskog 
saveza.8 Dolaskom Slovena i Avara tokom VI i VII vijeka ilirsko-roman -
sko stanovništvo je potisnuto prema jugu i u brdsko planinske krajeve. 
Slovenska župa Budimlje, dobila je ime po gradu Budimlju, prvi se put 

5  Aleksandar Deroko, “Narodski nadgrobni spomenici”, Glasnik skopskog naučnog dru-
štva XIX, Skoplje 1938, 211.

 6  Božidar Šekularac, Marijan Premović, Crnogorsko Polimlje u srednjem vijeku, Pod-
gorica 2017, 5,13.

7  Dejan Golubović i Dragan Bubanja, Geografske odlike i kulturno-istorijsko nasljeđe Gor -
njeg Polimlja, Berane 2019, 9-11.

8  Petko Đ. Bošković, Vraneška dolina i njen antropogeografski značaj, Podgorica 2014, 120.
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pominje 1200. godine, a postojao je kao gradsko naselje i ranije kao admi -
nistrativni i privredni centar župe. Konstantin Jiriček navodi da je ime 
župe Budimlje poteklo od istoimene tvrđave.9 Dolaskom na vlast Stefana 
Nemanje budimljanski kraj bio je pod upravom njegovog sinovca 
Prvoslava. Župan Budimlje Stefan Prvoslav (1174-1244), sin Velikog 
župana Tihomira, podigao je 1213. godine kao svoju zadužbinu manastir 
Đurđevi Stupovi posvećen Sv. Đorđu. Župan Prvoslav je svojoj zadužbini 
darovao i posjede u okolini. Manastirima Đurđevi Stupovi i Šudikovu 
pripadali su kao posjedi Beran-Selo, Crni Vrh, Ržanica, Mašte i drugi. 
Sveti Sava pošto je dobio autokefalnost Srpske crkve 1219. godine u 
Nikeji vrativši se u zemlju osnovao je osam episkopija među kojima je 
četvrta po redu bila Budimljanska episkopija. Sjedište Budimljanske 
episkopije i katedralni hram te episkopije bio je  manastir Đurđevi Stu -
povi. Budimljanska episkopija graničila se sa Humskom, Zetskom i Raš -
kom episkopijom. Obuhvatala je prostor Budimljanske i Plavske župe. 
Prvi episkop Budimljanske episkopije sa sjedištem u Đurđevim Stupo -
vima bio je Jakov, učenik Sv. Save. Đurđevi Supovi su prvi put opljačkani 
1253-1254. godine od strane Bugaro-Kumana. Kasnije je za vrijeme os -
man ske vlasti taj manastir je još pet puta paljen. Smatra se da je Bu dim -
ljanska episkopija dobila rang mitropolije pred kraj vladavine despota 
Stefana Lazarevića. Arhiepiskop budimljanski Sava koji je bio u zvanju 
mitropolita pominje se 1453. godine. Gornje Polimlje bilo je sastavni dio 
nemanjićke države, a poslije njene propasti župe Tara, Budimlja i Brs -
kovo do 1396. godine nalaze u posjedu Vuka Brankovića kada Turci 
osvajaju ovaj kraj i stavljaju ga pod upravu Isa-bega. Polimlje koje je bilo 
dio Despotovine definitivno je izgubilo samostalnost 1465. godine.  

Turskim popisom iz 1455. godine Srednje Polimlje i Potarje upisani 
su kao vilajet, odnosno nahija Limski Nikšići, u sastavu posjeda Isa-bega 
Isakovića. Nahija Budimlja bila je 1477. godine u sastavu vilajeta i kadi -
luka Mileševo u Hercegovačkom sandžaku. Vilajeti Bihor i Plav 1488-
89. godine bili su u sastavu Prizrenskog sandžaka. Početkom XVI vijeka 
Bihor je bio u sastavu skadarskog sandžaka da bi se trideset godina 
kasnije pominjao ponovo kao dio prizrenskog sandžaka.10  

Od kulturnih i prosvjetnih djelatnika koji potiču iz Budimljanske 
episkopije poznat je monah Mojsije od Budimlje koji je radio u štampariji 
Podgoričanina Božidara Vukovića u Veneciji 1536. godine. Najčuveniji 

 9  Marijan Premović, Župa Budimlja u srednjem vijeku, Cetinje 2012, 53.
10  Miomir Dašić, Vasojevići od pomena do 1860, Beograd 1986, 99-100.
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predstavnik šudikovske fresko-ikonografske škole, koji je stvarao tokom 
trideset godina, od kraja XVI i tokom prve dvije decenije XVII vijeka, bio 
je zograf pop Strahinja iz Budimlje. Poznat je po slikanju freski i ikona 
u više manastira i crkvi. Svoja djela je potpisivao. 

Da bi lokalno stanovništvo držali u pokornosti i obezbijedili lakše 
funkcionisanje svoje vlasti Turci su podigli manje gradove: Plav, Gusinje, 
Rožaje i Kolašin i utvrdili stara gradska naselja: Bihor, Budimlje, Akovo, 
Podgoricu i Medun. Glavni zadatak Nikšića i Spuža bio je da spriječe 
sjedinjavanje hercegovačkih i brdskih plemena sa plemenima Stare Crne 
Gore.11 Krajem XVII vijeka u Gusinju, Plavu i Rožajama Albanci se 
javljaju kao turski vojnici. Grad Berane kao gradsko naselje osnovan je 
u drugoj polovini XIX vijeka, odnosno poslije poraza turskih snaga u 
Rudešu od strane Vasojeviće 1862. godine. Te godine Husein Avni paša 
počinje izgradnju kasarne na lijevoj obali Lima, na lokalitetu Begovski 
lug, čime je udaren temelj novom gradskom naselju koje je kasnije dobilo 
ime Berane. Istovremeno na desnoj obali Lima, pod brdom Jasikovac, 
sagrađene su stambene zgrade za smještaj oficira, vojnih službenika i 
njihovih porodica koje je dobilo ime Haremi. Poslije 1878. godine u 
Berane se naseljavaju stanovnici muhadžirskih familija iz Nikšića, 
Podgorice i Kolašina, što utiče na ekonomski i privredni razvitak grada.12 

Prošlost Gornjeg Polimlja neizostavno je vezana za istoriju njegove 
najveće duhovne svetinje Đurđevih Stupova i crnogorskog plemena Vaso -
jevića koje je naseljeno na tom prostoru. Vasojevići spadaju po po stanku 
u mlađa crnogorska, odnosno brdska plemena. Najmnogobrojniji su među 
dinarskim plemenima. Naseljavaju Lijevu Rijeku i gornji tok Tare i oblast 
Gornjeg Polimlja, istočno od planina Koma, Trešnjevika, Lise i Bjelasice. 
Prema Jovanu Cvijiću plemensko jezgro Vasojevića pojačalo se sjeničkim 
uskocima. Osvajanjem i proširivanjem svoje teri torije asimilovali su staro 
srpsko pleme Lužane, a zatim i stanovništvo Lima koje je sebe zvalo Srbljaci. 
Obuhvatili su i staro srpsko pleme Šekularci.13  

Prvi podatak o Vasojevićima dao je Dubrovčanin Brajan Prodanić 
žaleći se na njih u tužbi dubrovačkom sudu 29. oktobra 1444. godine. 
Turski popisi iz 1485. i 1497. godine govore o naseljenosti Vasojevića na 
teritoriji Lijeve Rijeke. 

 
11  Miomir Dašić, Vasojevići od pomena do 1860, Beograd 1986, 108.
12  Vlado Lutovac, Ivangrad, Beograd 1976, 694.
13  Miomir Dašić, Vasojevići od pomena do 1860, Beograd 1986, 153.
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Položaj hrišćana U Gornjem Polimlju poslije pada pod tursku vlast 
nije bio uvijek lak. Njihov položaj, mir i sigurnost zavisio je od međuna -
rodnih i unutrašnjih odnosa u samoj državi, ratnih pohoda kojima je 
Osmansko carstvo bilo izloženo i ličnosti vladara. Dok je Osmansko car -
stvo bilo u svom usponu hrišćani na ovom prostoru nijesu trpjeli veće 
progone. Slabljenje centralne vlasti i jačanje lokalnih moćnika najčešće 
je dovodilo do pogoršanja položaja hrišćana. Sultan Selim II (1566-1574) 
nametnuo je težak danak na hrišćane od koga je bila oslobođena svaka 
hrišćanska kuća u kojoj jedan član postane musliman što je dovelo u 
sjevernoj Albaniji, Kosovu i Metohiji i dijelu Stare Srbije do masovnije 
islamizacije hrišćanskog stanovništva, dok u Budimlju to nije dovelo do 
bitne promjene etničke i vjerske strukture.14  

Prema turskim izvorima islamizacija sve do kraja XVII vijeka nije 
prelazila gradske bedeme Bihora, kao i da je bila veoma slaba u Gornjem 
i Srednjem Polimlju. Jak uticaj na ovom području imala je Limska epi -
skopija sa sjedištem u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom Polju 
i Budimljanska mitropolija.15 Crkve i manastiri su bili središta okuplja -
nja naroda i centri duhovnog, političkog, prosvjetnog i kulturnog života. 
Uticaj Crkve polovinom XVII vijeka slabi, poslije ubistva mitropolita 
budimljanskog i arbanaškog Pajsija sultan je odbio da se postavi novi 
episkop što je dovelo do prestanka postojanja Budimljanske mitropolije. 
Sve je to pogodovalo bržoj islamizaciji stanovništva.16 Ipak i poslije 
gašenja mitropolije uz pomoć vjernog naroda monaški život u manastiru 
Đurđevi Stupovi se nastavio. Iako nije popunjavana smatra se da se 
Budim ljanska mitropolija formalno ugasila 1738. godine kada je spaljen 
manastir Đurđevi Stupovi i mnoge druge crkve te mitropolije.17 Manastir 
posvećen Svetom Luki u Kaludri, crkva Svete Janje u Lubnicama smatra 
se da su srušeni takođe tokom 1738. godine, kao i većina crkvi i naselja 
u Polimlju kao vid odmazde zbog njihovog pomaganja Austriji i Rusiji u 
ratu sa Turskom.18 

Crkvena organizacija poslije paljenja manastira Đurđevih Stupova i 
manastira Šudikove 1738. godine bila je vidno oslabila. Poslije ukidanja 
Pećke patrijaršije 1766. godine i postavljanje na episkopska mjesta Grka 

 14  Radomir P Guberinić, Đurđevi Stupovi, Stupovi 1996, 28-29.
15  Miomir Dašić, Vasojevići od pomena do 1860, Beograd 1986, 103.
16  Miomir Dašić, Vasojevići od pomena do 1860, Beograd 1986, 115.
17  Đurđevi Stupovi i Budimljanska eparhija, Zbornik radova, Berane-Beograd 2011, 30.
18  Đurđevi Stupovi i Budimljanska eparhija, Zbornik radova, Berane-Beograd 2011, 283.
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fanariota, među kojima i na čelu Prizrensko-raške mitropolije, koja je 
poslije ukidanja Budimljanske mitropolije imala jurizdikciju nad Vaso -
jevićima u Polimlju do 1858. godine, još je više oslabio crkveni uticaj na 
ovom prostoru. Ipak u tim teškim vremenima manastir Đurđevi Stupovi 
bio je svetionik hrišćanstva u kojem se nalazila škola za sveštenike za 
andrijevački, beranski i bjelopoljski kraj19. 

Dio hrišćanskog stanovništva iz Budimlje, Plava, Bihora i Bijelog Polja 
napustio je svoj zavičaj 1690. godine i sa patrijarhom Arsenijem III Čar -
nojevićen povukao se sa austrijskom vojskom. U to doba i kuga je poko sila 
priličan broj stanovnika ovih krajeva. Pošto se veliki broj sta rosjedi lačkog 
srpskog stanovništva iselio odlazeći sa austrijskom voj skom njihovo mjesto 
su zauzeli Vasojevići, tako da je Gornje Polimlje masovno naseljavano 
tokom XVIII vijeka. Do početka druge polovine XIX vijeka Vasojevići su 
postali najmnogobrojnije crnogorsko pleme sa pet hiljada domova.20  

Početkom XIX vijeka dolazi do novih pobuna hrišćanskog stanov -
ništva protiv turske vlasti. Ofanziva Karađorđeva prema Novom Pazaru 
i Polimlju, kao  i zauzimanje Sjenice 1809. godine dovelo je ustanka u 
Gornjem Polimlju, Lijevoj Rijeci i Morači. Poslije povlačenja Karađor -
đeve vojske koja je sa sobom povela veliki broj ustaničkih porodica Turci 
su ponovo uspostavili svoju vlast u Gornjem Polimlju. Sa Karađorđevom 
vojskom odstupilo je bratstvo manastira Đurđevi Stupovi na čelu sa igu -
manom Nićiforom. Kasnije se vratio u Đurđeve Stupove manastirski 
sluga Miloš - Mojsije Zečević i tu se zamonašio. Mojsije Zečević (1782-
1851) jedna od najznačajnijih ličnosti Gornjeg Polimlja, rođen je u 
Vinicki 1782. godine, postao je iguman manastira Đurđevi Stupovi 1820. 
godine. Iguman Mojsije Zečević uz pomoć naroda počeo je sa obnav lja -
njem manastira Đurđevi Stupovi početkom 1833. godine. Kod manastira 
je stvorio i trgovački centar gdje su robu donosili iz Bijelog Polja, Gusinja, 
Plava, Peći, Skadra. Radio je neumorno na jačanju uticaja Crne Gore u 
Gornjem Polimlju. U sprovođenju svoje politike i zamisli oslanjao se na 
plemenske glavare koji su mu davali podršku. U saradnji sa plemenskim 
glavarima organizovao je u Gornjem Polimlju neku vrstu izvršne vlasti. 
Imao je ličnu gardu „tebadžije“ koju su činila 122 odabrana momka 
sastavljena iz 12 bratstava. Oni su bili garancija da će se odluke ple -
menskog skupa ispoštovati. Radio je neumorno na suzbijanju krvne 

 
19  Radomir P Guberinić, Đurđevi Stupovi, Stupovi 1996, 42.
20  Miomir Dašić, Vasojevići od pomena do 1860, Beograd 1986, 222-223.
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osvete, smirivanju međubrastveničkih razmirica i nesuglasica i na ple -
menskom jedinstvu. Sa osloncem na Cetinje i mitropolita Petra I Petro -
vića Njegoša postaje glavni organizator za oslobođenje svog kraja, a 
manastir Đurđevi Stupovi postaju centar narodnog okupljanja i otpora.21 

Ćehaja paša poslan iz Skadra pošto je silom umirio pobunjene Bihorce 
muslimane po povratku u Skadar 1843. godine zarobio je 70 vasojevićkih 
glavara i uglednih ljudi među kojima i igumana Mojsija Zečevića. Revol -
tirani Vasojevići napali su zaštitnicu turske vojske u Sućeskoj i posjekli 
oko 70 turskih glava. Skadarski vezir Osman paša Skopljak je devet 
mjeseci kao taoce držao igumana Mojsija Zečevića i vojvodu Sima 
Lakićevog. Oslobođeni su na zauzimanje uticajnog Nikole Radonića i 
intеrvencijom evropskih konzula, a i Njegoš je pisao Osman paši Skop -
ljaku i zauzimao se za njih.22  

Do druge polovine XVII vijeka kao što je rečeno vjerska i etnička 
struktura Gornjeg Polimlja i Bihora nije se značajno mijenjala. Islami -
zacija hrišćanskog stanovništva u Gornjem Polimlju jača u prvoj polovini 
XVIII vijeka. Najaktivniji u tom poslu, pored skadarskih paša koje su 
željele da učvrste svoju vlast, bili su provincijski i lokalni organi vlasti, 
kao i prebjegli muslimani iz oslobođenih krajeva. Ljudi su prelazili na 
islam iz različitih razloga i motiva.  

Iguman Mojsije Zečević uz podršku vojvode Sima Lakićeva i drugih 
glavara, kao i uz pomoć svojih daljih rođaka muslimana uspio je da vrati 
dio islamiziranih Vasojevića hrišćanskoj vjeri. Njegovo djelo nastavio je 
kasnije vojvoda Miljan Vukov tako da su se do 1857. godine većina isla -
miziranih Vasojevića vratila hrišćanskoj vjeri.  

Na velikom narodnom zboru 1853. godine održanom kod manastira 
Đurđevi Stupovi gdje je glavnu riječ vodio Miljan Vukov odlučeno je da 
se digne ustanak protiv Turaka. U pomoć pobunjenim Vasojevićima knjaz 
Danilo je u pomoć poslao serdara Jola Piletića sa vojskom dobrovoljaca 
od oko 600 ljudi sastavljenom od Ljevorečana, Bratonožića, Moračana, 
Rovčana i drugih. Ali beg Gusinjski raspolažući brojnijom vojskom, 
odnosno triput većom i koristeći bolje poznavanje terena na Polimlju je 
porazio crnogorsku i ustaničku vojsku kojom je komandovao serdar Jole 
Piletić 9. februara 1854. godine. U manastiru Đurđevi Stupovi u proljeće 
1857. godine donesena je odluka o prisajedinjenju Donjih Vasojevića sa 

 
21  Miomir Dašić, Vasojevići od pomena do 1860, Beograd 1986, 324-325.
22  Miomir Dašić, Vasojevići od pomena do 1860, Beograd 1986, 352-353.
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Crnom Gorom. Organizovane su kapetanije sa kapetanima na čelu i 
vojska je organizovana po ugledu na crnogorsku. Knjaz Danilo je bio još 
1854. godine imenovao Miljana Vukovog za kapetana Lijeve Rijeke, a 
sada je nove organe vlasti on organizovao i njima rukovodio. Miljan 
Vukov koji je dobio čin vojvode i bio knjažev pobratim imao je neograni -
čenu vlast u Vasojevićima. 

Vasojevići, Moračani, Rovčani, Bratonožići, nešto Kuča, Drobnjaci i 
Šaranci pod komandom vojvode Miljana Vukova i senatora Novice Cero -
vića napali su i zauzeli Kolašin krajem jula 1858. godine 

Do novog udara Turaka na Vasojeviće došlo je u aprilu 1862. godine. 
Turska vojska koja je krenula prema Cetinju prvo je krenula da se obra -
čuna sa vasojevićkim ustanicima. Turci su imali 12.000 vojnika. U bici 
koja se odigrala 7. aprila 1862. godine Turci su strahovito poraženi. Vaso -
jevići su ipak bili prinuđeni da odstupe tako da je Derviš paša zapalio 
manastir Đurđeve Stupove. To je bio treći put da Turci zapale ovu sve -
tinju. U julu 1875. godine dolazi do novog ustanka Vasojevića. Turske 
snage jačine 2.000 nizama su 19. avgusta na praznik Preobraženje su 
iznenadili ustanike zauzeli i ponovo spalili manastir Đurđeve Stupove 
zajedno sa manastirskom školom i konacima. Manastir Đurđevi Stupovi 
obnovljen 1885. godine i ponovo je na kubetu podignut krst uz opštena -
rodno veselje.23  

Knjaz Nikola prilikom posjete Andrijevici, koja je pripadala njegovoj 
državi, u maju 1884. godine odabrao je mjesto koje je po njemu dobilo ime 
Knjaževac za izgradnju saborne crkve. Knjaz Nikola kupio je to zemljište, 
šumu koja je pripala hramu, postavio je kamen temeljac i priložio hiljadu 
talira za početak gradnje hrama posvećenog Svetom arhistragu Mihailu. 
Vasojevići takođe nijesu štedjeli priloge da se napravi što ljepši hram. 
Mitropolit Mitrofan Ban 19. novembra 1889. godine osveštao je saborni 
hram koji je tada bio najveći u Knjaževini Crnoj Gori.24 

Krvavi gospođidanski događaj 28. avgusta 1909. godine kada su na 
saboru kod manastira Đurđevi Stupovi zaptije ubili Radisava i Vasa 
Došljaka uzbudio je čitav kraj. Turske vlasti su iskoristile taj događaj da 
uhapse 34 donjovasojevićka glavara i prvaka i da ih u okovima sprovedu 
iz Berana u Sjenicu. Ogorčenje naroda bilo je veliko.25 

 
23  Radomir P Guberinić, Đurđevi Stupovi, Stupovi 1996, 72-73.
24  Đurđevi Stupovi i Budimljanska eparhija, Zbornik radova, Berane-Beograd 2011, 

677-678.
25  Đurđevi Stupovi i Budimljanska eparhija, Zbornik radova, Berane-Beograd 2011, 35.
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Tokom ljeta 1912. godine došlo je do donjoržanske bune, čiji se pla -
men proširio na cijelu donjovasojevićku nahiju. Početkom avgusta Turci 
su spalili manastir Đurđeve Stupove sa manastirskim konacima i školom. 
Ovo je bilo peto paljenje manastira. Dolaskom carskog izaslanika Džavid 
paše došlo je do primirja prema kome se turska strana obavezala da će 
isplatiti odštetu za spaljivanje manastira i druge štete koje su pričinjene 
u Beranskoj nahiji. Turci su isplatili dio novca manastiru Đurđevi Stupovi 
u iznosu od 2.000 turskih lira. Većina tog novca dat je Crnoj Gori koja se 
spremala za rat za nabavku oružja i druge vojne opreme. Tako da je zbog 
početka Balkanskih ratova obnova manastira odložena.26  

Poslije Prvog balkanskog rata kada je oslobođeno Berane Donji Vaso -
jevići potpali su pod jurizdikciju novouspostavljene Pećke mitropolije 
koja se nalazila u sastavu Kraljevine Crne Gore. Pod njenu jurizdikciju 
potpadali su Pećki, Beranski, Bjelopoljski i pjevaljski protoprezviterijati. 
Za mitropolita Pećkog izabran je 1913. godine Gavrilo Dožić koji je ranije 
bio mitropolit raško-prizrenski Carigradske patrijaršije, hirotonisan 1911 
godine.27  

Prvi svjetski rat i okupacija Kraljevine Crne Gore doveli su do novih 
stradanja manastira Đurđevi Stupovi. Austrijanske okupacione vlasti 
koristili su prvo manastir kao konjušnicu, da bi zbog nezadovoljstva 
naroda promijenili mu namjenu tako da im je služio kao vojnička kuhinja 
i spavaonica. Iguman Prokopije Veković bio je matletiran a zatim inter -
niran u mađarski logor.28 Poslije kraja Prvog svjetskog rata Gornje 
Polimlje kao i ostali djelovi Kraljevine Crne Gore postaju dio Kraljevine 
Srba Hrvata i Slovenaca. 

  
Pregled Beransko-Andrijevičkih  nekropola 
 
Istraživanja obilježja iz ovih krajeva počela su sa radovima Deroka 

Aleksandra i Barjaktarović Mirka. Njihovi radovi su prva istraživanja o 
nadgrobnim spomenicima u našim krajevima i šire, i bili su putokaz 
budućim istraživačima kako treba raditi. Po prvi put Deroko u svom radu 
objavljuje crteže starih nadgrobnih spomenika koji potiču iz Andrijevice 
i Bijelog Polja. Oni su napravljeni od drveta i na njima imamo fino 

 
26  Radomir P Guberinić, Đurđevi Stupovi, Stupovi 1996, 94.
27  Radomir P Guberinić, Đurđevi Stupovi, Stupovi 1996, 739.
28  Đurđevi Stupovi i Budimljanska eparhija, Zbornik radova, Berane-Beograd 2011, 36.
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obrađene ornamente.29 Nakon njega Barjaktarović se bavi istraživanjem  
grobova u Crnogorskom Polimlju i daje opis starih grobalja sa mapom 
gdje je svaki lokalitet obilježen.30 Mi, autori ovog članka, sa istraživa nji -
ma smo krenuli 02.08.2021. god. i obišli smo lokalitete u oba pomenuta 
grada sa okolinom. Pregledali smo ukupno deset lokaliteta gdje smo 
pronašli mnoge stare nadgrobne biljege. 

Pronađeni pravoslavni spomenici uglavnom pripadaju od druge 
polovine 19-og do sredine 20-og vijeka. Nadgrobnici su uglavnom prav -
ljeni od kamena ili sige, pa su i tesani. U novije doba je korišten beton za 
ove biljege u formi krsta sa različitim krakovima na završetku krstova. 
Na njima se nekada pojavljuje ornamenti rozete, cvijeća, ljudski lik, 
vijenci, mačevi, ptice, i različite forme krstova. Tokom istraživanja posje -
tili smo sljedeća groblja: 

Gradsko groblje Berane: Tokom istraživanja ovog groblja evidentirali 
smo oko 20 nadgrobnih spomenika. Uglavnom su sa natpisem i hrono -
loški pripadaju početku 20. vijeka, osim dvije krstače koje nemaju natpis, 
ali je jedna ukrašena u dijelu krstače sa još jednim krstom, pticom i 
nekom tordiranom lopticom31 gdje stoji ptica a druga nije (Prilog br. 1). 
Osim ove dvije krstače zglavnom su krstače u ovom groblju ukrašene sa 
rozetama. Rozete se nalaze na krakove krsta a nekada na centru krsta se 
pojavljuje još jedna rozeta, a ispod toga jedno drvo. Na nekoliko nadgrob -
nika vidimo u centralnom dijelu medalje ili fotografije sahranjene osobe. 
Ove su krstače postavljene na ukrašeni natpis a okolo natpisa su izvedeni 
arhitektonski ukrasi u izgledu plastične krugove ili spirale. Ovi spomenici 
su postavljeni na jednom sanduku koji je od zemlje visok oko 80 cm a na 
njemu se nekada nalazi plastično izvedeni vijenac. Sanduk nekada ima 
izgled sljemenjaka. 

Groblje Luge (Berane): U ovom groblju smo evidentirali jedan sanduk 
sa krstom i natpisem sa rozetama i drvetom na donji krak krsta, a okolo 
natpisa sa ukrasnim elementima spiralama. Ova grobnica pripada po -
četku 20. vijeka. Ostali krstovi su novijeg datuma.  

Groblje Šekular (Berane): U ovom groblju oko crkve Sv. Jovana Krsti -
telja, evidentirali smo 16 nadgrobnih spomenika. Od toga imamo 13 

 29  Aleksandar Deroko, “Narodski nadgrobni spomenici”, Glasnik skopskog naučnog dru-
štva XIX, Skoplje 1938, 211 – 214.

30  Mirko Barjaktarović, „O grobljima i grobovima Gornjeg Polimlja“, Glasnik etnograf -
skog muzeja u Beogradu 22-23, Beograd 1960, 217 – 223.

31  Podsjećame na lava ali nisam siguran.
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krstača od kojih 9 imaju natpisa, a 4 su bez natpisa. Natpisi pripadaju 
hronološki prvoj polovini 20. vijeka. Međutim nekoliko starih nadgrob -
nika koji su klesani od sige mogli bi (bez natpisa i ukrasa) pripadati nešto 
ranijem vremenu, možda prva polovina 19. vijeka. Na dvije krstače pored 
natpisa nalazi se i ukrasni element medalje, a jedan u gornjem dijelu  
krsta posjeduje ornament cvijeta. Jedna krstača koja je bez natpisa 
posjeduje reljefe kao i u druge krstače u Beranskim grobljima, na centru 
krsta rozete i ispod njih drvo (Prilog br. 17). Pored ovih imamo još dva 
nadgrobnika od kojih je jedan sa krstačom, a ispod sa postoljem. Drugi 
nadgrobnik je sa sandukom u obliku sljemenjaka gdje na uzglavnom 
dijelu posjeduje krst sa ornamentima rozete, drva i fotografija sahranjene 
osobe, ispod toga natpis uokviren sa spiralnim ukrasima.  

Groblje Marsenića (Berane): U ovom groblju smo evidentirali 8 nad -
grob nih spomenika, od toga jedna je krstača izvedena od materijala 
drveta ali je dosta uništena i ne može se izvijesti tačan opis. Ostale krsta -
če posjeduju natpis i uglavnom posjeduju ornamente rozete, na 4 krsta 
možemo na suprotnoj strani rozeta vidjeti plastično izvedene reljefe 
krstova. Od ovih nadgrobnika 3 posjeduju sanduke na kojima je krst 
postavljen sa natpisem i spiralnim ukrasima. Sa druge strane jedan 
nadgrobnik koji posjeduje oblik sanduka i spiralne reljefe kod natpisa na 
krstaču posjeduje rozete, pticu, fotografiju sahranjene osobe i drvo. Nat -
pisi pripadaju hronološki prvoj polovini 20. vijeka (Prilog br. 19 i 20). 

Spomen komleks Knjaževac (Andrijevica): U ovom groblju smo eviden -
ti rali 5 nadgrobnih spomenika, koji su odati ljudima koji su uglavnom u 
ratu poginuli. Tim junacima su podignuti ovi spomenici. Na ovim spome -
nicima možemo vidjeti natpise koji pripadaju kraju 19. i početku 20. 
vijeka. Uglavnom su u obliku sanduka dakle na uzglavnom dijelu posje -
duju krstaču sa ornametima rozete i u donjem dijelu uokviren natpis sa 
spiralnim reljefima. Dakle na dva nadgrobnika na uglu krstače u gornjem 
dijelu završetka kraka možemo vidjeti ornamente ljudskih likova gdje se 
primjećuje kako su ubijeni, sa vešanjem na jednoj krstači stoji jedan a 
na drugoj dva čovjeka gdje su obješeni. Na uglu sanduka možemo primi -
jetiti plastično izvedeni vijenac (Prilog br. 15 i 16).  

Groblje Ulotina (Andrijevica): Ispod crkve Sv. Ognjene Marije, na put 
Andrijevica-Plav sa lijeve strane puta posjeduje evidentiranih 15 nad -
grob nih spomenika. Od ovih spomenika 11 posjeduje natpis i hronološki 
pripadaju od početka 18. do početka 20. vijeka. U ovom groblju smo 
pronašli dva drvena nadgrobnika, jedan je u boljem stanju a drugi je 
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potpuno uništen (Prilog br. 13). Od ovih nadgrobnika jedan je vrlo lijepo 
ukrašen i podsjeća sa ukrasima na stećke. Ovaj spomenik je u dijelu 
sanduka sa lijeve i desne strane ukrašen sa arkadama, rozetama i cvije -
ćem (Prilog br. 12). Pored ovih ukrasa na dijelu krsta vidimo rozete i 
cvijeće, a na uglu natpisa uokviren je sa spiralnim reljefima. Na jedan 
nadgrobnik koji je u obliku krstače isklesan mu je uzduž sa obje strane 
krstovi dakle poviše natpisa vidimo da piše na 4 kraka IC-XC / HИ-KA 
(Prilog br, 11). Na drugom nadgrobniku smo vidjeli oblik stele ali je veoma 
amorfna tako da je možda na gornjoj strani imala završetak četvorostrani 
(Prilog br. 10). Ima još jedan stari nadgrobnik u obliku stuba i posjeduje 
krst na čelo spomenika bez natpisa i ostalih ukrasa, dakle završeci 
krakova na ovom krstu su okrugli (Prilog br. 14). 

Groblje Kralje (Andrijevica): U ovom groblju oko crkve Sv. Vaznesenja 
Gospodnjeg evidentirali smo 4 nadgrobna spomenika. Od ovih spome -
nika 3 posjeduju natpis koji hronološki pripadaju krajem 19. i početku 
20. vijeka. Prvi nadgrobnik posjeduje na centru krstače rozete i jedno 
drvo a u donjem kraju gdje je trebao da stoji natpis je uokviren sa pla -
stičnim lukom (Prilog br. 2). Druga dva nadgrobnika su u obliku sanduka 
sa natpisima i ukrašenim spiralama, i u gornjem dijelu krstača sa suprot -
ne strane krsta ukrašeni rozetama. Međutim prvi nadgrobnik na gornjem 
dijelu sanduka posjeduje mač i vijenac a ispod krsta medalje (Prilog br. 
4), a drugi u dijelu sanduka vijenac a ispod krsta još dva reljefa krsta. 
Međutim ovi krstovi posjeduju isto na njima urezane krstove.  

Gradsko i Peavaćko groblje (Andrijevica): Na ovim grobljima smo pro -
na šli 2 sanduka sa uspravnim stubovima gdje postoji natpis (na jednom 
fotografija sahranjenog), a poviše natpisa ukrašeni krst sa prednje strane 
razepeti Isus sa stilozovanim rozetama na završecima krakova krsta 
(Prilog br. 3). Sa druge strane krsta posjeduje jedna rozeta fino isklesana 
sa vijecem koja je trouglog izgleda. Ispod toga krsta, na centru atuba 
posjeduju još po jedan plastično izvedeni krst Ovi spomenici hronološki 
pripadaju prvoj polovini 20. vijeka. 

Groblje pored crkve Sv. Arhanđela Mihaila (Andrijevica): U ovom grob -
lju smo evidentirali 25 nadgrobnih spomenika od kojih 22 posjeduju 
natpis i pripadaju kraju 19. i početku prve polovine 20. vijeka. Ovdje 
imamo krstove sa ukrašenim postoljima, tj. uokvirene napise, na dijelu 
krsta ukrasne elemente, krstove, zvijezde i drveće. Možemo vidjeti i foto -
grafije sahranjenjih osoba na jednoj krstači. Pored toga jedan sanduk sa 
uokvirenim natpisem sa slomljenim krstom. Jedan nadgrobnik u obliku 
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stuba posjeduje sa svih strana isklesane krstove, bez natpisa i ostalih 
ukrasa. Dakle imamo još jedan nadgrobnik koji je u obliku kao i gornji 
ali je nešto deblji a sa strana uži, ali opet možemo da ga svrstamo 
tipološki da je stub i posjeduje na čelu isklesani krst, bez natpisa i ostalih 
ornamenata (Prilog br. 5, 6, 7, 8 i 9). 

Groblje Murino (Plav): U ovom groblju smo evidentirali 5 nadgrob -
nika, od kojih 4 posjeduje natpis i hronološki pripadaju prvoj polovini 
20. vijeka. Nadgrobnici imaju tipologije sljedeće: stela, krstača i jedan 
nadgrobnik pri vrhu sa izgledom luka a ispod je nešto širi. Stela na čelo 
posjeduje urezani krst i sa desne strane medalje, krstača ima sa obje 
strane rozete i plastične krstove (Prilog br. 18). Treći nadgrobnik ima još 
jedan luk koji je plastično izveden i ispod toga jedan krst urezan. 

 
Tipologija i ornamenti nadgrobnih spomenika 
 
Prvobitna namjena spomenika, da zaštiti tijelo pokojnika i obilježi 

mjesto, nije od njega zahtijevala nikakve druge kvalitete. Kamene gomile, 
ili humke tj. tumulusi nisu imale drugu funkciju, a i od zemljane humke 
se ništa nije moglo učiniti već jedino tijelo da čuva od vanjskih faktora. 
U tim najranijim vremenima nastajanja grobnog mjesta bili su im nami -
jenjneni samo veliki amorfni spomenici koji bi se blizu tog mjesta klesali 
i postavljali na sahranjenu osobu.32 Vremenom ta amorfna obilje žja su 
počela da dobijaju različite dekoracije tj. ornamente želeći tim da umrlim 
učine čast a i da ostalim bližnim ublaže patnju zbog gubitka. Te reljefe 
koje su pravili na spomenicima označavali su neke poruke, ili su ih zbog 
čežnje i ublažavanja patnje ukrašavali da bi uljepšali vječno mjesto bliske 
osobe. Pored reljefa, ovi nadgrobnici su počeli da dobijaju različite oblike, 
nekada su se pojavljivali kao stele, stubovi, sanduci, sljemenaci, sarko -
faci, ploče i ta različita tipologija sa ornamentima je označavala da se oni 
mogu između sebe odvajati. Poslije sa antičkom tj. rimskom dominacijom 
ovi su spomenici dobili epigrafske natpise.  

U našoj eri sa početkom hrišćanstva i u srednjem vijeku najčešće su 
se koristile krtsače, a dekoracija je bila sa hrišćanskim ornamentima tj. 
raznovrsni krstovi sa uvijenim, ravnim, stilizovanim krstačama. Nekada 
su se pojavljivali ornamenti sa predstavama ljudi i životinja a pored toga 
i arhitektonski reljefi sa astralnim motivima, nekada sa rozetama i 

 
32  Nikola Dudić, Stara groblja i nadgrobni belezi u Srbiji, Prosveta, Beograd 1995, 77.
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cvijećem, zatim predstave oružja ili simboli nekog paganskog vjerovanja. 
U ovom periodu imamo susret stećaka i hrišćanskih spomenika gdje su 
neki stručnjaci ove spomenike svrstavali greškom da su pravoslavni.33 O 
ovoj temi Bešlagić je izdao nekoliko naučnih radova.34 Dakle u sred njem 
vijeku zbog migracija i miješanja različitih vjera i nacija dovelo je do toga 
da se hrišćani i bogumili kopaju u ista groblja sa malo različi tim nad -
grobnicima. Imamo u bjelopolsjko-bihorskom kraju takvih slu čajeva gdje 
su nekropole pored crkava, kao što je crkva Sv. Bogorodice Bistričke u 
Voljavcu kod Bijelog Polja i crkve Sv. Trojice u Azane kod Petnjice. U 
ovim grobljima pored savremenih nadgrobnih spomenika vidimo i stare 
krstače koje pripadaju pravoslavnoj vjeri a imamo nadgrobnika koji su 
stećci i na njima vidimo reljefe, lik čovjeka sa alatom ili mačem.35  

Susret ovih vjera je već dovelo da se spomenici Crnogorskog Polimlja 
odvijaju i karakterišu između sebe sa reljefima i tipologijama pomenutih. 
Prodiranje islamske vjere u 15. vijeku u naše krajeve među starosjedio -
cima doveo je do dodira kultura i narodnih običaja. U ovim krajevima 
mijenjaju se i neka pravila u izgradnji nadgrobnih spomenike. Naročito 
u Bosni i Hercegovini imamo starih nišana tog perioda gdje su musliman -
ski nišani dobili neke nove reljefe (antropomorfne, zoopomorfne, astral -
ne itd.), koje smo gore već pomenuli. Oni su očigledan primjer dodir 
različitih kultura na ovom prostoru. 36 

 Svi ovi kulturno-istorijski dodiri i različite karakteristike dovele su 
da pravoslavni nadgrobni spomenici Beransko-Andrijevičkog kraja 
dobiju svoje tipologije i dekorativne elemente. U ovim krajevima poslije 
naših istraživanja došli smo do zaključka da imamo 6 raznih i jasnih 
tipologija koje ćemo u ovom dijelu predstaviti sa opisom i crtežima. Dakle 
to su sljedeći (Crtež br. 1); 

Krstača sa postoljem i sandukom: Ovi nadgrobnici su karakteristični 
sa ukrasima u donjem dijelu gdje su većinom u obliku sanduka kao da je 

  33  Milisav Lutovac, Bihor i Korita Antropogeografska Ispitivanja, Srpski Etnografski Zbor-
nik, Knjiga LXXXI, Beograd 1967, str. 75, 100, 103, 143, 162.

34  Šefik Bešlagić, Stećci-kultura i umjetnost, Veselin Masleša, Sarajevo 1982; Šefik 
Bešlagić, Leksikon stećaka, Svjetlost, Sarajevo 2004.

35  Burhan Čelebić, “O bjelopoljskim (Bihorskim) stećcima kao dijelu neistražene 
kulturno-istorijske  baštine“, Istorijski Zapisi 1-2, Podgorica 2021, 158, 160.

36  Šefik Bešlagić, „Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini“, ANUBIH, Knjiga 30, 
Sarajevo 1978, 16-18; Nihad Klinčević,  Nišani u Bosni i Hercegovini, TDBB, stanbul 
2021, 20-25.
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neka četvrtasta ploča stavljena na grobu. Većinom na ovoj ploči možemo 
vidjeti uklesane mačeve ili vijence. Međutim sa strana nekada možemo 
vidjeti da su ukrašeni sa arkadama, cvijećem, rozetama ili geometrijskim 
ukrasima. U gornjem centru gdje stoji krst i natpis, možemo primijetiti 
uokrvirene dekorativne elemente koje posjeduju spiralne reljefe koje su 
češće plastičnog izgleda. Dimenzije tih nadgrobnika variraju, visina od 
100 cm do 220 cm, širina od 30 do 100 cm a sanduk je dužine oko 200, 
širine i visine oko 50 cm. 

Krstača sa postoljem: Spomenici ovog tipa u gornjem dijelu imaju 
krstaču a u donjem dijelu postolje gdje stoji natpis i ispod toga dno gdje 
je postavljeno na zamelju. Međutim ima ih isto fino ukrašenih ali ne 
posjeduju arkade, mačeve i vijence. Dimenzije im variraju, visina od 70 
cm do 100 cm a širina oko 50 cm. 

Krstača: Gotovo svaka krstača je stilizovana, sa prednje i zadnje 
strane posjeduje raznovrsne i stilozvane završetke tj. krakove na krstu. 
Na njima sa prednje strane možemo vidjeti često rozete, fotografije 
sahranjenog, drvo nekada sa korijenem ili bez, pticu, cvijeće, medalje, ili 
lik čovjeka. Nekada na ovim ksrtačama možemo da vidimo natpis pored 
ovih reljefa. Njihove dimenzije se često mijenjaju, visina od 30 cm do 
100 cm a širina od 20 do 60 cm. 

Stub: Ovaj oblik se često ne vidi ali na njima možemo vidjeti krstove 
sa jednostavnim završecima a najčešće sa okruglim. Ovaj oblik nema 
nikakav natpis ili neki drugi  ornament. Dimenzije im varira, visina od 
60 do 100 cm, širina oko 30 cm. 

Drvene Krtsače: U selima su se najčešće koristile drvene krstače jer su 
bile najjednostavnije, lake za obrađivanje pa i nije koštalo puno mje štane 
koji nijesu mogli da priušte skuplje za svoje preminule. Ovih nad grobnika 
sada nema puno jer nijesu pravljeni od čvrstog materijala tako da su gotovo 
svi oštećeni i uništeni. Dimenzije im varira, visina oko 200 cm. 

Stele: Ovih nadgrobnika ima najmanje. Tokom našeg istraživanja 
smo pronašli jednog koji je u obliku stuba ali u gornjem dijelu završava 
na dvije vode. Krst uklesan sa natpisem i medaljama. Dimenzija im je 
ista kao sa stubovima, možda su nešto visočiji. 

Na ovim nekropolama možemo vidjeti neke ornamente koje imaju 
duhovno i religijsko značenje, kao što je krst koji označava hrišćanstvo i 
pravoslavnu vjeru. Predstave likova pokojnika možemo samo da uzmemo 
u obzir iz spomen groblja Knjaževca kod Andrijevice. Tu su prikazani 
likovi da bi nam dočarali kako su sahranjenji poginuli. Predstave jedne 
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ptice u Marsenićkom groblju kod Berana simbolizuje dušu, tj. Sv. Duha. 
I na starim studeničkim nadgrobnicima možemo da je primijetimo.37 Od 
vegetabilnih simbola imamo drvo i cvijeće gotovo na svako groblje pome -
nutih nekropola. Drvo ima značenje veze oko zemlje i neba, simbol verti -
kalnosti, smrti i novog rađanja, čak i vaskrsenja.38 Dakle cvijeće je više 
zbog dekora i tako se stavlja na krstače. Pored toga imamo i reljefe rozete 
koje simboliziraju smrt i jako je star ornament koji se još u ilirskoj državi 
koristilo i dan danas se koristi kod hrišćana i muslimana, ali je više koriš -
ćen radi dekoracije nego značaja. Mačevi su korišteni radi pokaziteljstva 
čina (vojskovođa) sahranjenog, jer je ovo oružje korišteno samo na jedan 
grob u Andrijevici u selo Kralje kod crkve Vaznesenja Gospodnjeg, dakle 
sahranjenja osoba je poginula u ratu. Pored mačeva imamo i drugo ratno 
odlikovanje, a to su medalje koje susrijećemo na neke nadgrobnike ovog 
područja. Oni su većinom između dva rata i dobijeni. 

U ovom smo se članku najmanje bavili sa epigrafikom. Dakle mi smo 
ih evidentirali na oko 85 nadgrobnih spomenika koji posjeduju epigraf -
ske natpise. Karakteristika ovih natpisa je što se počinje većinom, Ovđe, 
Ođe ili Ovde, leži mrtvo tijelo ili počivaju kosti, nekada se pojavljuje pod 
ovaj spomen počivaju kosti ili počivaju smrtni/posmrtni ostaci, a nekada i 
riječ grobnica gdje označuje da tu leže članovi jedne porodice.  

 
 

Zaključak 
 
Ovim radom smo završili naša prva istraživanja nadgrobnih spome -

nika u Beransko-Andrijevičkom kraju. Kako smo već gore mnogo puta 
pomenuli, bavili smo se hrišćanskim nadgrobnim spomenicima koji pri -
pa daju hronološki drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. vijeka. Mi smo 
uz fotografije dali neku jasnu tipološku karakteristiku ovih biljega i 
odvojili ih od ostalih kako bi njihove oblike ukazali. Svakako nijesmo 
zaboravili raznovrsne ornamente da ubacimo i obijasnimo ih našim 
čitao cima. Međutim na kraju ovog rada možemo reći da smo uz ove 
nadgrobnike pokazali da su se ljudi iz Gornje Polimlja trudili da svojim 
preminulim odaju počast, vremenom i novom tehnologijom nadgrobni 
spomenici upodobili su se kulturi savremenog svijeta. 

 
37  Nikola Dudić, Stara groblja i nadgrobni belezi u Srbiji, Prsoveta, Beograd 1995, 100.
38  Nikola Dudić, Stara groblja i nadgrobni belezi u Srbiji, Prsoveta, Beograd 1995, 104.
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Crtež br. 1: Prvi sa lijeve strane je krstača, drugi pored krstače je stela. 
Ispod sa lijeve strane krstača sa postoljem, pored nje krstača sa 

nadgrobnom pločom i pored nje sanduk sa krstačom i postoljem.  

Crtež br. 2: Osnovni ornamenti, rozeta, cvijet, drvo, mač, ptica 
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 Prilozi    
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Prilog br. 1: Nadgrobnik iz gradskog 
groblja kod Berana. Dim: 70x48x6.

Prilog br. 2: Nadgrobnik iz 
groblja kod crkve Sv. Vaznesenja 
Gospodnjeg, Kralje-Andrijevica. 

Dim: 90x38x10.

Prilog br. 3: Nadgrobnik iz Peovačkog i gradskog groblja kod Andrijevica. 
Prednji i zadnji kraj krstače. Dim: 60x36x11.
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Prilog br. 4: Nadgrobnik iz groblja kod crkve Sv. Vaznesenja Gospodnjeg, 
Kralje-Andrijevica. Dim mača: dužina 90 cm.

Prilog br. 5:  
Nadgrobnik 

 iz groblja pored crkve  
Sv. Arhanđela kod  

Andrijevice.  
Dim: 90x37x12

Prilog br. 6:  
Nadgrobnik iz groblja  

pored crkve  
Sv. Arhanđela kod  

Andrijevice.  
Dim: 120x41x10

Prilog br. 7:  
Nadgrobnik iz  

groblja pored crkve  
Sv. Arhanđela kod  

Andrijevice.  
Dim: 70x16x12
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Prilog br. 9: Nadgrobnik iz groblja  
pored crkve Sv. Arhanđela kod  
Andrijevice. Dim: 60x43x16

Prilog br. 10: Nadgrobnik iz sela  
Ulotina kod Andrijevice.  

Dim: 70x33x4

Prilog br. 8: Nadgrobnik iz groblja pored crkve Sv. Arhanđela kod Andrije-
vice. Prednji i zadnji dio krstače. Dim: 60x42x11.
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Prilog br. 11: Nadgronik iz sela Ulotina kod Andrijevice. 

Prednji i zadnji dio krstače.  Dim: 100x45x17.
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Prilog br. 12:  
Nadgronik iz sela 

 Ulotina kod  
Andrijevice.  

Fotografije sa  
svih strana  

nadgrobnika.  
Dim:  

140x52-12x18-12.
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Prilog br. 13: Prvi nadgrobnik je iz sela Ulo-
tina kod Andrijevice. Dim: dužina 210 cm.

Prilog br. 15: Nadgrobnik iz 
spomen kompleksa knjaževca 

kod Andrijevica.

Prilog br. 16: Nadgrobnik iz sela 
Šekular kod crkve Sv. Jovana Krsti-
telja kod Berana. Dim: 40x37x9 cm.

Prilog br. 14: Drugi nad-
grobnik je iz sela Ulotina 

kod Andrijevice. Dim: 
100x25x20 cm.
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Prilog br. 17: Nadgrobnik 
iz sela Šekular kod crkve 
Sv. Jovana Krstitelja kod 

Berana.  
Dim: 80x45x12 cm.

Prilog br. 18: Nadgrobnik iz groblja kod sela 
Murino – Plav. Dim: 101x59x13 cm.

Prilog br. 19: Nadgrobnik iz 
groblja kod sela Marsenića rijeke 

– Berane. Dim: 80x41x18 cm.

Prilog br. 20: Nadgrobnik iz groblja 
kod sela Marsenića rijeke – Berane. 

Dim: 80x40x15 cm.



  

Tabela prikazuje osnovne tipologije nadgrobnika  
Beransko-Andrijevačkom kraju. 
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Oblici Nadgrobnika 



 
Tabela prikazuje osnovne ornamente nadgrobnika  

Beransko-Andrijevačkom kraju.  
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Ornamenti Nadgrobnika 
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TOKOVI 1-2/2021 
 

UDK 2 
 

Burhan ČELEBIĆ 
 

O ISLAMSKIM EPIGRAFSKIM SPOMENICIMA BERANA 
 
 

Sažetak: U ovom radu ćemo se baviti spomenicima islamske epigrafike 
u Beranama. Među njima posebnu pažnju zaslužuju nišani na groblju na 
Polici  i nišani kod džamije u Jasikovcu, dok u samom gradskom jezgru Be-
rana postojii tarih na starom mesdžidu (koji je renoviran), nastao izgradnjom 
hajrat česme. Osim ovog, tu je i tarihsa jedne kuće koja je bila locirana u 
užem dijelu grada. Taj tarih je danas dio postavke Polimskog muzeja. Ovi 
artefakti su evidentirani, fotografisani i prevedeni. U radu ćemo navesti i ob-
jasniti elemente koje posjeduju: natpise, ukrase, bašluke ili fesove. 

Ključne riječi: Berane, Polica, Hareme, Jasikovac nišan, tarih, česma. 
 
 

Uvod 
 

BB eranska kotlina nalazi se u istočnom dijelu Crne Gore, u sredini  
Gornjeg Polimlja i  leži između planina: Bjelasice na zapadu i Cmi -
ljevice na istoku; Tivranske klisure na sjeveru i sutjeske između 

Balja i Previje na jugu. Ako se ima u vidu geografski položaj Berana, obzi -
rom na planinsko okruženje, evidentna je njegova dobra geostrateška 
pozicija, izuzev sa sjeveroistoka, gdje je u regiji Police odvojen od Bihora 
tj. od Petnjice nizom manjih krečnjačkih uzvišenja i grebena.1 Sredinom 
opštinskog atara teče rijeka Lim, čiji su ostali djelovi ispresijecani rje -
čnim pritokama, što je prirodno usmjerilo i osnovne pravce saobraćaja. 
Beranski kraj saobraćajno je povezan magistralnim putevima prema Pod-
gorici i Bijelom Polju, tj. Jadranskom magistralom, čiji krak od Slijepač 
mosta skreće prema Beranama i nastavlja prema Rožaju, i regionalnim 
putevima prema Andrijevici, Petnjici, Plavu i Gusinju.2 

 

1  Milisav V. Lutovac, Ivangradska (Beranska) kotlina: Regionalno-geografska ispitivanja, 
Izdavačka ustanova San, Beograd 1957, str. 1-2. 

2  Branko Radojičić, Geografija Crne Gore: Regije, Knjiga III, DANU,  Podgorica 2008, 
str. 268.



Da bi se pratio tematski kontekst ovog istraživanja čini se nezaobi-
laznim uvid u fakticitet događajne istorije ovog podneblja prema kojem 
je Gornje Polimlje, s manjim prekidima, ostalo u sastavu nemanjićke 
države sve do  1455. godine, kada su Turci-Osmanlije zauzeli srednjo -
vjekovni grad Bihor i župu Budimlje. Polovinom XIX vijeka oživljava 
oslobodilački pokret pravoslavnog stanovništva sa područja Gornjeg Po-
limlja. Naročito nakon poraza osmanskih snaga na Rudešu 1862. godine, 
Porti se, kao moguće rješenje, za suzbijanje daljih oružanih akcija Va -
sojevića i onih koji su im u tome pomagali, javila ideja o podizanju jačeg 
vojnog utvrđenja koje bi doprijenilo učvršćivanju  vlasti  u Gornjem Po-
limlju. Izgradnja kasarne na lijevoj obali Lima, na lokalitetu Begovski 
lug, započela je 1862. godine, čime su, pod zapovjedništvom Husein 
Avni-paše, udareni temelji novom gradskom naselju. Istovremeno su na 
desnoj obali Lima, pod brdom Jasikovac, građene stambene zgrade za 
smještaj oficira, vojnih službenika i njihovih porodica. Ovo naselje se 
zvalo Hareme, a taj naziv je očuvan i do danas. Hareme jesa gradskim 
naseljem na drugoj strani Lima bilo povezano mostom, tako da se radilo 
o jednom naselju. Novoizgrađeno gradsko naselje dobilo je ime Berane, 
prema nekim tumačenjima po turskoj riječi bir, što znači jedan, tj. po Bir-
hanu – jednom hanu koji se nalazio na samoj obali Lima i oko koga je 
niklo naselje – Birhane, kasnije Berane. Po uspostavljanju vojne vlasti, 
otpočeo je i proces stvaranja administrativne uprave. Nakon 1878. go-
dine u Berane pristižu stanovnici muhadžirskih familija iz Nikšića, Pod-
gorice, Kolašina i drugih naselja, što je uticalo da se otvaranjem novih 
trgovačkih i zanatlijskih radnji grad razvije u ekonomski i privredni cen-
tar. Od podizanja grada pa sve do 1912-te godine, tj. do ukidanja osman-
lijske vlasti u Beranskom kraju, islamska vjera i kultura se širila kao i 
naširim balkanskim prostorima.3 Pet vjekova prisustva Turaka-Osmanlija 
u ovom dijelu današnje Crne Gore svakako je ostavilo traga u različitim 
domenima stvaralaštva, rada, privređivanjai životnih shvatanja ljudi nas-
tanjenih na ovom području. Osmanlije su u ovim krajevima donijeli svoju 
religiju, kulturu i arhitekturu, čime se daje i snažan pečat, i jak doprinos 
jednom novom građevinsko-arhitektonskom izgledu ovog grada. Tako su 

 

3  Vlado Lutovac, “Ivangrad”, Crna Gora, Beograd 1976, str. 694. Isto vidi Šerbo  Rastoder 
- Živko M. Andrijašević (Urednici), “Berane”, Istorijski leksikon Crne Gore, Per – A-Crn, 
Daily Pres, Podgorica 2006, str. 111-112. Šerbo Rastoder – Sait Š. Šabotić, “Berane”, 
LeksikonBošnjaka/Muslimana Crne Gore, Knjiga  V., Podgorica 2016, str. 63,64.
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se počele graditi bogomolje (džamije), česme, mostovi, hamami, kara-
van-saraji, nadgrobni spomenici (nišani), itd. 4 

 
O beranskim spomenicimaposlijeosmanskog perioda 

 
Čovjek je od davnina nastojao da svoja značajnija ostvarenja i izvje -

sne događaje pismeno zabilježi, ali, da iza sebe ostavi i materijalne spo-
menike trajnije vrijednosti. Kao važna istorijska svjedočanstva natpisi na 
spomenicima materijalne kulture od neizostavnog su značaja i pomažu 
nam da rekonstruišemo neke važne događaje, saznamo o ulozi nekih 
ličnosti u istoriji, saznamo neke važne hronološke odrednice na osnovu 
kojih se mogu vršiti i pratiti dalja istraživanja, ne samo u arheološkoj, već 
i u interdisciplinarno-komparativnoj ravni. Iz nadasve epistemološke 
potrebe arheološke nauke da se (pro)tumače ti natpisi, razvila se i pose -
bna  istorijska diciplina – epigrafika.5 Epigrafski spomenici pružaju dra-
gocjene materijale za proučavanje vremena i prilika u kojima su oni 
na tali. Islamska kultura je (pri)davala pismu i pisanom formama infor-

 

4  Mirjana Marinković i Jovana Šaljić-Ratković, “Islamska Epigrafika na području Gor -
njeg Polimlje”, Mileševski Zapisi, br. 7, Prijepolje 2007, str. 246-247. Isto vidi: Irfan 
Ramčilović, „Arhitektonski izgled starih Berana“, Almanah 37-38, Podgorica 2007, 
str. 63-71.

5  Islamska epigrafika bavi se natpisima koji su (na)pisani arapskim pismom na različitim 
jezicima (arapskom, perzijskom, osmanskom), od kojih oni na arapskom jeziku pred -
stavljaju daleko najveći dio. Prema svom sadržaju mogu se odvojiti sljedeće glavne 
vrste islamskih natpisa: religijski, graditeljski, rekonstruktivni - natpisi koji se odnose 
na obnavljanje, zakladni, službeni (imenovanja i odluke u društvenim zajednicama), 
majstorski i nadgrobni natpisi. Svaka od ovih vrsta ima i određeni unutrašnji (jezički) 
oblik koji se od stoljeća do stoljeća, od dinastije do dinastije i od zemlje do zemlje lako 
mijenjao. Kao što je unutrašnji oblik funkcija vrste natpisa, to i mjesto stavljanja nekog 
natpisa jako ovisi o njegovom sadržaju. Natpisi na građevini i na zakladi (ukoliko se 
vakuf odnosi na građevinsko djelo) većinom su jasno postavljeni na pročelju, po pravilu 
iznad ulaznih vrata, a ponekad iznad prozora. Natpisi, koji se odnose na obnavljanje, 
nalaze se nedaleko od natpisa na građevini ili na onom dijelu građevine koji se ob-
navlja. Službeni natpisi nalaze se uvijek tamo, gdje ih mnogo ljudi mogu pročitati: na 
zidovima džamije, gradskim vratima, te na živim mjestima grada. Majstorski natpisi 
nalaze se, po pravilu, nedaleko od građevinskih natpisa, a religijski natpisi (većinom 
kur’anski riječi) mogu, praktički, biti gotovo svugdje. Ukoliko su  sastavni dijelovi ne-
kog arhitektonskog ukrasa (u svrhu čega je ornamentalni karakter arapskog pisma 
adekvatan), uočava se osobita naklonost i ljubav za korišćenje određenih kur’anskih 
izreka na određenim mjestima građevine. Vidi: Nerkez Smailagić, Leksikon islama, 
Svjetlost, Sarajevo 1990, str. 174.
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mativnosti poruke izuzetan značaj, što je rezultiralo da su i u ovim kraje -
vima poslije primanja islama ljudi počeli da praktikuju klesanje natpisa 
na arhitektonskim spomenicima.6 

Razumljivo je da je pisana riječ u javnim objektima morala biti po-
sebno obilježena i pažljivo istaknuta. Mada je veoma mnogo materijala 
uništeno, kako u Beranama takoi u susjednim gradovima Plavu,  Gusinju,  
Bijelom Polju, kao što je slučaj i na području  Crne Gore u cjelini, ipak 
su neki natpisi sačuvani, preneseni na druge lokacije, ili su sačuvani u  
prepisu. Postojao je velik broj natpisa na džamijama, medresama, teki-
jama, mostovima, česmama i drugim javnim objekatima. Kao što je već 
istaknuto, nažalost veliki dio tih natpisa nije sačuvan usljed ratova, buna, 
požara, namjernog uništavanja, niti očuvan usljed nebrige i ‘zuba vre-
mena’. U najvećem broju sačuvani su natpisi na nadgrobnim spomeni-
cima – nišanima i turbetima. Potreba da se uspomena na umrlog sačuva 
u kamenu nad njegovim grobom rezultirala je velikim brojem epitafa, 
koji su od likovno-vrlo-upečatljivih muslimanskih grobalja, učinili isto -
vremeno arhive u kamenu s izvanrednim podacima o ljudima, o njihovoj 
pripadnosti dijelu neke društvene strukture ili društveno-ekonomskom 
statusu, gledanju na svijet i odnosu prema životu i smrti.Svakako, ovi 
epigrafski spomenici imaju dokumentarno-fotografijsku, literarno-po-
etsku, likovno-kaligrafsku i plastičnu vrijednost.7 

Sve objekte islamske arhitekture koji su nastajali kako u naseljima i 
gradskim centrima tako i van njega – u ruralnim područjima, odlikuje is-
lamska ornamentika, kao i dekorativna arapska kaligrafija i epigrafika. Kod 
nas je za epigrafsku dekoraciju primjenivano više stilova pisma, neshi8 i ta-

6 Mehmed Mujezinović, Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, Knjiga I, Veselin Mas-
leša, Sarajevo 1974, str. 7

7 Mehmed Mujezinović, Islamska Epigrafika Bosne i Hercegovine, (Predgovor: Džemal 
Čelić), Knjiga I, Veselin Masleša, Sarajevo 1974, str. 5-6. Isto vidi: Mehmed Muje -
zinović, „Islamski epigrafski spomenici Novog Pazara“, Novopazarski zbornik 1, Novi 
Pazar 1977, str. 137.

8  Nesih, upotrebljen sa Sulus-om (jedna vrsta pisma), kao riječ znači “nešto ili neku 
stvar eliminisati”. Često se priča da je ta riječ naziv za ovu vrstu pisanja, jer zamenjuje 
Kufijsko umnožavanje kur’anskih kopija. Uglavnom, Časni Kur’an se pisao ovim 
vrstom pisma. Kada se koristi Sulus uz Nesih, ta  slova  su znatno u umanjenoj formi. 
Odnos smanjenja je na nivou jedne trec ́ine. Nesih se obično koristi za pisanje knjiga. 
Nesih i Sulus su najčešće korišćena vrsta pisanja u akkam-ı sitte. Vidi: Ferhat Kork-
maz, Levha ve Kitabelerde Hüsn-i Hat, Batman 2017, str. 9-10.
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lik,9 sa oblim arapskim grafemima, i rjeđe kufsko10 geometrijsko pismo.11  To 
nam govori da bi se i tematika ovog članka trebala baviti, ne samo tu -
mačenjem jedne vrste epigrafike islamskih spomenika, već i njenom es-
tetsko-umjetničkom stranom. Međutim, naši epigrafski natpisi najvećim 
dijelom su prikupljeni sa grobalja iz Police (Prilog br. 3),12 Harema-Jasi-

 
9 To je vrsta pisanja koja ima razvijenu estetsku formu, a svojom strukturom „podsjecá 

na lastin let ravnih krila“,a koja je počela da se koristi nakon Aklam-ı sitte, znači i ”vje-
šanje“. Nesta’lik, razvijen u Iranu, glavni je oblik pisanja i prihvatio ga je čitav islamski 
svijet. Razvili su ga Yesari i njegov sin Yesarizade, dakle poznato je kao nesta’lik os-
mansko-turskog pismo. Stil i zakrivljenost slova direktno su povezani sa pisanjem dru-
gih slova. Vidi: Ferhat Korkmaz, Levha ve Kitabelerde Hüsn-i Hat, Batman 2017, str. 12.

10 Kufijsko pismo dobilo je ime od grada Kufe.  Ova vrsta pisanja, koja se razvila nakon 
što je Hz. Ali za sjedište izabrao Kufe, omoguc ́ila je i razvoj drugih vrsta pisanja. Ku-
fijsko pismo je najstariji natpis u islamskoj kaligrafiji. Slova su pisana u kvadratu, ti-
pografskog oblika sa zakrivljenim obeležjima, a tokom vremena dolazi do raznih 
promjena stila. Vidi: Ferhat Korkmaz, Levha ve Kitabelerde Hüsn-i Hat, Batman 2017, 
str. 7. Husref Redžić, Umjetnost na tlu Jugoslavije - islamska umjetnost, Zajedničko iz-
danje, Beograd-Zagreb-Mostar 1982, str. 129. 

11 O natpisima i arhitektonskim nalazima, vidi: Muhamed Karamehmedović, „Islamska 
Umjetnost“, Umjetnost na tlu Jugoslavije od praistorije do danas, Beograd-Sarajevo 
1971,  str. 173-176.

12  U Polici imamo dva nišana sa bašlucima, odnosno turbanima (Prilog br. 2). U ovom 
dijelu ću ih obijasniti kako stoje u osmanskom dobu ti nišani. Prema polu i starosti 
rahmetlija razlikuju se tri tipa nišana: muški, ženski i dječiji nišan. Svaki od njih javlja 
se u više varijanti. Djelovi muškog nišana su: mudževiza, glava, vrat, stan i dno. 
Mudževiza je završni dio nišana. Najčešće je cilindričnog ili kupastog oblika. Glava 
muškog nišana se radi u dva osnovna oblika: u obliku turbana i u obliku fesa. Sve do 
1832. godine glava nišana se mogla utvrditi staleška pripadnost, obrazovanje, vojna 
hijerarhija, pa donekle i starost umrlog. Tako se prema obliku turbana nišani dijele 
na više vrsta: ulemanski nišani (nišani učenih), derviški nišani, aginski nišani, pašinski 
nišani, nišani trgovaca, nišani pripadnika raznih esnafa. Reformama u osmanskoj vojsci 
1832. god. propisano je da samo ulema može nositi turbane, a svi ostali građani fe-
sove. Od tog vremena se glava nišana počinje oblikovati u vidu fesa. Vrat nišana spaja 
glavu nišana i glavni dio nišana – stan. Stan je dio nišana, oblika je prizme, kvadrat-
nog ili pravougaonog presjeka sa četiri ravne površine koje imaju određene namjene. 
Na prednjoj strani nišana uklesan je natpis, koji se na nišanima naziva tarih, a često 
i epitaf. Natpis je uokviren. Tarih je turska riječ koja znači, datum, istorija. Primarno 
mjesto u tarihu, zauzima veličanje Allaha Uzvišenog, naglašavanje Njegove svemoći 
i nadmoći i Njegove neprolaznosti. To se radi kroz ispis različitih poruka u različitim 
formama, kao što je ova: „Allahu huve-l-baki – Samo je Allah vječan.“ Nakon toga is-
pisuju se podaci o umrlom, takozvani generički slog. U njemu se navodi ime umrlog, 
ime oca i prezime. Nakon generičkog sloga ispisuje se dova, najčešće sljedeća: „El-
merhum ve-l-magfurulehu – Ovdje se nalazi preminuli, neka mu bude oprošteno.  
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kovca13 (Prilog br. 4,14 5, 6, 7, 8, 9), i  sa dva tariha, jedan sa česme mes dži -
da,15 (Prilog br. 1a-1b),16 a drugi pronađen kod neke od gradskih kuća, koji 

 
    Zadnja strana i obje bočne strane nišana popunjavaju se, tj. ukrašavaju ornamentima, 

najčešće vegetabilnim i geometrijskim. Na starim nišanima šehida nalaze se predstave 
oružja, najčešće je uklesana sablja ili mač. Dno je grubo isklesani, donji dio nišana 
koji se ukopava u zemlju. Njegova dužina zavisi od visine nišana. Sa visinom nišana 
proporcionalno se povećava i dužina dna. Vidi: Halil R. Markišić, Islamska Epigrafika 
u Plavu i Gusinju, Rožaje 2016, str. 32-33. Vidi isto: Mustafa Sušić, „Naš odnos prema 
nadkaburskim obilježjima“; Takvim, El-Kalem, Sarajevo 2011, str. 174-175. Isto vidi: 
Meho Čau šević, „Umjetnost Bašluka“, Most, broj 195 (106-nova serija), Mostar 2006, 
str. 72-76.

13  Džamija je podignuta 1903. godine u Haremima, a porušena je 1947. godine. Iza 
džamije je bio mejtaš, kamen na kojem se stavljao mejt i klanjala dženaza. Ovaj mej-
taš sada nalazi na gradskom groblju u Jasikovcu i gdje je džamija 1997. godine po-
dignuta. Vidi: Bajro Agović, Džamije u Crnoj Gori, ALMANAH, Podgorica 2001, str. 
343-345.

14  U gornjoj fusnoti smo pomenuli o Bašlucima a ovdje ćemo o jednom nišanu sa fesom 
koji je pronađen u groblju Jasikovcu (Prilog br. 3). Muški nišani, koji umjesto turbana 
imaju fes-formu, pojavljuju se tek u dvadesetim godinama dvadesetog stoljeća. Inače 
se fes, kao dio vojne uniforme u osmanskoj državi, uvodi na početku druge polovine 
devetnaestog stoljeća, a na ove prostore dolazi nakon toga i polako postaje dio sva-
kodnevne nošnje muslimana - muškaraca. Nakon toga, ovaj simbol postepeno se pre-
nosi i na oblikovanje natkaburskih obilježja. Gornji dio nišana dobija oblik fesa a 
njegov donji dio dobija formu ljudskog poprsja - što neodoljivo asocira na ljudski lik, 
a to je duboko odstupanje od islamskog pogleda na način obilježavanja mjesta ukopa 
umrle osobe.  Vidi: Mustafa Sušić, „Naš odnos prema nadkaburskim obiljež jima“; 
Takvim, El-Kalem, Sarajevo 2011, str. 176-177.

15 Prema podacima stari mesdžid u kome se obavljali vjerski obredi i obuke, podignuta 
je 1863. godine. U prizemnom dijelu zgrade se nalazi česma, voda je dovedena 
čunkovima sa Đurđevih Stupova, a iznad česme nalazi se tarih ispisan osmanskim 
pismom na ploči. Na toj ploči tarih prevoda glasi: Česma gospodina, Šehid ogli Mu-
fettiš, Ahmed Hamdi-paša, Rebiul-evvel 1300. god. 10. januar, 6. februara 1883. god. 
Vidi: Bajro Agović, Džamije u Crnoj Gori, Almanah, Podgorica 2001, str. 344-345. Mi 
smo ovaj natpis opet previli i donijeli zaključak na naš prevod. Danas je mesdžid  re-
noviran i sada se koristi za svrhe Islamske Zajednice Berana, kako nam je pričao 
Predsjednik IZ. Berana, Rifat Ličina. 

16 Na  tarihu česme urezan je ukrasni motiv koji  ćemo  pokušati objasniti. Ovaj motiv se 
u literaturi stalno nazivao rozetom i pod tim imenom se podrazumijevala predstava o 
zvijezdi i predstava cvijetu ružice. Dakle, u mnogim slučajevima zaista bi bilo vrlo 
teško i nesigurno dijeliti ovaj motiv na zvijezdu i na rozetu. Zvijezda ima nekoliko svo-
jih varijanti. Najjednostavniji njen oblik je sa četiri zašiljena kraka, javlja se i oblik sa 
pet ili više, ali najčešće sa šest i osam krakova. Izgled zvijezde odaje majstore vrlo 
različitih sposobnosti. Većina tih motiva je lijepo klesana, ali ima i primjeraka koji su 
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se sada nalazi u Polimskom muzeju u Beranama (Prilog br. 2.). Prilikom 
istraživanja, saznali smo od mještana da je nekada postojao znatno veći broj 
ovih spomenika, što nas dovodi do zaključka da su oni u hodu istorijskog 
vremena permanentno uništavani,17 jer svi pronađeni natpisi su sa nišana 
koji su podizani poslije osmanske vladavine. To nas dovodi u dilemu, da li tih 
nišana nema što je grad Berane podignut takoreći pred kraj osmanske vla-
davine ili je riječ o njihovom, najvjerovatnije, namjernom uništavanju? Ova 
druga pretpostavka ima više osnova. U susjednim opštinama, Rožaje, Pet -
njica, Plav i Gusinje, imamo epigrafskih spomenika koji pripadaju 18-om 
vijeku,18 iako beranski epigrafski spomenici posjeduju kamenu ornamentiku, 
natpise i ukrase kao u susjedim opštinama iz ranijih perioda - oni nijesu sta-
riji, već datiraju poslije 1925-te godine; dočimnišani sa Police sa bašlucima 
(turbanima) mogu pripadati polovini 19-og vijeka, a možda i ranije.   

 
 Natpisi i umjetnička vrijednost beranskih spomenika iz  
osmanskog perioda 
 
U Beranama smo naša istraživanja započeli 27. 11. 2020. godine sa 

predsjednikom Islamske zajednice u toj opštini, gospodinom Rifatom 

slabo uređeni. Za razliku od zvijezde, cvijet-rozeta je ornament sa jednakim zaob -
ljenim laticama i često sa naznačenim centrom, odnosno centralnim dijelom u vidu 
tačke, kružića ili kružnog vjenčića. I ovaj motiv ima svoje varijante. Najjednostavniji 
oblik je sa četiri latice, ali se javljaju i rozete sa pet i više, najčešće sa šest i osam latica. 
Mnoge su rozete okružene vijencem, koji je nekada tordiran.Ova je ornamentika 
simbolički prikazivala nečija odličja i govorila je o rahmetliji kao uzornom članu za-
jednice. Međutim, pored svega, jedan od krajnjih zaključaka je, da bi trebalo bolje 
istražiti i pronači tačno značenje ovog ukrasnog motiva. Vidi: Šefik Bešlagić, Stećci-
kultura i umjetnost, Veselin Masleša, Sarajevo 1982, str. str. 168-169, 209.

17 Na lokalitetu u blizini/naspram autobuske stanice u Beranama nedavno je (početkom 
decembra 2020.) otkriven dio mezarja koji  pripada islamskoj vjeri. Tu su angažovani 
arheolozi Predrag Lutovac (Polimski Muzej) i Nikola Borovinić (Centar za arheologiju) 
koji susa dijelom mještana i javnih djelatnika konstatovali da se radi o mezarima i kos-
tima koji pripadaju rahmetlijama islamske vjeroispovijesti. Tom je prilikom pronađen 
i jedan artefakt od nišana tipičan sa svojim floralnim motivima iz XIX vijeka.  

18 O epigrafskim spomenicima iz Rožaja vidi:Zaim Azemović i Zećir Luboder, Urezano 
u kamenu i pamćenju, Rožaje 2007. O natpisu iz džamije Petnjičke vidi: Sead Ibrić, 
„Osmanski natpis na džamiji u Petnjici“, Glasnik Bihora 2, Petnjica 2017, str. 102-
104. O epigrafskim spomenicima iz Plava i Gusinja vidi: Halil R. Markišić, Islamska 
wepigrafika u Plavu i Gusinju, Rožaje 2016. Isto vidi:Mirjana Marinković i Jovana 
Šaljić-Ratković, “Islamska Epigrafika na području Gornjeg Polimlje”, Mileševski zapisi, 
br. 7, Prijepolje 2007, str. 250-263. 
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Ličinom. Uz njegovu veliku pomoć obišli smo staro mezarje Garčevića 
na Polici, gradsko groblje Jasikovac19 i  renovirani mesdžid koji se nalazi 
u centru grada. Natpisi sa tih spomenika prevedeni su uz pomoć naših 
kolega iz Turske, Derya i Ugur Mantu-a, na čemu smo im veoma za -
hvalni. U komunikaciji sa kolegom arheologom Predragom Lutovcem iz 
Polimskog muzeja,došli smo do informacijeda u Muzeju postoji jedan ta-
rih pronađen kod neke kuće u Beranama. Kolege iz Turske su nam pre-
vele i ovaj natpis. U prilogu su dati slika i prevod tariha. 

 
Prilog br. 1a: Tarih česme ispod starog mesdžida koji je renoviran i 

ne koristi se kao mesdžid, već za potrebe Islamske zajednice Berana. Di-
menzija ploče su:  širina 51 cm, a  dužina gornje ivice 48 cm. Dužina donje 
ivice 42 cm. Natpis sa tariha glasi:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

Prilog br. 1b: Sa obje strane ispod natpisa postoji uklesana zvijezda 
ili rozeta; sa lijeve strane ukrasni motiv ima sedam krakova, a desni šest 

 

19  Prilog br. 8 i 9, preveo je glavni imam Berana Muratović Rahim. Ovim putem se 
njemu zahvaljujemo.
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(tekst sa tariha na osmanskom) 
„Şehid o lu müfetti  Ahmed 
Hamdi pa a hazretlerinin      

çe mesi 7 rebiyu'l-evvel sene 
1300” 

(preveden tekst) 
“Šehidski sin, nadzornik 

njegove uzvišenosti 
Ahmed Hamdi – pašina česma 

16. januara 1883. godine”



krakova; na tabli su evidentna razna oštećenja tako da nije lako uočljiv 
ovaj ukras koji je pojašnjen u gornjem prilogu. 

 

Prilog br. 2: Tarih je pisan os-
mansko-arapskim pismom, prona -
đen kod jedne od kuća iz gradskog 
rejona i donijet je u muzej, gdje pos-
taje dio stalne postavke Polimskog 
muzeja iz Berana. Pošto se u ovom 
tarihu pominje džamija, a natpis se 
trenutno ne može u cjelini prevesti, 
zato što je tumačen sa fotografije, 
mišljenja smo da bi ga najadekvat-
nije bilo tumačiti i vezivati kao uk-
rasni element jedne od beranskih 
džamija koje su u ovom gradu pos-
tojale u prošlosti.   

Prilog br. 3: Nišani su pro -
nađeni u mezarju Garčevića u 
Polici. Oba su sa bašlukom (tur -
banom), bez natpisa, mudže -
vizama. Bašluci su sa gužvama 
okolo.Po izgledu oba nišana 
pripadaju muškom rodu. Lijevi 
je u donjem dijelu slomljen. 
Njegove dimenzije su dužina 
nišana 60 cm, a širina 15.5x12 
cm. Desni nišan je u cjelini sa -
čuvan, a dimenzija su mu: du ži -
na 60 cm, a širina 15.5x12.5 cm.  
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Prilog br. 4: Nišan  iz 
mezarja kod džamije u 
Jasikovacu; nišan je veo -
ma amorfan sa fesom, bez 
natpisa, zbog čegao nje -
mu ne bi mogli nešto više 
reći, osim što je ka rakte -
ristično da je polovinom 
19-og i po četkom 20-og vi-
jeka korišćen ovaj motiv 
na bašlucima. Dimenzije 
nišana su, dužina 60 cm; 
debljina 28.5x20 cm. 

  
Prilog br. 5: Nišan iz mezarja kod džamije u Ja-

sikovcu. Sa fesom i natpisom arapsko-latinskim. 
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(tekst napisan 
 arapskim  
pismom) 

“El merhum 
Çoroviç Çerim 
1908-1958” 

(prevod na naš  
jezik) 

“Rahmetli 
Ćorović Ćerim 
1908-1958” 

 

(tekst je napisan latinicom.) 
“Rahmetli 

Ćorović 
Ćerim 

Rođ. 1908. 
Umro 1.1.1958. 
Spomen podiže  

Sin Kemal”



Prilog br. 6: Nišani iz mezarja kod džamije u Jasikovcu. Prvi nišan se 
nalazi u uzglavnom dijelu i sa fesom je.20 Donji dio ima karakteristike 
osmanskih nišana, sa ćirilićnim natpisom. Na drugim fotografijama vi-
dimo nišan kod uznožnog dijela, sa natpisom u dvije vode, sa rozetom.21 
Dimenzije nišana, dužina 92 cm, širina stana 31 cm, a debljina 4 cm. Ovaj 
uznožni nišan je karakterističan za osmanski period, a na njemu su 
arapska slova na osmanskom jeziku. Ćirilićni natpis, i osmanski sa pre-
vodom, naveden je u donjem dijelu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20  Nije originalan već je napravljen po izgledu osmanskih nišana.
21  O rozetama smo naveli podatke u fusnoti 17. 
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(tekst sa ćiriličnim  
natpisom) 
“Ovde leži 

Tijelo 
Hamdija 
Đečevića 

Rođen II. IV. 1908. 
Umro 19. III. 1952. 

Spomen podiže 
Mehmed 
Đečević”

(tekst sa arapskim  
natpisom) 

“Huvel baki 
Cihana doymadi caným 

Ecel tutdi giribaným 
Kara toprak oldu mekaným 

Böyle emr itdi sübhaným 
Merhum Hamdiya Keçevik 

Tarih-i veladet 2 Nisan 1908 
Tarih-i vefat 19 Mart 1952“ 

(prevod na naš jezik) 
“On (Allah) je vjećan 

Duša mi je ne zasićena svijeta 
Smrt me uhvati oko vrata 

Mjesto moje je zemlja postala 
Slavljeni Bog mi naredi tako   
Rahmetli Hamdija Đečević 

Rođen 2. Aprila 1908. 
Umro 19. Marta 1952” 



Prilog br. 7: Nišan  iz mezarja kod džamije u Jasikovcu. Po izgledu, 
ukrasnim motivima i natpisom liči na gornji nišan. Prvi nišan se nalazi 
u uznožnom dijelu mejta sa fesom i arapskim natpisom. Nišan je beto-
niran sa donje i sa druge strane. Dimenzije nišana: dužina 130 cm, širina 
stana 35 cm. Na drugoj fotografiji vidimo nišan koji se nalazi u uzglav-
nom dijelu kabura sa ćiriličnim natpisom isklesanimu dvije vode sa uk-
rasnim motivom rozetom.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Podatke o rozetama naveli smo u fusnoti 17.
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(Tekst sa arapskim 
natpisom) 

“Ah mine’l-mevt 
Merhum ve maðfurun 

– leh 
Ve muhtaç ila  

rahmeti Rabbü’l- 
Riza Selmove Bin 

Mancukiça 
Ruhuna el-fatiha 

Berane tüccarlarýn-
dan 

Vefatý 1937“ 

(Prevod na naš jezik) 
“Ah ti smrti 

Rahmetli koji traži oprost i  
Ovisan je milosti od Gospodara 

Selmov sin Riza Mancukić 
Za dušu njegovu Fatiha  (neka se 

prouči) 
Trgovac iz Berana 

umro1937“ 
 

(Tekst sa čirilćnim natpisom) 
“Ovde Počivaju 
Smrtni ostaci 
Riza Selimova 

Mancukića 
Rođ. Marta mes.1906. god. 
a preseli se u  večnost 13.             

Sep. 1937 god. 
Spomen podiže 

Njegov brat 
Zito”



Prilog br. 8: Nišan  iz me -
zarja kod džamije u Jasikovcu. 
Sa fesom i arapskim natpi-
som. Dimenzije nišana, dužina 
120 cm, a prevoj 66 cm. 

 

 

 

 

Prilog br. 9: Nišan  iz mezarja kod džamije u Jasikovcu. Sa fesom, 
arapskim natpisom i ukrasima ruže. Međutim, vidi se da sa donje strane 
nišana gdje se nalazi ukras cvijeta, postoji oštećenje. Dimenzije nišana, 
dužina 120 cm, a prevoj 66 cm. 
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(Tekst sa arapskim natpisom) 
„Merhum (rahmetli)  

Osmanović 
Mirsad 

Godina 1929 

(Tekst sa  
arapskim  
natpisom) 

 
„Merhum  
(rahmetli) 
Osmanović 

Begov kabur 
Godina 1929.
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УДК 94 
 

Др Јелена ОСИПОВА 
 

ОТАЏБИНА СЛОБОДЕ 
(Одjеци о jуначкоj Црноj Гори и слике српског живота у  

рускоj књижевности почетком XIX века) 
 

ИЗВОР ХРАБРОСТИ ЗА ЦРНОГОРЦЕ ЈЕ БИЛА  
ПРАВОСЛАВНА ВЕРА 

 
„Мајка се, чак и до заборава туге, хвали ранама свог сина,  

па иако је она више мајка него републиканка, она је у овом случају  
најближа Спартакињи»1 

 

QQ
рви подаци о Србима, њиховој култури и историји  у Русиjи су 
на почетку XIX века били поприлично фрагментарни и jош увек 
нису у потпуности поуздани. У Русију су продрли захваљујући 

појединим руским познатим личностима из сфере културе и науке, 
као и војницима, који су, посећујући српске земље, остављали заним -
љиве извештаје, писма и белешке који су служили као важан извор 
нових сазнања о балканским Словенима, мада не без извесне нетач -
ности. У истим материјалима можемо пронаћи и одjеке о срп скоj 
епскоj поезији, коjа је била веома занимљива литература за руске 
путнике а посебно научнике.  

Један од првих материјала на ту тему био је есеј «Становници 
црногорског региона или Црногорци», који је објавио писац и фол -
клориста М.Н. Макаров (1789–1847) 1805. у часопису «Вестник Евро -
пе», по свему судећи позајмљеном из неког страног часописа. Есеј 
говори о «малој нацији Црногораца»2, што се може објаснити не до -
вољним знањем о Јужним Словенима уопште и посебно о Србима: 
одвајање Црногораца у посебну нацију не може се сматрати поуз -
даним, јер су они исти они Срби који живе у Црној Гори и пред став -

1  Броневски В.Б. Белешке оморско официра, у насавку камање у Среоземном 
мору о команм вицеамирала Дмирија Николајевића Сењавина о 1805. о 
1810. оине. Први ео. Санк-Пеерур: Морска шамарија, 1818. С. 276. 

2  Сановници реиона Црне Горе или Црноорци // Весник Еврое. М., 1805. Ч. 
XX, р.7. С. 242. 
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љају саставни и најхрабриjи део српског народа3. Преостале оцене и 
карактеристике врло тачно преносе обичаје и обичаје овог древног 
српског краја: «Црногорци, будући да су дивљи и сурови као природа 
која их окружује, одликују се физичком снагом тела, не плаше се 
промена у ваздуху и презиру сваку опасност; они са чврсти ном и 
постојаношћу подносе све потешкоће и непријатности у животу и са 
неуспоредивом одлучношћу савладавају препреке на које наилазе»4. 

Несумњиво једа се епски дух лепо огледао и у народним песмама, 
«наслеђеним од праотаца»5, «врло сличним песмама Руским, и за -
вршавајући се, овако, у нежним, мелодичним тоновима»6. (Могу ће је 
дато jе једно од првих спомињања дела српске епске поезиjе у руској 
књижевности, готово десет година пре објављивања прве збирке 
српских народних песама Вука Стефановића Караџића). Главна тема 
есеја била је битка која се одиграла 22. септембра 17967. године, када 
је турски паша, сакупивши велику војску, намеравао да жестоко казни 
побуњене Црногорце како би их потпуно уништио. Међутим, како 
следи из приповести, они су захваљујући свом јунаштву и сна лаж -
љивости успели да паметно користе тајна места у планинама, пећи -
нама и рововима, пунећи их барутом и подижући тамо војна утвр  ђења, 
тако да је њихова мала војска потпуно поразила турску војску, бројећи 
више од седамдесет хиљада људи: «Више од 26.000 Османлија 
изгубило је живот; збуњеност је била толика да је дан након терања у 
бег Али паша једва могао окупити 4.000 војника; (и да би завршили 
срамоту – избацити потпуно), Црногорци, охрабрени победом, про -
терали су Пашу у долине Албаније и присилили га да оде у Епир»8. 
Сасвим је карактеристично да је извор такве храбрости за Црногорце 
била православна вера и пример њиховог митрополита и владара 
црногорског Петра I Петровића Његоша, који је касније прослављен 

 
3  Каракерисично је а се Сри сомињу у ериоичним изањима, као и у оса-

лим маеријалима о оа, о различиим именима, о равилу, у склау са 
именима реија и реиона који су њима насањени (Црноорци, Далмаинци, Бо-
кељи, Бокези и.).  

4  Сановници реиона Црне Горе или Црноорци // Весник Еврое. М., 1805. Ч. 
XX, р.7. С. 241. 

5  Ibid. С. 242–243. 
6  Ibid. С. 243.
7  У часоису се орешно навои 1800 оина. 
8  Ibid. С. 248–249.
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као Свети Петар Цетињски: «И сам митрополит био је тамо где је 
претила велика опасност. Држећи крст у левој руци, а мач у десној, 
подстицао је суграђане на сав глас, и успоставио ред, где су га огор -
чени Турци неко време кршили»9. 

Вреди поменути и књигу «Путовање у Молдавију, Влашку и Србију» 
(1810) Д. Н. Бантиш-Каменског, који је посетио Србију недуго након 
Првог српског устанка. Као што сам аутор пише у предговору, «још увек 
нема описа путовања у Србију ни на страном ни на нашем матер њем 
језику, иако је ова земља изазвала радозналост у политич ким пита -
њима»10. Књига садржи прва помињања Карађорђа, о коме је Д. Н. 
Бантиш-Каменски некритички саопштавао не само неке добро по знате 
чињенице, већ и очигледна нагађања повезана са Вождовим име ном, с 
обзиром да је за живота већ постао полулегендарна личност. Накнадно 
се Пушкин ослањао на ове информације, стварајући слику Карађорђа 
у свом песничком циклусу «Песме западних Словена» (1835). 

Занимљив приказ о Србима Црне Горе објављен је 1817. године у 
часопису «Вестник Европе». Припадао је мајору Јегору Мартиновичу 
Маркову, који се почетком века борио са Србима против Наполеона 
и посетио неке српске земље, посебно Далмацију и Црну Гору. То се 
сазнаје из писма његовог пријатеља, већ поменутог писца М. Н. Ма -
карова уреднику часописа «Вестник Европе» М. Т. Каченовског. Пред -
 виђајући штампање дела Е.М. Маркова, аутор писма, обавештава да, 
иако његов пријатељ «није могао да ми каже главно из мог обе ћања, 
а то су: црногорске или словенске песме; али надам се да када га 
упознам неће одбити да ми диктира једног или двојицу»11 и позива 
све који су имали контакт са локалним Словенима да обавесте ширу 
јавност о нечему вредном интересовања, али до тада непознатом. На-
вешћемо одломак писма Е. М. Маркова од 2. маја 1817. године, који 
са држи кратке, али врло распрострањене карактеристике Црного -
раца, са њиховом задивљајућом храброшћу, епском једноставношћу, 
љубазношћу и племенитошћу: «Црногорци су страсно одани својој 
отаџбини; виде и познају само једну од својих планина, воле их више 
од било чега другог на свету, –  умрети за њих сматра се првим до -

 
 9  Ibid. С. 246.
10  Баниш-Каменски Д.Н. Пуовање у Молавију, Влашку и Срију. Д.Б.К. М.: По -

кра јинска шамарија А.Решењикова, 1810. С.3.
11  Макаров М.Н. (Писмо Реакору В<есника> Е<врое>) // Весник Евроы. М., 

1817. № 9. С. 72.

ТОКОВИ 1-2/2021

181



бром»12. У жељи да види чланак о Црногорцима у неком часопису, Е. 
М. Марков каже да и сам«... кад бих могао да пишем тако да ме разу -
меју, написао бих читаву књигу о њима»13. Током свог боравка у Црној 
Гори, Марков је случајно чуо извођење српских епских песама и чак 
неке од њих записао. Желећи да саопшти њихове карактери стичне 
особине, он објашњава: «Њихове песме нису компоноване, већ се 
певају врло једноставно, без икаквих припрема. Њихов садржај чине 
прошли и садашњи нарочити догађаји, које су они сами видели или 
тачно чули. – Храброст и врлине славе стари бардови словенски и 
црногорски; људи седе у кругу и у дубокој тишини ослушкују моно -
тон глас бардова, праћен звуком једножичане Лире!...»14. Објављени 
одломак завршава се обећањем Е. М. Марковa да пронађе записане 
епске песме и жеље: «...где год би било лепо кад би неко, сећајући се 
мојих пријатеља Црногораца, хтео да их опише!...»15 

Међутим та његова жеља се испунила већ следеће 1818. године, 
захваљујући објављивању књиге писца и историчара Владимира 
Богдановича Броневског (1784–1835) под насловом «Белешке помор -
ског официра, у наставку кампање на Медитерану под командом 
вицеадмирала Дмитрија Николајевича Сењавина од 1805. до 1810. 
године». У овом делу, које припада жанру војних мемоара, аутор 
сликовито описује своје црногорске утиске још из времена када су 
све остале српске земље још увек биле под влашћу Турака. Ово 
остварење одликује промишљено, документарно приповедање, пра -
ћено разним историјским детаљима и описима неких слика народног 
живота које су задивиле аутора. Прво помињање Срба на страницама 
«Белешки ...» налази се под заједничким називом «Бокез», који је 
означавао етничке Србе који живе у Јадранском Приморју на подру -
чју Бококоторског залива, исповедајући Православље или католичан -
ство. Извештавајући о околностима доласка руске флоте у Катаро 
(Котор), В.Б. Броневски пише да су становници овог града показали 
сву могућу оданост Русима, пробудивши у њима жељу да Србе Далма -
ције ослободи француских трупа које их тлаче. Они су заузврат 
пружали руској флоти сву врсту помоћи, под вођством свог ми тро -

 

12  Марков Е.М. Неколико речи о Црноорцима. (Оломак из исма  М.Н. Макарову) 
// Весник Евроы. М., 1817. № 9. С. 73.

13  Ibid.
14  Ibid. С. 74.
15  Ibid.
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полита и владара: «Митрополит је, уместо тражених хиљаду, обећао 
да ће прикупити 6.000 војника и добровољно се јавио да их сам 
поведе»16, известио је Броневски. И овде се, као и у поменутом есеју 
«Становници црногорског краја или Црногорци», ради о светом Петру 
Цетињском. Истовремено је занимљиво да су и други свеште ници, по 
узору на свог митрополита, били узор јунаштва и храбрости за своjу 
паству17. Нашавши се тада на Цетињу, Броневски сведочи: «Свеште -
ник, улазећи у цркву, скида оружје и прво га подиже на клик: ко је 
витез! Они се одликују храброшћу, и зато, углавном, према избору 
својих парохијана, воде чете»18. 

С тим у вези, није изненађујуће што су велики црквени празници, 
који се овде славе као национална прослава, били праћени звоњавом 
и пуцњавом из свих топова, слављем и народним светковинама, међу 
којима је важно место било дато такмичење у стрељаштву и певању 
епских песама: «Највише од свега ми се свидело да су старци рецито -
вали славна дела својих предака. Прича о Марку Краљевићу и хра бром 
Ђурађу Кастриоту слушана је са великом пажњом»19. Након напушта -
ња приморског града Котора, В. Б. Броневски је у пратњи мор нарског 
водича отишао у планине, намеравајућида стигне до Цети ња и су -
седних српских региона, који су историјска Црна Гора. По нама је 
посебно драгоцено упоређивање Броневског Црне Горе са Спартом: 
«Видео сам Спарту», сведочио је он, «видео сам у пуном сми слу те речи 
републику, отаџбину једнакости и истинске слободе, где обичаjе за -
мењују закон, храброст је на опрезу вољности, неправда је задржана 
мачем освете, задивљена узвишеношћу њиховог духа, поно сом и хра -
брошћу људи чије име улива страх код свих њихових суседа. Њихов 
начин живота, чистота њиховог морала и отуђење сваког лук суза 
заиста су вредни сваке похвале. Три дана која сам провео између њих, 
да тако кажем, пребачен у нови свет у којем сам упознао своје претке 
9. и 10. века, увидео једноставност патријархалних времена, разго -

 

16  Броневски В. Б. Белешке поморског официра, у наставку кампање на Медите -
рану под командом вицеадмирала Дмитрија Николајевича Сењавина од 1805. до 
1810. Године. Први ео. Санк-Пеерур, 1818. С. 176.

17  Срска Црква у Коору jе имала снажне позициjе. 
18  Броневски В. Б. Белешке поморског официра, у наставку кампање на Медите -

рану под командом вицеадмирала Дмитрија Николајевича Сењавина од 1805. до 
1810. Године. Први ео. Санк-Пеерур, 1818. С. 260–261.

19  Ibidem. С. 184.
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варао са Иљом Муромцем, Добрињом и другим јунацима наше древ -
ности»20. 

Све је то било толико ново и изненађујуће за руског путника да је 
Броневски, потпуно очаран оним што је видео, написао: «Прикупив -
ши детаљне информације о Црној Гори и катарском региону покуша -
ћу да тачно прикажем својства људи, пореклом и вером који су нам 
тако блиски и у оданости, љубави и ревности за Русију, утолико 
вреднији пажње мојих сународника, што ова земља још увек није 
описана ни од једног путника»21. У својој причи о Црној Гори, Бро -
невски се поново окреће сликама древне Грчке: «Земља Црногораца 
не представља никакве натписе или рушевине; вести о њеним станов -
ницима не садрже тако радознале предмете какве читаоци проналазе 
у опису древне Грчке; али често је дивљи цвет једнако мирисан као и 
други одгајан у цветном врту и стакленику»22. 

У његовом казивању нема ничег сувишног, а подаци које наводи 
врло су информативни и занимљиви: сасвим коректно приказују 
јединствени амбиjент подручја, где је све прожето херојским епским 
духом, тако да се чак и број становника одређује у складу са бројем 
особа које могу да ратују и да носе оружjе: «Црна Гора је једина земља 
у Европи без градова. У читавом региону има 116 села, највеће има 
не више од 1000 душа. Становништво сваког села је заштићено према 
броју оних који могу подићи оружје: па се тако верује да у целој Црној 
Гори 15 000 војника може да уђе у борбу и како они воде потпуно 
војни живот и носе оружје од 16 године до зреле старости, помно жив -
ши број војника са четири, мора се претпоставити да укупно станов -
ни штво броји до 60.000. Уверени су да могу да распореде 30.000 
штитоноша у својој земљи»23.  

Ништа мање занимљив није опис станова са врло егзотичним 
карактеристикама за Русе: «Зидови су направљени од камена слага -
ним један на другом; само за мали број двоспратница и манастира 
користе се креч и плочице; други, покривени сламом, представљају 
сиромашне колибе, од којих су најбољи намештај лобање глава и 

20  Ibidem С. 192.
21  Ibidem. С. 193.
22  Ibidem. С. 240.
23  Броневски В.Б. Белешке поморског официра, у наставку кампање на Медитерану 

под командом вицеадмирала Дмитрија Николајевича Сењавина од 1805. до 1810. 
Године. Први ео. Санк-Пеерур, 1818. С. 241. 
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оружје непријатеља што подсећа младе на славу својих отаца»24. Као 
што следи из казивања, чак и локална клима доприноси васпитању 
ратоборног духа: «Оштрина времена, хладноћа и топлота мало узне -
мирују овај народ. Ваздух је свеж и здрав; зими је веома сув, а то, 
помажући флексибилност тијела, јача и чини Црногорце способним 
да издрже невероватне напоре. Летњу врућину ублажава источни 
ветар; који од поднева хлади и освежава становнике. Црногорци до -
стижу дубоку старост: видео сам 70-годишњаке у опсади Рагузе; уве -
рили су ме да многи од њих живе и преко стотине»25. 

Живописна потврда ових речи пример је старца Гаја Омчикуса, 
којег је руски новинар Николај Надеждин описао у својој књизи «Род 
Књажевића». Поеливши уиске о личном сусреу са њим, Наежин 
је наисао: «Овај ивни сарац, овај Омчикус! Веровано је већ решао 
сеамесе. Бар се врло оро сећа Марије Терезе, а о Јосифом II је 
ио у свим камањама. Време је орило њеов колосални сас, зуж-
вало њеову алеску, јуначку рађу; али је и аље рилично јак на но-
ама, енеричан и свеж шо се најоље може. Очи му лисају јарком 
варом каа овори о својим охоима, ка се сеи како је укао и секао 
Турке. Пре орилике око е оина зо несуласица које су насале 
на раници између Аусријанаца и Турака, Омчикус, авно оушен из 
акивне служе, узе своју очувану ушку и риружи се ааљону, који 
се реселио на раницу а и силом оузао и оио силу у случају о-
рее. — Ге ћеш, сари? Уиа а команан.— “Послењи у, ре 
нео шо умрем, желим а салим ар још јену урску омилу и уи-
јем ар јено неверника!” — мирно оовори Омчикус»26.  

Пре нама је оис иично онашања Срина у иичним окол-
носима: као овру ове иеје можемо навеси фрамен из оеме 
Симе Милуиновића Сарајлије «Сријанка», освећену Првом ср -
ском усанку, е се навое речи слео услара Филиа Вишњића, 
које је он рекао војвои Луки Лазаревићу у Баовницима:  

Не сарај се, осоине Луко, 
Како силу очека је урску, 
Тек’ ај мени со слијеац’ зраи, 
И ај сваком о неука жреца, 

 

24  Ibid. С. 241–242.
25  Ibid. С. 242–243.
26  Наежин Н.И. Ро Књажевића. Оеса: Гор. и., 1842. С. 17. 
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Нас усаи на ијесне ае, 
Свакоме ај нам у руке сааља, 
Ууи нас оре Турак’ војске, 
Пак jунаке а виие слијее 
Како ничем усуи’ не знају; 
Та, за нама окаи ојуре. 
Разићее насрнуе вјерно… 
А о наске шоо коме Бо а. 
Нек јунашво и ми учинимо 
Иа цило а ’ сви роанули; 
Дос’ јевамо чуа и виешва 
Те ражимо у оиељ раћу, 
Већ окаж’мо а се има раво 
Би’ и мреи за осојнос своју, 
Рао жије и ошинску вољу 
Ни’ смо криви шо виимо слеи 
Далек’ љеше, не и с оч’ма млои…27 

 
Као шо знамо, ови оружја и о анас ужива осену час међу 

Срима. С им у вези, занимљиво заажање изнео је Вук Караџић у 
својој књизи «Живо и оичаји срско нароа»: оисујући орени 
ух црноорских Сра, римеио је а је за Црноорца најожељније 
занимање ра, зо чеа највећом срамоом за сакоа се смара а не 
рихвае учешће у њему. Приом «и сами сарци и jеца од дванаест 
година трче кад затреба весело и радосно, и ниjе редак случај а се 
jеца, ка их роиељи неће а усе, неоично расуже. Има ри-
мjера да су и сакати тражили да се однесу пред неприjатеља и иза 
какве сиjене намjесе оакле су уцали на нериjатеља. Као шо jе 
срамота у рату остати код куће, ако jе и час у оjу погинути»»28. 
Таква ушевна сања изузено се слажу не само са леенарном Сар-
ом, већ и са раицијама херојске ранице уоше. Није случајно 
шо су научници-уници и исраживачи уоређивали сановнике 
Војне ранице са руским козацима. С им у вези, можемо се сеии и 

 

27 Томић Божиар. Фили Вишњић — Живо, оjава и уховне осоине // Зорник 
у славу Филиа Вишњића и нароне есме. Беора: Изање оора за рославу 
Филиа Вишнића, 1935. С. 26–27. 

28  Караџић Вук Сефановић. Живо и оичаји нароа срскоа. Беора: Нарона 
књиа, 2005. ср. 329.

ТОКОВИ 1-2/2021

186



срофа саа ознао онско есника  Николаја Туроверова из ње-
ове есме «1914. оина»:   

О, незаываемое лео! 
Разве не юрьмой ыла саница 
Для меня и еных малолеок, 
Оозавших вовремя роиься?  
Ох, незаоравно лео!  
Зар саница није ила завор   
За мене и мноу јану ецу,  
Касниоци а се рое на време?29  

Враћајући се на књигу Броневског, обратимо пажњу на то како он 
описује традиције гостопримства – «свеу врлину свих нароа, о ко-
рена Словена ореклом»30, које се међу црноорским Срима свео 
ошују, ако а чак и смрном неријаељу неће ии ускраћено 
ривремено уочише. Броневски акође извешава а: «Црноорци 
воле а се сасају и исраћају своје рае осе ушчаним уцањима, 
ако а им меци звиже омах оре ушију»31. Уочавајући изузено 
ошовање рема сароси, које се ове налази свуа, ауор «Бе-
лешки…» наомиње: «Храрос роив неријаеља и овај оичај 
Црноораца осећају на срећне ане Саре»32. Појенако а је оу-
шевљало онашање жена (које је касније осало ракички нероме-
њено)33: « Мајка се, чак и о заорава уе, хвали ранама сво сина, и 

29  Туроверов Н.Н. «Веар се враћа у своје круове…»: Песме и оэме / Ре. Б.К. Ря-
ухин. М.: Белерисика, 2010. C. 72.

30  Броневски В.Б. Белешке поморског официра, у наставку кампање на Медитерану 
под командом вицеадмирала Дмитрија Николајевича Сењавина од 1805. до 1810. 
Године.Првиео. Санк-Пеерур, 1818. С. 273. 

31  Ibid. ср. 187. 
32  Ibid.ср. 274.  
33  У извешају иумана манасира Мораче (Црна Гора), јеромонаха Гавриила (Да-

ића), уућено мироолиу цеињском Јаоникију (Лиовцу) (1890–1945) на-
лази се занимљиво свеочење о 15.03.1941 ., које оисује сање уха Сра, који 
су уериоу моилизације живели у околини манасира Мораче: «Нарона 
jесма коjа ниче из уине ушесвако Срина-Црноорца (“Онам’ онамо”) раз-
лиjеже се долином Мораче. Све весело иде, а многе сам видио коjи за у о 50-
60 км. jешачења, у свакоj ори имаjу свега по пола кукурузног хљеа и неку 
лавицу лука. Ово раи оа шо jе Часни пост. Пjесма и клицање, а онека и о 
коjи револверски меак, чуjу се док не зађоше у клисуре зв. Платиjе. Суза нема 
ни ко жена». См.: Голоа Мироолиа Црноорско-Приморско Јоаникија 
1941–1945 / [риреио] Велиор Џомић. Цеиње: Свеиора, 1996. ср. 48.
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иако је она више мајка нео реуликанка, она је у овом случају нај-
лижа Саракињи»34. 

В. Б. Броневски оказује а је раос Сра о оеа које су изво-
јевали у икама олико велика а је они, о равилу, изражавају е-
вањем еских есама и извођењем нароних иара: «Враћајући се са 
оља, из охоа, чак и с озиром на неријаеље на месу ике, о-
ово нересано евају и лешу. Фрула и руа, које називају свирала, 
и усле чине њихове музичке инсрумене. Слеи свирају на услама 
са великом уменошћу. Певајући своје омиљене националне есме, 
оушевљавају улику; за о су великоушно лаћени, јер чак и ове 
оље нарађују за заовољсво нео за какву услуу»35. Броневски из-
носи важну наомену о уицају еских еасма на слушаоце: «У ра-
ним есмама слика иака и крворолића, чувајући усомене на 
националне хероје, лами им срца варом храроси; чиме замењује 
исорију»36.  

Занимљиво је а се у овом случају  В. Б. Броневски ослања на рани 
оис Н. М. Карамзина, који у свом чувеном елу «Исорија руске 
ржаве» овори о рирои словенских нароних есама: «…раслам-
савали су срца варом храроси, аривали ум живим сликама иака 
и крворолића, чували усомену на ела великоушноси и или су 
у извесном смислу најсарија Словенска Исорија»37. Усешно ро-
нађена ефиниција осала је врса клишеа који је касније корисио 
П. И. Прејс у свом елу «О еској нароној оезији Сра», е је на-
исао: «есма је акође ео наслесва који роиељи реносе на 
своју ецу. Сарији еа, већ несосоан за ра, и аље је есмом ко-
рисан за ороицу: славна ела реака реноси унуцима, а о ра-
них ана, још у еињсву, расламсава вару храроси, срас за 
смелошћу. Нова енерација расе о уицајем рича о саринама, о 
рошлоси и о херојима оаџине»38. 

 

34  Броневски В.Б. Белешке оморско официра, у насавку камање у Среоземном 
мору о команм вицеамирала Дмирија Николајевића Сењавина о 1805. о 
1810. оине. Први ео. Санк-Пеерур: Морска шамарија, 1818. С. 276. 

35  Ibid. С. 282. 
36  Ibid. С. 282–283.
37  Карамзин Н.М. Исориja руске ржаве: XII омова у 3 књие. Књиа 1. Т. I–IV. 

М.: Олма-Пресс, 2004. С. 50.  
38  Преjс П.И. О еској нароној оезији Сра. Свечани чин Универзиеа у Санк-

Пееруру. Санк-Пеерур, 1845. С. 84. 
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Значајан подстицај за привлачење интереса руске научне и кул-
турне заједнице за Србе била је њихова jуначка борба против Турака, 
као и делатност Вука Караџића, који је за Европу, а пре свега за сло-
венски свет отворио jарки самобитни слој срске кулуре ресав-
љен изванреним елима еске оезиjе. Урзо након Караџићеве 
осее Русији и њеово ознансва са највећим личносима руске 
кулуре и науке, ојавили су се рви еснички ревои срских е-
сама у изању А. Х. Восокова, Д. П. Озноишина, А. С. Пушкина. 
Руски научници и исци су уарили емељ ознаоj раицији књи-
жевно ревођења срско еа. Њихове заслуе у овој оласи нису 
иле ораничене само сфером књижевноси: зајено са рвим уле-
ним исраживачима алканско свеа, јавним и кулурним лично-
сима (Н. П. Румјанцевим, М. Т. Каченовским, П. И. Кееном, М. П. 
Пооиним и р.), који су усмерили ажњу на срске еме на сра-
ницама ериоичних изања, уарили су емеље руске слависике и 
уућих научних исраживања и важних окрића у оласи срске 
исорије и кулуре.  
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УДК 159.9 
 

Горан ЧУКИЋ 
 

ХИПЕРМИШЉЕЊЕ И ЊЕГОВА АУТОМАТИЗАЦИЈА 
 

Оцу Михаилу-Бегу Чукићу1 и 
његовим друговима поводом 80 

            година од устанка 
 
САЖЕТАК: Дуго опстаје чињеница „да човек мисли интуитивно“, 

било да је обичан смртник или геније. Превелики је задатак у коме се 
огледало давања алгоритма како човек мисли, што по домету надмашује 
теорију. То је било намењено читаоцима, а међу њима првенствено пси -
холозима, као најкомпетентнијим. Сматрају психолози да је од значаја 
упознати мишљење проналазача „гена и атома“. Тако физичари путем 
„геометријског принципа чију суштину, нажалост не разумемо“ дају 
своје виђење настанка физичког света, рекло би се као основе свих све -
това (још и: биолошког, духовног, друштвеног). Та „неразумљивост“ 
упућује на то да: „чврсто тело“ (мермер, дрво, вибрирајућа мембрана 
итд.), вода (разних агрегатних стања) итд. представљају организацију 
космоса, тако што ће геометрија да представи „сва могућа стања“ (која 
су релативна), међу којима ће бити и она релевантна, којима ће се при-
дати значај (нпр. црна рупа, тамна материја, суперчестице типа фотона 
и фотина итд.). Устврдило се још да постоји: „онтичко-онтоло шки пре-
лаз“, који је граница између обичног мишљења сваке здраве особе и ин-
телектуалца, као и друга између интелектуалца и „хипер ми шљења“, да 

1  Зашто оцу? Прeминуо јe у 62. години (1917-1978.). Многима јe био узор, био јe и 
мeни. Растао сам порeд правог интeлeктуалца. Завршио јe три факултeта са високим 
просeчним оцeнама: филозофски (9,98), факултeт политичких наука (9), пeшадијску 
официрску школу (5, максимална оцeна). Говорио јe чeтири жива јeзика: нeмачки, 
француски, италијански и руски. Био профeсор филозофскe групe прeдмeта на ВВА 
и Ратној школи. Осам година јe био на функционeрском кључу, био јe ратни официр 
(капeтан I класe, замeник политичког комeсара ударнe бригадe), борац пролeтeрскe 
јeдиницe, пуковник ЈНА, учeсник рата од 17.07.1941. итд. Сахрањeн јe у сл. Трe шњe -
ву, Андријeвица. Говорио ми јe: „Учи, нeмам шта да ти од имовинe оставим“; значи, 
морало јe „својом главом“... Радио сам самостално прe спeцијализацијe, као и 
тридeсeт година, као јeдини спeцијалиста eпидeмиолог на подручју данашњих 
општина Гусињe, Плав, Андријeвица, Бeранe, Пeтњица и Рожаја.
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је „човек једино биће које се пита да ли добро види“ (умује о виђеном) 
и да ли истинито мисли (поводом умованог), тј. да „мора да постоји оно 
што треба да се види – да би се видело то, мора да постoји основ код 
оног ко гледа“, чиме је успостављена релација: објекат („свет“) - човек. 
Закључено је о машинерији мозга, о његовом „мишљењу“: да би логи-
чари били за психологију „теоријски биолози, психолози“; да постоје 
два „зида“, да су у „генију“ (личности) обједињени сви нивои ми шљења. 
За разлику од личности, „обични човек“ је „неук“ (неупућен у стручну 
област неке науке итд.) зато што је пропустио да у својој онтогенези по-
стигне стручна знања одређене области. Битна одлика напретка друш-
твeног бића је у економском развоју производних снага стварањем 
производa путем технолошких алгоритмова, који су на највишем сте-
пену довели до роботизације. Запажа се и аутоматизација настала ми-
саоним путем, која није моторна (која је од значаја за обичног човека), 
већ последица стварања интелектуалног алгоритма у ужем смислу. Раз-
војем друштвеног бића све је већи број аутоматизо ваних радњи (мотор-
них и интелектуалних), чиме се ослобађа „поље свести“ да управља и 
одлучује, па оно постаје тако још мудрије. Личност придоноси друш-
твеном бићу и тако га увећава. Политичари треба да oсмисле и органи-
зују „хипер друштвену заједницу“ постиндустријског друштва. 

 
 

УВОД 
 

„...Пре Њутна није било ваљаног објашњења за кретање тела на 
земљи и на небу... Наука коју данас познајемо није постојала... Тела 
се крећу зато што су вођена жељама и емоцијама налик на људске... 
тела у покрету ће напокон успорити, јер ће се уморити. Тела падају 
на тло зато што ‘чезну’ да се сједине са земљом.“ [1:18] „Реч галаксија 
потиче од грче речи за млеко – Грци су сматрали да је галаксија 
Млечни пут настала када је гневна богиња Хера просула своје млеко 
по небу.“ [1:102] 

У Беранама се чува „квадар из Шудикове“. По Вучићу Губеринићу 
је уклесано: „Ум дал умчост“, као и „Иштем ли покуда“. „Наши преци 
су разликовали два психолошка појма ум и умчост... Примаран је ум, 
али ми зато имамо разум који нам је контролор, и не дозвољава нам 
да учинимо оно што нам је дошло на ум. Ова порука важи за окри-
вљеног, тј. оног што је учинио оно што му је дошло на ум, а није по-
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слушао, или није имао разума. Могуће је да је ово Ум било божанско, 
тј. дато од Бога, како би ми то данас рекли. А ово разум одговара да-
нашњем схватању, да је Бог човеку дао слободну вољу. Разум је дакле 
у поседу индивидуе, тј. субјекта, ум је божји дар. Судији се сугерише, 
са друге стране да искључиво не куди, тј. оптужује, већ да иште (тражи) 
покуда, односно олакшавајуће чињенице, што је данас посао одбране.“ 
[2:58-9.] Ово тумачење у великој мери одговара савременој дефини-
цији мишљења, па значи да је одавно назрено, од времена када датира 
упис на квадру из Шудикове. 

„Атоми и молекули не могу се посматрати под микроскопом, већ 
једино мишљењем“. [3:114] Да ли је Енгелс, као врсни материјалиста, 
овим ближи идеалистима, придајући већи значај мишљењу, тј. про-
ценивши да у будућности људски ум, као одлика врсте, неће моћи да 
види атом, тј. да покаже очигледним његово постојање. Доказивање 
атома по значају је дело човека кога треба сврстати у посебне, зато 
што је сазнао како то треба урадити. 

Мишљење је –„ментална симболичка активност којом посредно 
сазнајемо о стварности увиђањем и откривањем (битних) односа и веза; 
основне форме мишљења су: апстраховање, поимање, закључивање, 
суђење, замишљање, сећање (антиципација, замишљање унапред); 
стратегије мишљења су приступи које појединац користи за решавање 
проблема“. [4:396] Овакву дефиницију смо довели у питање уста  нов -
ља вањем да је неадекватне релације, да није уочено код особе која је 
ментално здрава дијалектичко јединство између сигнала и симбола код 
денотирања денотата2. Зато је интересантно шта је филозоф Касирер у 
психологији, да ли је он „теоријски психолог“, када се на његовим ста-
вовима заснива научна психологија као биолошка дисциплина. Остаје 
тако неизмењен став да је мишљење недовољно упознато, тј. интуи-
тивно. 

Психолошка литература указује на значај мишљења истраживача 
„атома и гена“ [5:208] – па ће се на овим примерима проверити дати 
„прототип денотирања когниције“ који базира на: традукцији која је 
саставни део трансформације [6]. Информације настале пробиром 

  2 „Измeнe свeсти  у психијатријском смислу рeчи састојe сe у порeмeћају оријe нтацијe, 
и то како аутопсихичкe, тако и алопсихичкe. Алопсихичка оријeнти саност сe састоји 
у способности болeсника да дајe соптвeнe гeнeралијe... Ало пси хичку оријeнтацију 
чинe: оријeнтација у мeсту, оријeнтација у врeмeну и оријeнтисаност у односу на 
лица из ближe и даљe околинe...“ [21:18]
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сигнала из “глупог видног поља“ су мишљење („одражавање“)3 које 
још треба промислити, поготово код наивног поља свести. А и то ново 
промишљање води поново у свет, који је већ био предметан, да се у 
њему потврди истинитост постојања итд. Допринос у сазнању је тако 
настао на основу, претходног искуства о свету: а. личног, или б. „за-
једничког“, потхрањеног у „друштвеном бићу“, упамћеног на соци-
јални начин објављивањем рада.4  

Ако је за психологе мишљење интуитивно, за очекивање је да тако 
буде и онима који га не проучавају, физичарима. По Вигнеру “само 
проучавање спољашњег света води до закључка да је садржај свести 
коначна стварност.” И Планк је размишљао о интуитивности мишље -
ња, наводи Каку: “Наука не може да реши крајњу мистерију Природе. 
Зато што смо у последњим анализама и ми сами део мистерије коју 
треба да решимо.” [1:158] 

Циљ раду је да покаже заснованост когниције као „система у коме 
је традукција укључена у трансформацију“, што ће се проверити код 
сазнавања гена и атома, која је прихватио људски род. Запажају се ау-
томатизације, не само на „онтичко-онтолошком прелазу“ као првој 
граници; већ и на другој, код „хипермишљења“, у онтогенези лич-
ности чиме се унапређује филогенеза. Доприноси личности „друш-
твеном бићу“ су такви да су они увршћени у наставне програме: ђака, 
студената и последипломаца. 

 
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД 
 
1. Шта је филозоф Касирер у психологији? Смислио је „аксиоме“ 

(постулате), а потом су следбеници ове примењивали у сазнању психо-
лошке стварности. Овом је пандан математика, као више мисаона и од 

 3  Указано јe да: „Путeм трансформацијe која сe аутоматизујe, настајe повeзивањe 
сликовног, говорног итд.“ То јe основ глeдања када сe мисли (одражава) на 
онтичко-онтолошком прeлазу, који јe зајeнички свим људима. [8:143; 6:145]

 4  Потрeбно јe упознати садржајe: ауторовe књигe „Чукић Г. Чeму нас учи прошлост 
пeгавог тифуса?. Бeранe, 2016.“, као и чланкe: Чукић Г. Прe и послe сазнавања 
закона развоја друштва. Токови. Бeранe. 2020/1:87-118. и Чукић Г. Дeнотирањe 
дeнотата: когницијом и когницијe. Рожајски зборник, књ. 21; 2021:125-58. Тако 
сe избeгава понављањe, за чим нeма потрeбe, а уз то ћe читалац сазнати и оно о 
чeму овдe нијe било рeчи. Сазнаћe сe и зашто сe лeкар бави друштвеним наукама 
и психологијом.
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саме филозофије, па зато није чудо да су први „природни филозофи“ 
(Њутн итд.) спојили природни догађај и аритметику итд. Касирер није 
уочио дијалектичко јединство сигнала и симбола. Он је иако филозоф, 
прихваћен од психолога, па је тако „теоријски биолог, психолог“. 

Мишљење се једнострано назива „филозофским“. Но, како је „при -
родна филозофија“ тј. физика изведена из филозофије, то онда ово 
присвајање има смисла. Али, ипак физика има „теоријског физичара“ 
који размишља на основу знања из физике, тј. на основу чињеница 
ове посебне области, па тако има своје мислиоце, чиме се реализује 
„енкултуризација“: затварање у границама једне науке. 

Значи, сматра се да није правилно установљена релација: када је 
симболизована мисао једини основ мишљењу. Ако се сигналу не даје 
предност, укида се релација, фаворизује мишљење филозофа идеа-
листичке оријентације, отуда може да буде мишљење одлика машто-
вите спекулације. Ако пак „сигнализоване“ чињенице из света задо бију 
првенство, онда је то – одражавање, чиме је сачувана релација. «Тео-
ријско заснивање науке у оквирима саме науке не може бити само 
себи довољно. Епистемологија (логика истине, ГЧ) мора на овај или 
онај начин да пређе у општу теорију сазнања (гносеологију), а ова по-
следња у онтологију.» [7] Да ли: «Чињеница – сазнање – битак», одго-
варају «чињенично – истинито – слободно». Не. Сазнање може бити 
логички исправно, али не мора бити истинито. Основ овоме је нару-
шена релација, да истинитост установљавају филозофи; а она је за-
право у свету, па тако у рукама научника. 

2. Изванредна упућеност у теорију релативитета Мичио Какуа 
омогућава смелије упуштање у разматрање мишљења Ајнштајна (Albert 
Einstein, 1879-1955) и других физичара. [1:174]  

“Детерминизам подразумева да будућност можете предвидети 
ако знате све о садашњости.” Бор (Niels Bohr, 1885-1962) је својим 
истраживањима био за “нову верзију каузалности засновану на про-
сечним вредностима и вероватноћи”. Ајнштајн је пак био одан детер-
минизму, како је то од Њутна вођена физика. [1:126-7] Релативност 
Њутновој теорији је показала да је она “… само нецеловита и да се 
може интегрисати у обимнију теорију.” [1:133] Тачност Њутнове фи-
зике је доказана као једно од релативних стања. 

Ако постоји епистемолошко, онда то помаже да се дефинише – 
епистемичко, тј. успостави дијалектичко јединство, управо прихва-
тањем одражавања као издвајања из видног поља и “чистог мишљења” 
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као даље мисаоне обраде, тј. успостављањем њихове дијалектичке 
везе. Категорички се изјаснило да се епистемичар: не полазим од тео-
рије нити доприносим теорији, тако не размишљам, полазим од 
еколошке збиље и настојим да формирам алгоритам, зато сам епи -
стемичар. [8:199; 9]5  

 
 
РЕЗУЛТАТИ 
 
„...Озбиљно проучавање немогућег често је отворало врата ка бо-

гатим и потпуно неочекиваним областима науке“ [12:xi], таквим су 
сматрана питања о: конституентима материје, о наслеђу, како човек 
мисли итд. 

Истраживач применом трансформације чини да његово мишљење 
(когниција) има одлике традуктивног мишљења „ако-онда“ као пона-
шања: ако улази одговарају излазима (a R c), онда улази одговарају 
процесу (а R b), и да излаз одговара процесу (b R c), па је тако процес 
заједничко улазу и излазу. Са b1=b2, чиме је b=b, или b је могуће при-
казати употребу било којег мисаоног понашања које је открила ло-
гика, њихове односе итд. [6:128] 

 
1. Атом 
“’Атоми’ Демокрита, ‘атоми’ Далтона и ‘атоми’ модерне физике 

и хемије представљају сасвим различите врсте честица”.6  
Критичари атомске теорије су указивали да није било непосредно 

доказано постојање атома. Наука се усмерила пут откривања и разу-
мевања конституената материје. Нуклеарна физика улаже напор да 
би сазнала средише атома, његов нуклеус. 

Како је конституент материје доказао Ајнштајн 1905. године? „Иако 
су атоми7 сувише мали да би се видели голим оком, сматрао је да се 

5  У Кeмбричком рeчнику сe указујe на чињeницу да јe апсолутна вeћина нобeловаца 
млађe доби, до 30 година. Шта то значи? Они нарочито нису савладали (идeа -
листичку) филозофију. Отуда су „eпистeмичари“, који имају доминантно практи -
чно искуство из свeта, којe су знали да успeшно усвојe, објаснe или/и докажу. 
Сачували су „рeлацију“, што их јe одвeло на прави пут, спољни свeт: физичка збиља 
јe прeдмeтна, и у њој сe провeрама о њој промишљeно.

6  Нeјгeл Е. Структура наукe. Бeоград: Нолит; 1974.
7  Има сe утисак да прeводиоци нису довољно повeли рачуна о којој сe чeстици ради, 

о атому или молeкулу. 
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њихова величина и понашање могу предвидети када се израчуна куму-
лативно дејство на велики објекат.“ Насумично сударатње молекула 
воде узрокују хаотичне покрете честице прашине. Гледајући кроз оби-
чан микроскоп, израчунао је да „грам водоника садржи 3,03x1023 атома, 
што је приближно тачна вредност.“ Тако је пру жио први пут експери-
ментални доказ о постојању атома (треба молекула воде, ГЧ [11:16-
18]). [1:53-4] За овај рад је добио Нобелову награду, док је за теорију 
релативитета више пута био кандидат и за њу је није добио. 

Перен (Perrin, Jean Baptiste) физички хемичар је дао 1908. први 
одређени доказ о постојању атома. „Његови резултати су потврдили 
математичку анализу Ајнштајновог проблема“, чиме је добијена тачна 
вредност за Авогадров број и за величину молекула воде. [11:17,422] 
Овим је био демантован дефетизам Енгелса о несазнативости по-
стојања компоненти материје.  

Отишло се у физици још даље: „Први пут су физичари имали де-
таљну слику ентеријера атома на основу које су се, начелно, могла 
утврдити својства сложених атома, чак и молекула. Квантна теорија 
је за само неколко месеци постала парни ваљак физике – пружила је 
одговоре на нека од најзамршенијих питања о атомском свету, разја-
шњавала највеће мистерије науке још од старе Грчке. Плес електрона 
по орбитама којим спајају молекуле или емитују светлост, одједном 
је могао да се постави рачунски...“ Читава хемија може да се пред-
стави као решење Шредингерове једначине, „сводећи тиме хемију на 
примењену физику“. [1:122] Учесталост открића је коментарисана: 
„Нобелову награду из физике требало би дати физичару који те го-
дине не открије неку нову честицу.“ „По теорији струна, када бисте 
кроз супермикроскоп погледали директно у електрон, не бисте на-
ишли на честице, већ на вибрирајућу струну... (која се, ГЧ) претвара 
у разне субатомске честице попут фотона или неутрина... Закони хе-
мије, тако збуњујући и наизглед произвољни, мелодије су које произ-
воде суперструне. А закони физике нису ништа друго до хармонија 
суперструна.“ [1:174] 

1.1. Ајншајнова онтогнеза  М. Каку као професор теоријске фи-
зике, као и познавалац живота и дела А. Ајнштајна, указује на неке 
битне особине у онтогенези творца теорије релативитета: био је про-
тив гушења креативности бубањем, тј. учење градива напамет, одба-
цује критички ауторитет, истиче се његова љубав за математику и 
филозофију, способност да издвоји битно итд. [1:16-22] 
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Свест се не доводи у питање и онда када се необично слободно 
мисли, пре свега избором адекватне релације: прикупљањем податка 
у свету, или тражењем потврде истинитости мишљења у том истом 
свету о ком се мисли, тако да денотирање мора да има дијалектичку 
везу приликом: а. именовања, и б. решавања онтичког питања, и в. 
функционисања. “…Ајнштајн је сматрао да свет, физички посмат-
рано, постоји независно од људске свести.” Тако, “космос је постао 
статичан зато што је тако одлучено” [1:96,100], што се слагало са Спи-
нозиним виђењем Бога “…који је створио једноставне и елегантне за-
коне што владају космосом.” [1:97] 

М. Каку указује на значај мисаоног огледа за Ајнштајнов рад сле-
дећим – како „пробудити интутивно разумевање електрицитета и маг-
нетизма... избрусио (се) његов изванредан дар да осмисли физичке 
слике које би са неприкосновеном тачношћу описивале природне за-
конитости. Док су се остали научници закопавали у наразумљиву ма-
тематику, Ајнштајн је законе физике видео јасно, као да су једноставне 
слике.“ [1:30]  

Интуитивност Ајнштајна заслужује посебну пажњу: „Њутнове 
‘силе’ биле су илузија коју је створио закривљени простор. Последице 
те једноставне слике одвешће нас до црних рупа, Великог праска и 
краја самог космоса.“ [1:11] „...Нова четвородимензионална физика 
омогућила (је) физичарима да обједине све једначине релатив-
ности...“ [1:57] Постигнута је симетрија и склад лепше једначине. 
[1:49-50,58] Значи, математичко, чисто умовање, чак веће него код 
филозофа, је интуитивно довело до упознавања стварности – која се 
односила на физички свет, а потом опет у њему тражила потврда ис-
правности свога мишљења. Интуитивност је контролисана савршеним 
очувањем релације: „свет – субјекат“. 

1.2. Физички смисао Риман се бавио геометријом закривљених по-
вршина у произвољним димензијама, не само у две или три про-
сторне. „Ајнштајн је био убеђен да ће та виша геометрија дати 
прецизнији опис свемира. По први пут је језик ‘диференцијалне гео-
метрије’ нашао своје место у свету физике.“ [1:76] Физичка слика се 
представља математички, али то увек не полази за руком... 

„Постоји један, основни геометријски принцип – чију суштину, 
нажалост, не разумемо.“ [1:175] То се још више потенцира следећим: 
„...Ајнштајна нису примарно водили математички, већ нејасни фи-
зичко-филозофски нагони.“ [1:82] Геометријски и физички смисао и 
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принцип морају да се сретну. То није успело Ајнштајну у завршној 
етапи свога рада и живота. Ајнштајн у познијим годинама “туговао је 
што други физичари не виде свет његовим очима…” [1:149] Обја-
шњење је дао М. Каку... 

Научна знања су била мања у доба настајања теорије релативитета, 
почетком 20. века. М. Каку разматра условљеност домета Ајнштајно-
вог рада: „Једине признате силе биле су гравитациона и електромаг-
нетна. Радерфордово откриће језгра атома из 1911. године било је још 
увек свеже и силе које су држале нуклеус на окупу представљале су 
праву мистерију. Без разумевања нуклеарних сила, Ајнштајну је не-
достајао кључни део слагалице...“ Опстајала је подвојеност између гра-
витације и електромагнетизма. [1:113-5]8 

„Закривљеност простора око предмета ствара илузију да постоји 
гравитациона сила која делује на објекте у окружењу.“ [1:74] Ајн-
штајна су примарно водили нејасни физичко-филозофски нагони. 
„То је, вероватно, суштинска разлика између математичара и физи-
чара и управо зато математичари никада нису успели да нађу нове 
физичке законе... Физичари користе прегршт једноставних физичких 
принципа који који могу да за-
хтевају мноштво математичких 
система... Покретачка снага при -
 роде су физички принципи, на 
пример, релативности и квантна 
теорија.“ [1:82] Да ли релатив-
ност боље одражава вода или 
котрљање кугле по неравној по-
вршини? Агрегатна стања воде 
пружају обиље материјала (мо-
гућности) (слика 1)... Галилеј је 
бацањем чврстих тела (камена, 
ђулета итд. [1:70,74,113]) – усме-
рио Ајнштајна и не само њега.9 

8  Вишe: у приказу Г. Џонса о откривању и разумeвању конституeната матeријe, 
фeномeну радиоактивности, нуклeарној физици, физици чeстица или астрофи -
зици по модeлу „Вeликог праска“. [11:19-21]

9  Свe могућe ситуацијe бољe прeдставља вода (разних агрeгатних стања) као: пара 
различитог засићeња, пахуљe, лeд, глeчeр, вода до +4оЦ, до уливања у морe, потом 
као морска вода... „Вода“ као вeчни снeг на вододeлници, нпр. остајe нeпомична.
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Слика 1, падање капи воде 



Фарадеј је испуштао магнете с моста, и „иако су резултати свих ње-
гових експеримената били негативни, написао је: ‘Нису поколобали 
моје уверење у повезаност гравитације и електирицитета, премда 
нису нису потврдили да таква веза постоји’.“ 

„Ајнштајну је недостајала конкретна симетрија и принцип који би 
објединио електромагнетизам и гравитацију“... „И у општој теорији 
релативности водила га је слика – идеја да гравитација настаје услед 
закривљености простора и времена. Та слика указала је на суштинско 
неслагање између Њутнове гравитације (која је тренутно стизала 
свуда) и релативности (где ништа није могло да се креће брже од свет-
лости). Из слике је издвојио принцип еквиваленције по коме су сис-
теми с гравитацијом и убрзањем поштовали исте законе физике. 
Најзад је могао да дефинише општу симетрију која је описивила и 
убрзање и гравитацију – генералну коваријансу.“  

„Ми живимо и радимо у оквиру три просторне димензије, не-
свесни да можда постоји виша димензија, ван наших способности 
опажања. Једини контак с невидљивом петом димензијом јесте светло 
које опажамо као таласе по петој димензији... Калуцин рад: запазио 
је да се пета димензија не може мерити и да је могуће повезана са 
квантном теоријом.“ Предлог је био да су то вибрације по површини 
сићушне пете димензије. [1:117]  

„Време не тече истом брзином у свим деловима космоса, јер 
брзина протицања зависи од брзине кретања... Што је брзина кретања 
већа, време све спорије тече.“ [1:47] Закривљеност путање светлосног 
фотона, од најкраће праве дужи, чини да је пут дужи, да га сила теже 
чини дужим.10 

1.3. Ајнштајново виђење меремера и дрвета  „Мермер, сматрао је, 
представља предиван свет геометрије у коме се површине закривљују 
глатко и без прекида. Звезде и галаксије играју своју космичку  игру 

10  Вода са вододeлницe сама тeчe и за то јој трeба топлота сунца, као што јој трeба 
да сe од водe прeтвори у пару и тако одупрe сили зeмљинe тeжe и „винe у облакe“ 
и поново дођe на вододeлницу. Уз свe то сe догађају „нeпримeћeнe“ дисторзијe 
[1:49-50] простора (са лeдом) или врeмeна (мировања на врху вододeлницe), што 
јe чини модeлом рeлативности, који одговара организацији космоса. Овим можe 
да сe објасни сусрeт сунчeвe и зeмљинe тeжe, постојањeм чeстица истe масe, 
нeнаeлeктрисаних, али стабилних – особина „супeрчeстица“ особина партнeра 
„фотона“ и „фотина“, како то указујe - тeорија супeрструна [1:178]. Да ли јe до 
истог дошао Пeруц проучавајући глeчeрe? „Пeруц јe испитивао кристалографију 
и мeханизмe крeтања глeчeра...“ [11:424-5]
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на прелепом мермеру система простор-време. Дрво, с друге стране, 
представља хаотичан свет материје са својом џунглом субатомских 
честица и бесмисленим квантним правилима. Дрво расте дивље и не-
предвидљиво, попут квргаве лозе. Новооткривене честице у атому учи-
ниле су теорију о материји прилично ружном. Ајнштајн је уочио слабу 
тачку својих једначина. Kобни недостатак било је то што је дрво од-
ређивало структуру мермера. Степен закривљености простора и вре-
мена био је у свакој тачки одређен количином дрвета.“ [1:114,176,118] 

1.4. Гордост  “Слепи не може да види, а надмени не види.” (на-
родна пословица) Kо су надмени? Он или његово окружење. Kаква је 
била у окружењу прихваћеност Ајнштајновог дела, како је он то до-
живљавао?  

1.5. Неразумевање  У својој турнеји по САД Ајнштајн је стигао и у 
Холивуд [1:96] где је био у друштву глумца Чаплина, коме је теорија 
релативитета била (не)приступачна колико и публици. На једном 
месту су се нашли обичан човек који размишља на онтичко-онто-
лошки прелазу и аутор теорије, 
будући нобеловац. 

 
2. Ген 
2.1. ДНK молекул носи забе-

лежену поруку наследства, док је 
енигма била – како? Знало се да је 
ДНK у облику дугих молекула по-
лимера, да је саставни део хромо-
зома. Свака врста има одређени 
број хоромозома, које чине већи 
број гена. Лерер у поглављу „Пут 
ка двострукој спирали“ описује 
како су хемијски физичари, моле-
куларни биолози и генетичари до-
шли до овог открића. Он ове на  - 
учнике који су допринели реша-
вању структуре ДНK ланца дели 
као обдарене за експериментални 
рад и оне који имају дар да те ре-
зултате обједине и дају коначно 
мишљење. Значи, једни су практи-
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Слика 2, дифракције X-зракова, 
метода којим је доказана  

спирала ДНК-а молекула [13:48]



чари (научници); а други теоретичари, који баш и нису били обдарени 
за експериментални рад, како су приказани.  

Од значаја је био рад Р. Френклин (Rosalind Franklin, 1920-1958) 
[11:171-2.], која је студирала хемију, а докторирала на упознавању 
микроструктуре угља. Суштина њеног доприноса битног за откривање 
ДНK је примена технике рендгенске кристалографије. Поступак се 
састоји у: „... Да кристал, када рендгенски зрак прође кроз њега раз-
лаже на такав начин да на филму остаје забележен видљиви модел – 
рендгенски дифракциони модел... који је увек исти за исту супстанцу“ 
(Макс фон Лене). [10:76-83] (Слика 2) Метод рендгенске дифракције 
је већ користио М. Перуц (Max Perutz, 1914-2002) [11:424-5.] да би 
упознао структуру хемоглобина, за шта му је требало 25 година упор-
ног рада на математичом израчунавању структуре. Напор је резулто-
вао Нобеловом наградом 1937. године. 

Структура генетског молекула се мења са тим да ли су они у „хид-
ратисаном облику“ или „жедни молекули“. Праву структуру показује 
макромолекул у „хидратисаном облику“ (Р. Френклин, М. Вилкинсон) 
– што су случајно сазнала два „теоретичара“ Џ. Вотсон (James Watson, 
1928- )11 [11:561] и Ф. Крик (Fransis Crick 1916-2004) [11: 296 -7.]. Они 
су на основу прикупљених података „за само неколико дана... изра-
дили тачан модел и објавили га 25. априла 1953.“ Указали су: „‘Нашој 
пажњи није промакло да карактеристично парење, чије смо постојање 
претпставили непосредно указује на могући механизам пресликавања 
генетског материјала’... Ланци се, закључили су они, раздвајају и сваки 
од њих затим служи као шаблон за нову ДНК.“ [10:82] 

Из свега изнетог се јасно види да одговарајућа сазнања су прет-
ходила мишљењу теоретичара и да је тако информисаност о изуча-
ваном (сигнали) коришћени да се створи слика: денотира процес који 
одређује молекуларна структура ДНК. Стварност упозната методо-
логијом рендгенске кристалографије је каналисала мишљење и су-
дила о истинитости претпостављеног. 

Подвиг сазнавања структуре ДНК сматра се крунским достиг-
нућем биологије двадесетог века и једним од највећих научних достиг-
нућа свих времена“. [10:76] Виђен је и вирус и упозната му структура... 

2.2. Вирусно „самосакупљање је процес близак кристализацији и 
њиме управљају закони статичке механике... Најстабилнија уређена 
структура ће бити она структура у којој је створен максимални број 

 11  Вотсон јe априла 2021. напунио 93. годинe 
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стабилних веза међу јединицама. Потребан физички услов за стабил-
ност било које структуре је да она буде у стању минимума слободне 
енергије... Вирусне честице се разликују од кристала по томе што има 
одређену добро дефинисану величину и састоји се од две хемијски 
различите компоненте... стање у коме су они веома уређени тако да 
самосакупљање вирусне честице личи на кристализацију.“ [13:40.]  

Електронска мироскопија директно показује морфолошки лик 
било дехидрисани или третиран на неки начин. Дифракција X-зрака 
је једина доступна метода за испитивање унутрашњег тродименци-
јалног обликовања вирусних честица. [13:46.] 

 
ДИСКУСИЈА 
 
1.1. Традукција као саставни део трансформације Когницију орга-

низује мозак као “традукцију која је саставни део трансформације”.  
Традуковање је више пута употребљавано у књизи “Ајнштајнов 

космос”.12 Запажањем традукције логичари су „теоирјски биолози, 
психолози“, а психолози треба да је проуче како се она реализује у 
структурама мозга. 

Традукција је коришћена у примеру: „Ако (истакао, ГЧ) метарски 
штап и протицање времена почињу да се деформишу с порастом 
брзине, онда (истакао, ГЧ) и све друго што можете да мерите метром 
и сатом мора да се мења, укључујући материју и енергију. Уствари 
материја и енергија се изједначавају... Маса објекта који се креће 
расте са брзином.“ [1:50] Пример указује и то, да референтни систем 
који се мења је неупотребив. 

Мисаони оглед се спомиње на бар 15 места.13  Од изузетног су зна-
чаја зато што указују како је теоријски физичар, својим мишљењем 
очувао релацију са спољним светом. У прототипном моделу когни-
ције разматран је начин решавања синкразије видног поља итд. [6]. 
Пореде се виђено и замишљена физичка слика и обратно... 

„Ајнштајн је често помињао следеће: ако (истакао, ГЧ) нова тео-
рија не проистиче из физичке слике довољно једноставне да је и дете 
разуме, вероватно је (онда, ГЧ) безвредна. “ Он је сагледавао свет по-
моћу слика, тј. мисаоних огледа „како би му изгледали светлосни 
зраци када би могао да лети упоредо с њима... Та слика крије читаву 

  12  Види: [1:47,49,50,52,72,78,92,99,101,180]
13  Види: [1:20,34-5,47,60, 62, 70,103,114,117,128-30,159-60]
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теорију релативности“, Њутнове теорије сила и Максвелове теорије 
поља и светлости. [1:11] 

Присећајући се Бернштајнове књиге, тада млади „...Ајнштајн је 
замислио како трчи упоредо са зраком светлости и поставио кључно 
питање: како би тада изгледао светлосни зрак?... У њутновском свету, 
све можемо да сустигнемо ако се крећемо довољно брзо... Зрак свет-
лости, онако како га види тркач, изгледао као замрзнути талас или 
фотографија таласа на којој све мирује... Међутим, изгледа да тако 
нешто није могуће, судећи по здравом разуму или на основу Максве-
лових једначина... Ајнштајн је размишљао у виду једноставних слика 
из физичког света – возови који убрзавају, лифтови који падају, ра-
кете, сатови у покрету... Ове слике ће га непогрешиво водити ка нај-
већим замислима двадесетог века... ‘Све физичке теорије, без обзира 
на своје математичке формуле, треба да теже једноставном опису.’“ 
[1:34-5] Пре Ајнштајна и Њутн је стварао себи слику... 

„Замишљао је како седи на врху планине и баца камен... Онда је 
поставио судбоносно питање шта ће се догодити ако баци камен так-
вом брзином да се он никада не врати. Схватио је да камен који не-
прекидно пада под утицајем гравитације не би пао на Земљу, већ би 
кружио око ње, вратио се у јеном тренутку до бацача и ударио га у 
потиљак. Њутн је потом заменио камен Месецом... Попут времена и 
простор је апсолутан.“  

Максвел је развијао концепт назван поља, а повод је било виђено: 
„Поља можемо уочити ако нанесемо опиљке гвожђа на лист папира. 
Испод папира стављен магнет је „окружен магнетним пољем, неви-
дљивим низом линија сила које које прожимају читав простор.“ [1:20, 
21] „Насупрот Њутновим силама чије је дејсво било тренутно, поља 
су путовала коначном брзином – брзином светлости... брзина таласа 
равна је брзини светлости... то је светлост“, закључује Максвел. [1:23] 

Код мисаоног огледа треба запазити да се ништа не тврди, већ да 
се очекује провера везом са реалношћу. Утолико се мислилац по-
тврђује емпиријом, да ли је епистемичар (ако је огледом доказна ус-
пешност мишљења), или је то био само покушај да се буде епистеми чар, 
чиме остаје епистемолог чије мишљење ствара теорије сличне маш-
товитој спекулацији (до доказа да је ипак био у праву).  

Значи, доказом закон прераста у прототипни алгоритам, који потом 
други могу да унапреде иновирањем. Стоји се на чврстим основама – 
психијатријске оријентисаности тиме да је реалацијом оријен тисаност 
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обдржана, тј. да се смишљено односи на догађање спољне средине, које 
ће моћи у њој да провери друштвена заједница и тако сазнање уврсти 
међу њој битна. 

Приказивање мисаоних огледа се састоји у поређења свог и туђег, 
што дозвољава традукција укључена у трансформацију и – релација, 
да се размишља о догађају у „свету“, па се у њему прави мисаони оглед 
(физичка слика), и потом у свету тражи потврда „виђењем“ инстру -
ментом итд. Ово је као такво и запажено у „прототипу когниције“ којим 
је денотирано функционисање. Инсистирало се да је свет назависан од 
човека итд. [6] 

„У појави да гравитација не нестаје препознајемо такозвани ‘при-
нцип еквиваленције’ који подразумева да сва тела падају истом брзи-
ном под дејством гравитације (прецизније, инерцијална маса једнака 
је гравитационој маси).“ [1:71] 

Ако се пада у откаченом лифту, пада се истом брзином као и лифт, 
лебди се у бестежинском стању. „То није био нов концепт. Био је познат 
Галилеју... Није тачно да гравитација нестаје у свемирском простору... 
Гравитација не нестаје; она је поништена услед падања лети  лице.“ Га-
лилеј је бацао мали камен и топовско ђуле са Кривог торња у Пизи, 
тиме показао да на све објекте на Земљи делује исто гравитационо уб-
рзање. [1:70-1] Како пада кап воде пуштена из пипете, да ли се она по-
наша исто као чврста тела, камен и ђуле? (Слика 1) 

Указао је Ајнштајн да „...гравитација настаје услед закривљења 
времена и простора. Открио је да је ‘сила’ само илузија, споредан 
производ геометрије... Ајнштајн је сматрао да не постоји гравитација 
која нас привлачи... Земља закривљује просторвременски континуум 
око наших тела, услед чега нас сам простор повлачи надоле. То значи 
да закривљеност простора око предмета ствара илузију да постоји 
гравитациона сила која делује на објекте у окружењу.“ [1:74]  

Ајнштајн би издвојио кључни физички принцип (нпр. релативи-
тета). Није сумњао у постојање јер је имао на уму конкретан свет, па и 
онда када је нешто непознато, јер та неизвесност је и била везана за по-
стојеће; предметно је било то постојеће итд. Доказује се теорија, тако 
да се њена  предвиђања траже да ли су реалност у тој постојећој пред-
метној збиљи, нпр. космоса: закривљеност светлосног зрака је пред-
виђена; она је нађена, па је теорија тачна и епистемичка, део света.  

„Мерења су показала да су фотони изгубили енергију (осносно 
смањена им је фреквенција)... анализирали су проток времена у бли-
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зини... звезда – белих патуљака. Открили су оно што су очекивали – да 
време успорава у јаком гравитационом пољу.“ [1:161] 

Уочава Ајнштајн „парадоксе који су происходили из кључног опа-
жања – да светлост увек путује истом брзином“, „никада не можете 
да сустигнете светлосни зрак, зато што се увек удаљава од вас“. [1:36] 

Интересантни су пример мисаоног огледа и дискусија који износи 
М. Каку када се на Шестој Солвејевој конференцији 1930. године рас-
прављало о „природи релативности“. [1:128] „Ајнштајн је без прес-
танка изазивао Бора, који се знојио под непрестаним нападима, али 
је успевао да беспрекорно одбрани своје ставове. Ајнштајн је предло-
жио елегантан ‘мисаони експеримент’ који би уништио ‘демона’ при-
нцип неодрђености: замислите кутију са извором зрачења. На кутији 
је рупа затворена поклопцем.. Ако се поклопац накратко подигне, 
рупа може пропустити један фотон из кутије. Тако можемо с великом 
прецизношћу утврдити време емитовања фотона. Много касније, из-
мерићемо кутију. Пошто је претходно остала без једног фотона, биће 
лакша. Како су маса и енергија еквиваленти, с великом прецизношћу 
можемо  рећи колико укупно енергије садржи кутија. Тако прецизно 
и сасвим извесно сазнајемо укупну енергију и време отварања по-
клопца – то значи да је принцип неодређености погрешан. Ајнштајн 
је мислио да је најзад нашао начин да уништи нову квантну теорију.“ 

У одбрани „Бор је нашао грешку у Ајнштајновом аргументу и ис-
користио Ајнштајнову теорију релативности да га победи. Пошто је 
кутија лакша него на почетку, закључио је да ће силе гравитације на 
њу слабије деловати. Будући да се према општој теорији релативности 
време убрзава како гравитација слаби (на пример, време брже тече на 
Месецу), значи да би најмања несигурност при мерењу времена довела 
до неодређености у утврђивању положаја кутије. Поврх тога, непре-
цизност у мерењу тежине кутије одразиће се на неодређеност њене 
енергије и импулса – односно, не можете апсолутно прецизно изме-
рити импулс кутије. Када се споје делићи, две неодређе ности на које је 
Бор указао – положаја и импулса – потпуно се слажу с принципом не-
одређености. Бор је успео да одбрани квантну теорију... Ајнштајн је 
морао признати да је Бор успео да оповргне његове аргументе.“ 

Традуктивни систем се показује као веома добар да се упореде до-
тадашња и нова знања. Мисаони оглед теоријског физичара томе по-
годује показујући: да се мисли о догађају, и да је он основ мисаоног 
ангажовања у структурама мозга организованим по принципу транс-
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формације. У физичком свету је проверавано смишљено. Обичног чо-
века зна да понесе фантазија (маштовита спекалација) за већа саз-
нања од оног што се види својим очима. Необична, чудновата мисао, 
је разултат ових различитих мишљења. 

 
1.2. Решавање интуитивности мишљења  је једно од питања из 

групе „немогуће сазнативих“.  
Придавањем значаја непрепознатој синкразији, као да је биће које 

је ваљало именовати, доводи до грешке у гледању и закључивању; па 
личност (експерт, истраживач, научник и сл.) мора прво да установи 
неслагање са таквим нотирањем. Побуна (неслагање) ставља на дневни 
ред решавање – онтичког питања. Луј и Герхард су установили по-
стојање тифусу и тифоиду, да постоје као два ентитета [6:133-5], што 
је открило постојање синкразије. 

Традукција [14] као део транзитивности је успешна уколико по 
њој организовано мишљење у мозгу чини остваривим код појединца 
или мноштва људи: мишљења на онтичко-онтолошком прелазу, ми-
шљење личности (експерта) који разрешава онтичка и онтолошка пи-
тања, као и остваривост “хипермишљења“. Алгоритам је флексибилан 
зато што може да објасни онтогенезу, филогенезу као и да обједини 
разлике у мноштву људи, као и код самог појединца. Појединац на 
онтичко-онтолошком прелазу у својој онтогенези све то може да по-
стигне, па тиме домет онтогенезе зависи од њега. Исто тако онај који 
је достигао „хипермишљење“ је и обичан човек, па су заступљени и 
нижи нивои мишљења, које ће да употреби у ситуацијама које њима 
одговарају, нпр. када хоће да купи руже, да зна да их препозна итд.  

„Глупо видно поље“ је физиолошко, и истовремено „савршено ви-
дно поље“, које се не мења, па тиме „око не стари“, па је таква особина 
тзв. „божији дар“. Одлучује поље свести о лепом, отуда, лепа умет-
ност: скулпторство, сликарство итд., али и геометрија, космологија 
итд. Поље свести је и све мудрије, видно поље је учило човека да 
мисли, оно је из „глупог“, а увек попут савршене фотографије света 
која је мешавина (синкразија), учинило поље свести све племенити-
јим, мудријим, растом квалитета селекције оног што по одлуци поља 
свести заслужује да буде запажено. [6, 8] 

Пре и после разоткривања “традукције која је саставни део транс-
формације” (алгоритма мишљења) Логика је филозофска дисциплина, 
а логичар као биолошко биће део мноштва људи која остварују везу 
са природом. Бекон (Francis Bacon,1561-1626) је критиковао „Арис-

ТОКОВИ 1-2/2021

207



тотела и дедуктивни метод и заступао ‘индукцију’, у којој је нагласак 
на исцрпном прикупљању научних података (уз брижљив избор и ис-
кључивање небитних фактора), све док се до општих узрока и закљу-
чака не дође скоро механичким путем; Бекон је био непријатељски 
расположен према маштовитим спекалацијама.“ [11:52] Приступ 
којим се формира / упознаје алгоритам, је конкретнији, па утолико 
друкчији од оног како га је видео Бекон, индукција је коначна и ефи-
касна, а дедукција и индукција се обједињују. 

Трансформација (традуктивни однос) је суштина функционисања 
мисаоног апарата који је на тај начин организован, већ за препозна-
вање како функционишу други природни системи; она је конкретна. 
Одражавање као замишљање виђеног [15:24,64,291] је: „Мора да по-
стоји оно што треба да се види – да би се видело то, мора да постији 
основ код оног ко гледа“. Тајанствени процес мишљења је алгорит-
мован, разматрана је битна системска целина. [6:138-47] 

Пре упознавања ПСБ I-III (формирање алгоритма) Појавност разних 
болести је слична и то је њихов параван. Предметна је била тако синк-
разија: “Што је веће непознавање различитости (постојање блока, ГЧ), 
то је већа могућност за постојање невидљивости” (зидни графит Зајечар 
[8:201]). [6:127] У радовима саопштеним на „Еко-истини“ установљено 
је постојање „до-индукције“ и „до-дедукције“ [16]. а. Када се формирао 
прототип ПСБ I-III кренуло се од излаза, ретроградно и формирао део 
по део „алгоритма“ уклањањем паравана, што је била до-индукција: 
придавање коју је омогућило лично сагледавање природног догађања. 
Није од мањег значаја у сазнавањуни, б. анализа онога што су други 
урадили, што припада друштвеном бићу, када је за формирање алго-
ритма (ПСБ I-III) водиља био „систем“ (технолошки систем, ТС), а то 
је до-дедукција, да наш систем буде попут узорне целине. [16] 

После сазнавања алгоритма ПСБ I-III Данас када су многе болести 
значајно упознате практичар када решава епидемију, тј. ја сам полазио 
од: „прототипа успостављеног алгоритма, ПСБ I-III “. Релација је во-
диља, а она је збиља репродукована, тј. одражена у алгоритму. Код упоз-
навања актуелног еколошког догађаја епидемије наше полазиште је: 
антероградно или/и ретроградно. Ретроградно се упознаје епидемија, 
поласком од III подсистема: добијањем податка од инфектолога (путем 
пријаве заразне болести), нпр. па је масовно оболевање од трихинелозе. 
Потом се гледа да се добије лабораторијска потврда болести. Ако се до-
бије прво податак да је прегледом меса установљен узрочник трихине-

ТОКОВИ 1-2/2021

208



209

лозе, онда се започиње од првог подсистема, антероградно. Али имањем 
више прикупљених података, још више долази до изражаја да у допуња-
вању се приступа „час једном, час другом подсистему“, па оном ко не 
зна за алгоритам то личи на хаос, несистематичност и сл., тј. њему је 
поступање неразумљиво, изгледа насумично, неповезано...14 Алгорит-
мовање ПСБ I-III је омогућило аутоматизацију мишљења. Циљ ових 
приступа је исти сагледавање (опис) те конкретне епидемије. Епиде-
миологу је посебно важна реконструкција II подсистема прилепчивости 
епидемије како би организовао – мере које ће да зауставе епидемију, 
док претходне информације су од значаја за истинитост да се епидемија 
односи на одређену болест. 

Различито се поступа када се открива алгоритам, и када се он као 
познат користи. Индукција која се користи за формирање описа по 
упознатом алгоритму у односу на Беконову је – коначна и ефикасна, 
па то омогућава нови „истовремени“ и равноправни начин кори-
шћења индукције и дедукције. Трансформација то омогућава. 

Прототип алгоритма: као скуп елемената који функционише, 
окончава излазом, тј. продуктом система; па је то модел за поступање 
у „протоколу огледа“ којим се потврђује истинитост алгоритма. Овом 
личи природно еколошко догађање „природни оглед“, и то само у јед-
ној ситуацији (од више могућих): када се оболи. 

Пример 1.  Драган Трифуновић, искусни ловац није јео месо уло-
вљене дивље свиње. То исто је препоручио и осталима док се не испита 
месо, али га нису послушали. На питање лекара ко је конзумирао месо, 
одговор је био „ко је чуо пуцањ“... Јавили су се сами, кад су сазнали да 
није здраво. Месо може да буде недовољно упржено (па оставља живе 
узрочнике): неко оболи; неко има позитивни налаз, а нема знаке бо-
лести (па је здрав по важећем мерилу, компромитује „неманифестно“  
боловање); неко нема ни једно ни друго (био је здрав иако је конзумирао 
месо)15. У сузбијању је било укључено више лекара и институција, а месо 
је уништено сагоревањем... 

14  Код алгоритма (који још и аутоматизован), мислиоца води прe свeга рeлација, 
па одвијањe личи на рeд: као када сe било како растурeнe (нумeрисанe) пeрлe 
нижу на конац…

15  Група здравих јe сe увeћала, познато јe: “нeизложeност узрочнику”: здрав јe зато 
што нијe конзумирао мeсо. Промeна јe установљавањe новe валeнцe: здрав јe иако 
јe изложeн узрочнику конзумирањeм мeса, због улазног порeмeћаја (тeрмичкe 
обрадe мeса пeчeњeм); тј. да нијe овај поступак примeњeн и он би оболeо. 
Патогeност узрочника јe на оба начина доказана, био јe у праву када јe то исто 
примeром указао Енгeлс.
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Пример 2.  Проблем је био да у истој кући једна особа узме кома-
дић меса и оболи од трихинелозе; а друга поједе килограм, и остане 
здрава! Како је то могуће? 

Пример 3. Чувши од лекара да њихов хоспитализовани укућанин 
болује трихинелозу „потрчали су“ остали да то провере – и налаз је 
био негативан, а да је лекар био у праву! Како је то могуће? 

Решење је било: да је домаћинство имало спремљено месо од бар 
два грла, од којих је (бар) једно било болесно... 

У детињству, па и код обичног човека, „поље свести“ је наивно. У 
онтогенези два су пута мењања ове наивности: i. учењем да се гледа 
свет (уз помоћ учитеља и самостално), и ii. разматрањем депонованог 
у меморији друштвеног бића. Поље свести уз лично ангажовање у он-
тогенези примењује ове приступе да постаје све мудрије. Од малена 
се учи, а тиме постиже аутоматизација сигнификације (говора, пи-
сања итд.). Мишљење прикрива аутоматизација, па је отуда дуго ос-
тало: интуитивно, нецеловито... [6] 

Уочавањем “здравих изложених” се доказује научни значај примера 
из живота који је дао Енгелс16, који када се разреши је од користи за 
људе: како у доказивању узрочности, тако и као мера у медицини.  

Лично искуство са окружењем се показало да је битно, а оно је сле-
деће:  Алгоритам сам дао, а не теорију! Тако се решило питање „при-
родног система болести“ (ПСБ I-III). Систем елемената прецизира 
структуру, која функционисањем система исходује обавезно излазом, 
па је алгоритам. На основу њега су потом спровођне мере као рад: радни 
процес, производни систем. Успешност предузетих мера је самооцена, 
која се је стављена до знања и тако доступна и другима на проверу.  

Када се има ПСБ I-III онда је то „цело“ – ту су елементи (струк-
тура система ПСБ I-III) и то је коначни број, нужни обим. Зато, таква 
индукција потпуна одговара дедукцији – омогућава да се код форми-
рања „свог алгоритма“ који намеће збиља мења правац приступа, ан-

16  i. «Ако ставимо у пушку капислу, eксплозив и танe и опалимо то ми на основу 
искуства унапрeд рачунамо на познати eфeкат (...) ii. Можe да нам сe дeси да нe 
постигнeмо ранији рeзултат, да нам затаји каписла или барут, да нам сe пушчана 
цeв распаднe итд. Али то управо доказујe каузалитeт, умeсто да га обара јeр за 
свако такво одступањe од правила ми налазимо послe одговарајућeг истражи  в а -
ња и узрок: хeмијско раставарањe капислe, влажност итд. барута, оштeћeњe цeви 
итд. итд. А тимe јe каузалитeт двоструко провeрeн». [Енгeлс Ф. Дијалeктика 
природe. Бeоград: Култура; 1951. с. 237]
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тероградни у ретроградни, и смењују индукција и дедукција. Све то 
омогућава замишљени модел когниције по коме се мисли у структу-
рама мозга у коме реализује традукција као саставни део трансфор-
мације. Тиме Вограликов ланац престаје да буде: недоречени „тест 
мрља“, или догађај прекривен параваном. Неистомишљеништво је 
могуће, зато што оном ко не зна за алгоритам, па тај алгоритам није 
усвојио, аутоматизовано поступање „час одавде, час оданде“ усло-
вљено интелигенцијом, личи на дар-мар, што већ није случај код оног 
„ко размишља у систему“.17  Опрез је потребан, може да се учини или 
стварно буде: „То што сте рекли толико је збркано да не могу оценити 
да је бесмислено или није.“ [1:119] 

Значи, усвајањем алгоритма ПСБ I-III могућа је „шетња“ по под -
системима, да се сваки допуни, ако нешто није примећено, упоређи-
вањем свога (из збиље) и туђег (из меморисаног у друштвеном бићу) 
итд. Експерт је онај који прави везу између збиље (доминантно њему 
приступачне зато што му је завршеном специјализацијом то пове-
рено) и друштвеног бића (оног што је познато у медицини и у другим 
оболастима), оног сазнатог у збиљи што одудара18 или се поклапа са 
прочитаним. Експертско мишљење омогућава напредак у онтогенези, 
а последично и филогенези, реализацијом именованог: „хиперми-
шљење“ и њему примереном аутоматизацијом. 

Препознавањем ПСБ I-III у збиљи, а потом применом одгова-
рајуће мере која се обавезно евалуира, већ се има доказ о успеш-
ности; отуда ваља видете да ли постоји неслагање оцена за подухват 
који је изведен, нпр. сузбијања епидемије. 

Послати рад на увид је, и „патентиран“19, и објављен. Рад епиде-
миолога има „самоконтролу“, значи мишљење других није од посеб-

17  Др сц Анка Ситар, биолог eнтомолог, када сам јe питао да ли сам компликовано 
написао – одговорила ми јe да она нијe имала тих проблeма и онај „ко размишља 
у систему“. Она јe заправо, прeпознала своју интуицију у систeмском приказу 
којим јe писано.

18  Ниска инфeстираност нe изазива оболeвањe. Али, сe запазило: „ниска инфeсти -
раност ларвама“ да можe да доводe до оболeвања, када: „сe вишe пута по мало 
конзумирано мeсо“, а то јe довeло до кумулацијe броја ларви и клиничкe 
манифeстацијe оболeња. [22]

19  Нпр. Чукић Г. Нова битна eтапа у откривању узрочности у eпидeмиологији. Завод 
за интeлeктуалну својину СЦГ, Бeоград 784. 2003. новeмбар 25.; Чукић Г. При -
ступи установљавања узрочности у eпидeмиологији и традукција. Завод за 
интeлeктуалну својину СЦГ, Бeоград 1037. 2004. јуни 04.
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ног значаја за истинитост, али оно јесте „интелектуална подршка“. 
Управо таква истинитост читаоца треба да учини опрезним ако до-
носи негативан суд, да га приволи да приступи провери.  

Одговорено је: „Прочитао сам Ваше текстове, они јесу ориги-
нални али се радикално разликују од онога што сам до сада учио, чи-
тао и писао...“ Овим освртом је текст похвалан, али је очигледно 
неприхватање, па је утолико изостала (очекивана) подршка. Без ар-
гумената негодовање је неуверљиво...20 Да ли има гордости, исто тако 
би могло да се процењује. (слика 3) Није без основа искуство да се 
“учи док си жив”, па тако одбацује ригидност типа: “Шта он мисли, 
да ћу ја поново да учим (нпр., ГЧ) историју?” [17:131] 

 
Слика 3, интернет преписка 25.09.2009. 

 
После више година од објављивања, и тако обраћања јавности, у 

закључку је сугерисано окружењу: „Интересантно је да филозофе и 
логичаре, методичаре у области наука итд., није заинтересовало низ 
тврђења, да постоји: синкразија одраслог, да је замењена деветова-
лентна логика петовалентном, да је превазиђена научна поставка пу-
тем Modus ponens-a и М. Tollens-a; даље проширење “природне 
филозофије”, не само на филозофију природе (теоријску физику), 
већ и биологије, а потом и друштво“. [6:129,157] 

Алгоритмовање и могућност његове аутоматизације омогућавају 
– “хипермишљење” реализовано у медицини. Исправном релацијом 

20  З. Радовановић, интeрнeт комуникација од 25.09.2009. Профeсор јe био мој 
асистeнт на основним студијама, на прeдмeту eпидeмиологијe итд.
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вођена интелигенција омогућава разноврсне приступе да се дође до 
задовољавајућег решења.21 

 
1.3. Интуитивно схваћено мишљење лако доводи до редукције: „нео-

сећањем“, тј. немањем целог алгоритма итд. „Ум дал умчост“ одговара 
актуелној дефиницији мишљења [4:396], не чини системску целину ал-
горитма, а није ни очувана релација; дијалектика је непотпуна, а систем 
крњи. Касирера и истомишљенике је аутоматизација додатно завела, па 
они деле сигнал и симбол, уместо да чине дијалектичко јединство. 

Има се утисак да је Касирер као филозоф желео своју дисциплину 
да уздигне фаворизујући мишљење: да буде попут оног у геометрији 
„сусретом с чистом мисли“, „као непресушним извором задовољства“ 
за људски ум [1:29], чиме се одушевљавао, поготово млади Ајнштајн, 
али који је увек мисаону једностраност превазилазио – исправном ре-
лацијом: мисао је потицала из света физике и поново враћена свету 
физике да се у њему провери. 

„Поље свести“ обичног човека врши пробир сигнала својим „про-
мишљањем“, усредсређивањем пажње на решавање битног, тј. да ли 
има нешто битно у „синкразији видног поља“, чиме се издваја – по-
казује да се мисли, одражава. [6] 

Непознавање мишљења, његова интуитивност, доводе до могућег 
уплитања мислиоца у физичко догађање („посматрача“). Отуда пи-
тање: „Ко посматра посматрача?... Наглашава да је свест (човека, ГЧ) 
кључни елемент посматрања.“ [1:158] Не би никако могла да се при-
хвати констатација физичара дата у мисаоном огледу у физици, типа: 
“мозак спорије ради” и сл. [1:47]. Не зна се ни како физиолошки ради, 
а тек је проблематичан спорији рад22 у одређеним физичким усло-
вима нпр. бестежинског стања (макар данас, који су предметни ваз-
духопловној или космичкој медицини). 

Нпр. интуитивно схватање „Вограликовог ланца“ је редукција 
када је он био део неке непознате целине (за коју је касније устано-
вљено да је – алгоритам ПСБ I-III). Као такво има сличности са про-
вокативним „тестом мрља“. Отуда када је испитивач поставио питање 
студенту или специјализанту епидемиологије „Вограликов ланац“, 

 
21  Види поглављe 5.2.
22  Ангажовањe поља свeсти размишљањeм – доводи до познатог, да врeмe “бржe 

пролази, лeти”, заправо оно сe читањeм итд. “успорава”…
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питање је: шта обојица подразумевају под овим. Како им је обојици 
био интуитиван, они би своју машту проверавали, тј. упоређивали 
своје дијалектичко мишљење, какву везе има са збиљом. Отуда, ако 
се све није завршило на простом набрајању набубаних „теза“, то је 
био разговор двојице саговорника „на недовољно познату тему“, тј. у 
„толерантним границама“ у којима би се сложили. 

Ако постоји јединство ума и разума, питање је како они функцио-
нишу? Да ли је постигнуто дијалектичко јединство, и да неки пут до-
минира ум, а неки пут разум, да ли им нешто суштинско недостаје, 
нпр. релација. На процени је и – оријентисаност, која је предметна 
лекарим. Фале сигнали збиље: виђено итд. 

а) Када се налази на пешачком прелазу, а чује “пази”, или иде ли-
вадом и чује исто упозорење, ваља се питати да ли то има неко зна-
чење: да ли је ауто кренуо пут вас, или да ли ћете да нагазите змију…  

Исто тако, б) боље је наћи се у ситуацији коју контролише ваше 
поље свести, да сте ви онај који је у стању да упозори друге. Очиг-
ледно је да релација у овим примерима потиче из збиље, и она се про-
верава, па су „ум и умчост“ препуштени себи недовољни, да им 
недостаје веза са збиљом (да им збиља не треба, да је сувишна). 

Ако се “редукује” дијалектика, онда се губи осмишљено – дија-
лектичко јединство (услед кога постоји узајамност – поља свести и 
сигнализације. Дијалектиком руководи релација коју усваја поље 
свести као координатор мишљења. Редукција и некоординирана ре-
лација ометају “поље свести” да дође до циља, стварања свог соп-
ственог алгоритма. Бројне су могућности које доводе до редукције 
алго ритма: Касирера је аутоматизација завела да подели сигнал и 
симбол. [6] Редукција алгоритма је: издвајање традуције ако-онда; 
потом губитак релације занемаривањем: природног огледа (еко-
лошке збиље), огледа, одраза, те занемаривањем улоге и значаја по-
магала и инструмената: лупе, микроскопа, телескопа и многих 
дру гих изума, који су технички напредак, да су старог ранга голог 
виђења зато што се користи око, тј. „само“ гледа. Поље свести одлу-
чује шта му недостаје, где може да прибави податак: у збиљи или у 
литератури о тој збиљи, бројне су комбинације које зависе од инте-
лигенције укључене у организацију мисаоног апарата по типу транс-
формације... 

Немост, као телесни недостатак, се да супституисати направама 
које су ефикасне (при чему корисник не зна како оне раде).  
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2. Хијерархија у мишљењу  У мноштву људи њихова подела по ни-
воима мишљења је била интуитивна: запажају се да постоје разлике, 
али се није знала њена суштина. 

Мишљење је – ментална симболичка активност... [4:396] Са дефи-
ницијом се не слаже зато што је једнострана: не придаје значај одра-
жавању и активностима мозга у решавању синкразије видног поља 
итд. Губи се редукцијом целине тако релација. Суштина није у про-
изводу: мисли, као последици „менталне симболичке активности“; 
већ у узроку настанка те мисли, како се та сама активност одвија, на 
који начин настаје, тј. да је то настало у оквиру у структурама мозга 
мислиоца који реализује: традукција укључена у трансформацију. [6] 
Како су традукцију установили логичари (филозофи) они су „теори-
јски психолози“ и то они који сагледавају целину. Психолог доказује 
као научник целину у којим се структурама мозга реализује алгори-
там. Тај однос тек онда потпуно одговара односу теоријског физичара 
и физичара, који су исправно уочили целину – и успешно поделили 
радне задатке. 

Постоје две границе („зида“) које су запажене, установљено је где 
се налазе и именовне:  

Прва је онтичко-онтолошки прелаз, између обичног човека и лич-
ности. 

Друга, постојање „хипермишљења“ је указало на наредну у хије-
рархији границу, да постоји између интелектуалца који разуме (ко-
ристи оно депоновано знање у друштвеном бићу) и онога који је 
истраживач (доприноси да се дода друштвеном бићу). 

 
3. Мишљење на онтичко-онтолошком прелазу и аутоматизација  Из 

рада „Денотирање денотата: когницијом и когниције“ сазнаје се којим 
процесом у структурама мозга субјект (његово „поље свести“) сазнаје 
„свет“: природу, друштво и мишљење. [6:127], тј. да релација обдржава 
оријентисаност здравог („поља свести“) код денотирања догађаја. 

Природни системи су: масовне појаве болести, мишљења итд. Чо-
век природно догађаје мишљењем денотира: а. именује га; и сазнаје 
његове синкразије, б. прву, онтичку, доказивањем да постоји; и в. 
другу, онтолошку, упознавањем његове структуре и функције. [6:127] 
Иста структура је инкорпорирана у мозгу свих људи, па се отуда ко-
ристи и код личности који га употребљава за већа сазнања од “од оног 
што се види својим очима или прихвата као догма”. Показано је да 
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предметно постоји номиновањем, али то је, колико год било правило, 
ипак само вероватно (нпр. када се за виђени тифус, као синкразију 
веровало очима: услед „непознавања различитости“). Како није исти-
нито разрешена онтичка синкразија, оцењено као „вероватно“, бар 
мало личи – хипотези. Отуда се сматра „сретном околношћу“ да су: 
лав, глиста, орах итд. самобитни већ по форми; али да је ипак опрез 
потребан, јер се то не односи и на: кита, тифус... Именовање колико 
год било неуспешно омогућава побуном решавање синкразија: он-
тичке, са преимновањем; и онтолошке. [6:140] 

 
3.1. Аутоматизација обичног човека је моторичка, када „поље 

свести“ i. управља оперативним системом да се изграђени алгоритам 
моторичке активности аутоматизује; ii. чиме се ослобађа / реализује 
(преформира) у кибернетски систем,  поље свести управља, одлучује. 

 
3.2. Аутоматизација је „процес којим један акт постаје рутински, 

аутоматски, без свесне намере или управљања”; особа (њено поља 
свести, ГЧ) захваљујући томе, може обратити пажњу на друге про-
блеме, па их зато решава успешније. Отуда настаје “повећање ефи-
касности когнитивних операција која је последица учења или 
тренинга.“ [4:369] Дефиниција није конкретна, не види више аутома-
тизација… 

Раст нивоа мишљења на онтичко-онтолошком прелазу омогућен је 
коришчењем направа, типа: машине за куцање, мотке за скакање итд. 
које доприносе стварању нових алгоритмова и њихових аутоматизација. 

Као што се учило да пише, црта, или слепо куца итд. аутоматизују 
се и: плетење, везење, хеклање, коришћење штапића у исхрани, ку-
цање да буде слепо, бројне спортске дисциплине (бацањем кугле итд.) 
и борилачке вештине (мачевање итд.), вожње: аутомобила, бицикла, 
свирању на инструменту, кошење косом итд. То је скуп активности 
човека (који није окончан, али који није ни бесконачан) који би ваља -
ло истраживати, како би могли да их користе људи својим избором. 
а. У почетку је учење било „тешко“, контролисано, тј. надгледано по-
љем свести његовим максималним ангажовањем да се реализације 
алгоритам. б. Потом се окончаном аутоматизацијом ослобађа поље 
свести да одлучује. Једна од радњи које се аутоматизују је „слепо ку-
цање“. Запажа се јединство између „поља свести“ и задатка. Дакти-
лограф када му се диктира – мисли утолико што прима информацију, 
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а путем је „аутоматски реализује“ путем уређаја који то омогућава, 
тј. пренеси на папир; да се примљени гласови пресимболизују (ма-
шином за куцање, компјутером).23 Завршна контрола је „ишчитавање“ 
дактилографа, „лекторисање“: успешности пресимболизовања као 
моторичке активности. 

Тукидид је разматрао успех олимпијског победника, приметио је 
разлику која је данас екстремна када се упореде нпр. не само плате24, 
већ нарочито висина Нобелове награде и редовна примања спортиста 
који су професионалци и награде на турнирима. Он има став, за ус-
пешног олимпијца: „По обичају, такви подвизи значе част (која му 
припада, ГЧ) а из онога што је учињено истовремено се наслеђује и 
моћ“ (која му не припада), тј. коју треба по другом основу заслужити. 
[18:325] Остварени рад мере: и новац и част, па би морали да буду у 
корелацији, да не би било данас, наводно исправно и наводно поми-
рујуће: спортиста када прима плату не мисли на част; а нобеловац 
када прима награду не мисли на новац. Тај диспаритет стимулише 
грамзивост (јер славни спортиста има част, и до части му није када 
учествује само на скупљим турнирима); а отклањање је задатак друш-
твеној заједници. Тукидиду је од значаја поред спортске активности 
и ратна, борилачка... 

„Сви су изгледи да ћемо победити само ако добијемо једну победу 
на мору... Нама од природе дата (храброст, ГЧ) не може се добити ни-
каквом науком. А у оној вештини којом сада предњаче, можемо их 
достићи вежбом...“ [18:71], тј. аутоматизацијом се чува за ангажовање 
поље свести: „хладнокрвност..., ко се љути има више изгледа да про-
падне“. 

Треба запазити да дактилограф као реализатор аутоматизације 
„слепог куцања“, не мора бити „схваћен“ од оног ко користи његов 

 
23  Памтим добро 1966. годину, “нашао сам сe” на коловозу, “на срeд улицe”. Возач 

јe примeтио “да сам одсутан”, да нe глeдам ни лeво ни дeсно, па ми јe полако 
пришао са колима, и онда запитао: “Шта то радиш, момчe?” Нисам му рeкао да 
ми јe мајка умрла. Као што сe види, мојe пољe свeсти под eмоцијама, нијe 
контролисало аутоматизовану и практичну ситуацију у којој сам сe нашао. Али 
зато, 1978. када јe прeминуо отац, добро сам знао да нe смeм да сe нађeм на 
коловозу, тј. да трeба да идeм тротоаром, и то оном унутрашњом страном, која 
јe ближа зградма. “Пољу свeсти” јe подигнут стeпeн опрeза, постало јe мудријe.

24  Награда на спортским такмичeњима прeмашујe вишeдeцeнијску плату нeког 
eкспeрта итд. Ипак сe у томе прeтeрујe…
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рад, који може да буде незаитересоан да разуме25 како је способност 
слепог куцања настала итд. Кућни апарат (шпорет, тв итд.) и дакти-
лограф важно је су у функцији... 

Друго, код немости, може слепо куцање, писање итд. да се упот-
реби за комуникацију, да супституишу говор, што значајно доприноси 
поправљању лоше комуникације.26  

На нивоу онтичко-онтолошког прелаза могућа је аутоматизација 
тог нивоа, која је моторичке природе. Неразумевање може да постоји 
како се то постиже, тј. да се аутоматизовано прихвати као „божији 
дар“. Примери су: вешт борац мачевалац, каратиста; плетиља, косач, 
спикер итд. Обичан човек решава уобичајне ситуације (разговара, 
обавља радни процес, прелази улицу, управља возилом је итд.). Мо-
торичка аутоматизација ослобађа поље свести да успешније контро-
лише „ситуацију“, у којој ће та радња бити поуздано реализована: 
прелази на пешачком прелазу, али је могућ: судар на њему, да постоји 
рупа на коловозу, да је на семафору „промењена зелено“… 

Шта све може да се аутоматизује је загонетно, па и то да ли су мо-
торизоване аутоматизоване радње једини аутоматизми? Значај им је 

 
25  Стављањeм прстију на тастeр компјутeра или писаћу машину (ако...) – испод 

јагодица ћe сe наћи на лeвој руци ф,д,с,а а на дeсној ј,к,л,ч. Испод ф,ј осeтићeтe сe 
узвишeња, тј. рeд у комe су ова слова и др. лeво и дeсно од ових. Итд. Онда ћe 
куцањeм урeђај означити притиснута слова. (То јe: алгоритам.)  Драго ми јe да 
могу да будeм конкрeтан у приказу својe онтогeнeзe (нe слeпог куцања, вeћ 
аутоматизацијe и когницијe...). Био сам на пракси у Мeд. цeнтру Иваград када су 
радили на интeрном одeљeњу доктори: Милић Вуканић, Мило Ивановић и Милош 
Барјактарeвић (са колeгама студeнтима Вeском Рачићeм, Зораном Јованчeвићeм, 
Вукашином Барјактарeвићeм) – тада сам глeдао како сe куца са два прста и „зури“ 
сво врeмe у тастатуру писаћe машинe. Одлучио сам да научим слeпо куцањe. Стаж 
сам обављао и почeла јe рeализација. Колeгиница јe исто хтeла и већ започeла курс 
дактилографијe. Сви стажисти по њeним инструк цијама почeли су са ј,к,л,ч и 
ф,д,с,а... Улази хирург код кога смо били на стажу који нам јe задао да куцамо 
отпуснe листe. Затичe нас гдe сви „зeвамо у плафон“. На питањe „шта то радимо“ 
одговорили смо му да пишeмо отпуснe листe. Контрола и: „Пази, заиста...“. Наш 
инструкор јe брзо изгубио стрпљeњe, што сам надокнадио куповином „дакти -
лографијe“ и сам сe обучио до мeни потрeбног краја (обима). Збиља мe јe водила 
да тражим рeшeњe „за проблeм“: шта ћe да сe нађe на мeстима b1 и b2 у транс -
формацији – а то јe интeлигeнција, као дeо мишљeња...

26  Супституција направом јe остварива поготово у српском јeзику, гдe би гласовна 
машина покрeт прстију куцањeм замeнила „рад гласних жица“ и супституисала 
нeмост.
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у томе што чине напредак “свести”, што има одраза и на развој друш-
твеног бића – којем се ово присуство аутоматизма није истицало. За-
гонетно је да ли личност може да реализује неки посебни аутома тизам? 
Итд. 

 
4. Разлика у мишљењу и последично неразумевање  Запажа се, поред 

мишљења обичног човека, постојање још две врсте: 
Мишљење експерта, које може бити надграђено употребом инсту-

румената, у оквиру обуке коју омогућава друштвено организована он-
тогенеза (школовање). 

Други облик унапређеног мишљења је назван „хипермишљење“ у 
којем се јавља нова, виша аутоматизација. 

“Копенхашка школа претпоставља да постоји ‘зид’ који раздваја 
здрав разум, макроскопски свет дрвећа, планина и људи које видимо 
око себе, од тајанственог, неинтуитивног микроскопског света кван-
тума и таласа… Ми живимо с друге стране зида на коме су све фун-
кције таласа доживеле колапс, па нам се чини да је макроскопски 
космос коначан и добро уређен. Дакле, постоји зид који раздваја по-
сматрача од посматраног.” Постоје разлике, али које су, у чему, зашто…  

4.1. Експертско мишљење  “Експертско мишљење је, дакле, виши 
облик мишљења, сложени облик који се развија под утицајем културе 
и систематског образовања у току кога се усваjaју дубинске структуре 
тог знања које омогућава извођење специфичних мисаоних образаца 
па је, отуда, то мишљење зависно од епистемолошке природе тог 
знања.“27 Дефиниција садржи „слаткоречивост“ која фаворизује ин-
телектуалца који неспорно више зна од обичног човека; али фали – 
конкретност „дубинском“, а запажа се учауреност и самодовољност 
мишљења, тј. његова редукција, чиме се доводи у питање релација. 
Све указује на толерисање: интелектуалне нарцисоидности, као врсте 
спекулације. Но, проблем је, да то толеришу психолози... 

Како „интелектуалну нарцисоидност“ решавају теоријски физи-
чари којима падају на памет „чудне ствари“, запазили би обични људи 
(као и „професионално деформисани“ психијатри)? Уз све то они су 
поносни на своје – мисаоне огледе, који личе дечијој играрији, колико 
и фантазирању, или чак „причи“ умоболног.  

27  Ивић И, Лазаревић Д, Бауцал А. Извештај комисије о оцени докторске дисер -
тације мр З. Крњаић, 16.10.2005.
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Од инструмената зависи уверљивост доказа [1:161,80,133], па 
према томе и ваљаност мишљења, што подваја епистемичко за шта 
постоји основ „у виђеном свету“, или епистемолошком „заснивање 
науке у оквирима саме науке“, тј. заснивања мишљења у оквирима 
мишљења, уз запостављање основе у претходно виђеном свету. Оце-
нило се... 

“С правом психолози су увели појам „когнитивни (прави) обје-
кат“, и такав би био већ микроорганизам, самим тим што је виђен под 
микроскопом (справом која је производ мишљења), која омогућава 
да се угледа оно морфолошки толико ситно да је невидљиво.” [6:141] 

Телескоп је унапредио изучавања космоса. Космологија је још 
више унапређена: лансирањем свемирских станица, употребом 
„атомских сатова, ласера, суперрачунара“ [1:104,155], а нуклеарна 
физика: линеарним електронским акцелератором, машином за суда-
рање снопова итд. 

„Једини контак с невидљивом петом димензијом јесте светло које 
опажамо као таласе по петој димензији“ [1:117], је напуштање света 
онтичко-онтолошког прелаза којим експерт физичар размишља о он-
тичкој и онтолошкој предметности именоване физичке стварности: 
светлост. 

Ајнштајна је занимало да: „Закривљеност простора око предмета 
ствара илузију да постоји гравитациона сила која делује на објекте у 
окружењу.“ [1:74] 

“Дисторзије никада нисмо видели, јер се не крећемо брзином 
приближном брзини светлости. Нутнови закони су савршени за сва-
кодневне брзине, зато је прошло скоро двеста година до њихове прве 
корекције.” [1:49] Дисторзије су настале као производ мисоног ог-
леда, зато оне нису приступачне човеку на “онтичко-онтолошком 
прелазу” који је здрав, па тиме и орјентисан, од којих не мора да се 
очекује их усвоје као истините ни после понуђених доказа. 

На односе који постоје у „традукцији укљученој у трансформа-
цију“ указује и текст: „...Догађаји који се истовремено одвијају за по-
сматрача у једном систему, нису синхронизовани са становишта 
посматрача у другом систему“, па „спознају је донела мисао да по-
стојећи концепт и закони простора и времена важе само због нашег 
досадашњег искуства...“ [1:47] 

Виши ниво мишљења омогућава: а. коришчење направа, типа: 
микроскопа, телескопа итд. којима настаје поузданија сигнализација 
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од оне коју нуди око здравог, б. стварање нових алгоритмова, који до-
приносе „аутоматизацији“ коју омогућава поузданије мишљење чо-
века. Очигледна је сличност између обичног човека и експерта који 
користи инструменте, употребом истих чула, пре свих око итд.; али 
битнија је разлика која фаворизује ученог. Сви видови фаворизовања 
мишљења редукују релацију спољни свет (објекат) – човек (субјекат) 
па опстаје интуиција уместо да се алгоритмује мишљење као систем 
који чини дијалектичко јединство: именовања, потом упознавања 
тока: онтолошке компоненте догађаја, денотирање денотата. Мора 
претходно да се запази постојање (онтичко разреши), па да се онто-
лошко сазнаје. 

Опстаје нецеловитим сагледавањем: подвојеност дисциплина, 
парцијалним приступањем логичара, филозофа и психолога; чиме је 
изостало сагледавање целине попут узорно предметног у физици, које 
је довело до успешне поделе задатка које решавају теоријски физичар 
и физичар. Претпоставке о хеликоидној структури ДНК до којих су 
дошли Вотсон и Крик су морале да се засновају на доказима. Они их 
нису имали док нису случајно видели резултате Р. Френклин на хид-
ратисаном материјалу који је посматран рендгенском кристалиогра-
фијом. Специфични снимак је био доказ двоструке хеличне структуре 
ДНК као биополимера. Тиме је одгонетнуто како се гени реплицирају 
и како преносе информацију. Мишљење је потражило доказ у збиљи 
да би му се веровало, само себи није било довољно – што је очувало 
релацију (и битну оријентисаност: којом се „види невидљиво и немо-
гуће уму сагледава“). 

 
4.2. Неразумевање  Не постоји неразумевање само између обичног 

човека и експерта, већ је оно присутно и код експерата специјалиста, 
и субспецијалиста; што је условљено и – поделом рада. 

Материја типа “теорије релативитета” је  неприступачна већини 
људи. [1:94] Међусобно неразумевање и неслагање истраживача је 
често, тако...У Ајнштајновом случају „Комитет за номиновање, не мо-
гавши да се сложи по питању релативности, наложио (је) једном свом 
члану да да суд о тој теорији: ‘Дуго је проучавао Ајнштајнову теорију 
релативности. Није могао да је схвати.’... Зато се није усудио да 
одобри да се Ајнштајну награда додели...“ и потом испостави да није 
тачна. „Прича се да само три научника на свету схватају Ајнштајнову 
теорију. (Ајнштајн, Планк и „?“, ГЧ) Ви мора да сте један од њих“ (за-
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питан је Едингтон који коментарише..., ГЧ): „Само сам се питао ко би 
могао бити трећи”. [1:87] 

У наставку својих истраживања, којима је мењао медицинску ми-
сао и праксу успут рушећи идоле и величине, Вирхов је усмерио своју 
пажњу према погрешним доктринама које су своје порекло водиле од 
непоузданих и нетачних запажања. У младалачком полету његови по-
ступци нису увек наилазили на одобравање како је било у врло ош-
тром нападу на тада водећег патолога Европе Рокитанског (Karl von 
Rokitansky). У тој афери Рокитански је показао висок степен науч-
ничке части и способности да препозна своју грешку и повуче теорију. 
За само неколико година, зрелији Вирхов је развио знатно бољи сте-
пен разумевања и колегијалности.28 

„Природне науке, задовољавајући се отпацима старе метафизке, 
животариле су иза филозофије. Тек кад природне науке и историја 
упију у себе дијалектику, тек онда ће сва филозофска старудија, изу-
зев чисте науке о мишљењу, постати излишна и растворити се у по-
зитивној науци.“ [3:1142] Значи, од момента када се упозна у меди цини: 
законитост и улазни поремећај, као прототипови, од тог момента 
нема потребе за „теоријским биологом“ (филозофом) зато што су 
упознати алгоритмови. Потом је битна иновација прототипова. Не од-
бацује се филозофија нити мишљење него се „одбацује“ (ставља „ван 
акта“) предметност алгоритма, зато што је он упознат и ослобађа мо-
зак човека за нови подухват. Од тада непотребан је за тај проблем и 
научник и филозоф – окреће се мисао иновацији прототипа и другом 
проблему. 

Шта је Шешић? Неспорно „дијалектички материјалиста“ али који 
у име „филозофије“ и „колегијалности“ остаје привржен старој фи-
лозофији, па је зато – показује да је и његово виђење интуитивно. Он 
је епистемичар, који је применио дијалектички материјализам, па је 
зато пре „теоријски биолог, тј. психолог“ који размишља о мишљењу 
и то успешније од Касирера. Потврда његове интуиције је опредељење 
за постојање деветовалентне логике, која је „епистемолошка“ која му 
је наводно ближа. То је последица његове неодлучности да одбаци 

 
28  Чланак “Из историјe мeдицинe, Рудолф Лудвиг Карл Вирхов (1821–1902)” ми јe 

уступила проф др Данијeла Вучeвић. Објављeн јe у Мeд. гласнику Крушeвац с. 
73-9. Остeли подаци су остали нeприступачни, на сајту часописа чланак нијe 
могао да сe пронађe.
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стару / другу филозофију и буде само „епистемимичар“ тј. теоријски 
биолог: логичар и утолико психолог, научник. Мишљење је морало 
да се усмери пут „научног мишљења“, тј. пут збиље научног света као 
предметног науци, у коме је предметно и мишљење.  

„Филозофску старудију“ Шешић није одбацио, већ је уклопио у 
„савремену“ филозофију и логику, показујући – своју неодлучност. 
Вештачка је размеђа између логике и психологије, редукција (рела-
ције) без дијалектичког јединства спутавала је колико логичаре, то-
лико и психологе... Шешић је препознао „конкретност“, и био кон  кретан: 
„а то није филозофија“ већ наука, па је „постао“ и сам научник који 
мисли о мишљењу. 

„Нова научна истина не постаје правило када противници изјаве 
да су убеђени у њену истинитост, него кад опоненти с временом умру, 
а младе генерације открију истину од самог почетка... Велике душе 
одувек су наилазиле на противљење осредњих умова.“ [1:90] Ваљало 
је бар мало проникнути у разлоге ових разлика. Пример је физика: 
истинитост епистемичких ставова теоријских физичара – доказују 
физичари. Ако се ставови теоријских физичара не докожу онда су они 
намишљени и као такви одбацују и не сматрају истинитим (узимају 
се са резервом до потврде). 

Ум, ако води интуиција, може да се очекује, испољавање лоших 
карактерних особина – отуда се заиста манифестује „слепоћа“, сујета, 
осредњост итд. непримереног интелектуалца „мудраца, са инстиктом 
човекових предака“ (Плеханов), који својим особинама штети друш-
твеној заједници, па процену ваљаности истраживачког рада не треба 
препустити случају, сујети „мудраца“. [9] У друштвену поделу рада 
ваља унети научност која би помогла исправном друштвеном утицају, 
којим се води заједница. Нашавши се у новој академској средини Ајн-
штајн је размишљао како ће бити примљен: „‘Изгледа да се већина 
чланова шепури попут пауна, али само на папиру; иначе су врло љу-
базни’.“ [1:64] 

 
4.3. Разлика између Ајнштајновог приступа и оног који је примењен 

у медицини  а. Ајнштајн је имао „...изванредну способност да унапред 
сагледава ствари, дошла је до изражаја када је представио једначину 
која је била потврђена двадесет пет година касније.“ [1:51] Он је гео-
метријом представљао све могућности које могу да исходују, а онда 
су оне потражене у стварности. Но то, и њему није сваки пут успе-
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вало, па је поправљан допуњавањем. Нпр. „Дирак је отишао потом 
корак даље... Решење једначине x2=4 може бити +2 и -2. Ајнштајн је 
занемарио негативно решење“, па његова једначина Е=mc2 није са -
свим тачна... А то је значило да честици исте масе мора постојати чес-
тица супротног наелектрисања, али исте масе. [1:123-4] Интелигенција 
Дирака укључена у традуктивни модел трансформације је унапредила 
сазнање до кога је дошао Ајнштајн. Потврдило се да је човек једино 
биће које се пита да ли добро види, и да ли добро мисли. [6] 

„Белешке показују да је изнова постављао решења, а онда детаљно 
проверавао да ли су у складу с Њутновом теоријом у случају слабих 
гравитационих поља... То је био први чврст експериментални доказ 
да је његова теорија тачна.“ [1:80] Посебан случај међу свим ре-
шењима је физика Њутна, отуда њен позитивни значај када се при-
мени дијалектика. 

Физичар полази антероградно, што значи да одговарајућом гео-
метријом предвиђа „све могућности“ за ту слику водиљу, које се по-
том траже у збиљи. Међу свим могућностима тако мора да се нађе и 
она релевантна, која ће да докаже ваљаност теорије. Релација није 
нарушена и баш она чува склад са оријентисаношћу здраве особе. 
Ајнштајн је имао на уму намишљање: за обарање теорије није по-
требно сто неистомишљеника, већ: „Да је нетачна, био би довољан 
само један.“ [1:136]. У постојање се не сумња, постојеће је предметно. 
Постојеће се претпоставља, а потом доказује. Релација се строго по-
штује, па се њоме контролише слободно мишљење које личи „маш-
товитој спекулацији“ домишљатог физичара који тако опроба своју 
интелигенцију у традукцији. 

б. Лекар креће ретроградно: од установљавања ентитета болести; 
потом сазнаје њен алгоритам, функцију. Лекару је битна диференци-
јална дијагноза чиме се показује сумња у истинитост једног, замаски-
раност праве болести, па отуда и могућност погрешке у дијагнози. Он 
тражи аргумент, сигурну дијагностику која ће да провери несигурни 
скуп знакова и симптома, сличних клиничких слика више болести – 
неуспех дијагностиковања је често фаталан. Добар лекар је увек опре-
зан, а истинитост га усмерава пут добре дијагностике и доброг лечења, 
па отуда маштовита спекулација мора да буде замењена мудрошћу која 
почива на сигурној основи. Упознати алгоритам омогућава да се уна -
пред сагледавају ствари. Нпр. епидемија, да се мења док још увек је ак-
туелна, па чак и то да убудуће се не дозволи да се појави. 

ТОКОВИ 1-2/2021

224



225

У стварности испољавања болести често постоји више могућ-
ности, тако да нису само то болесни, он ће и појаву / стања без болести 
у епидемији морати да објасни, тј. установи њихове алгорит мове, сазна 
услед чега је изостала реализација очекиване природне законитости, 
нпр. да је то: услед вакцинације, претходног преболевања итд. 

Имајући увек на уму доказ, они који су изучавали ген и атом ни 
једног трена нису губили из вида релацију, везу мишљења са теоре-
тичарима предметним физичким и биолошким светом.  

 
4.4. Однос, експрерта према обичном суграђанину  Не би могло да 

се очекује од обичног човека да допринесе физици итд., али је инте-
ресантно супротно понашање. Шта су о томе записали М. Каку и 
други. 

“На сваког истраживача који дође до неког значајног открића има 
још хиљаду исто тако врсних научника који одлутају путевима пуним 
обећања и који их најзад доведу у беспуће након што утроше драго-
цена и ретка истраживачка средства.” [10:514] „...Знати нешто није 
исто што и ширити то знање“ [1:132], није исто схватити и научити 
преузето из друштвеног бића, и открити непознато да би то припадало 
друштвеном бићу. 

„Чаплин је био у друштву Ајнштајна и запазио: ‘Мени аплаудирају 
зашто што ме свако разумео, а Вама зато што Вас нико не разуме’“ 
[1:96] Био је то сусрет две форме мишљења. „Ми живимо и радимо у 
оквиру три просторне димензије, несвесни да можда постоји виша 
димензија, ван наших способности опажања.“ [1:117] Разликују се 
„здраво-разумски“ начин размишљања и експерта, основна је инфор-
мисаност, али и употреба тих сазнања. 

Увек спреман на шалу Ајнштајн је прокоментарисао на свој начин 
да му је близак обичан човек, то је чак био дечко: „Објаснио је“ мајци 
зашто му је било пријатно друштво њеног петогодишњег сина. Питало 
га је дете да ли се данас купао. Одговорио јој је, да воли друштво ње-
ног сина зато што га је питао оно на шта зна да одговори. [1:18] 

Здрав разум и човек који размишља на нивоу онтичко онтолошког 
прелаза препознају сличност између „маштовите спекулације“ и „ми-
саоног огледа“. Свакако теже је уочити разлику, шта то руководи тео-
ретичара да се „размишља детињасто“. Зато је ту добар водич 
релација, и вођење рачуна о оријентисаности којом се не редукује, 
већ сагледава целина. 
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Иако обични грађанин не зна довољно, чак врло често ништа 
битно о раду уређаја, они се користе: тв, радио, ауто, струја, хидро-
централа итд. Људски ум је заслужио поверење да се све то прихвати 
без резерве. Слепо веровање је иновирано и свакодневица. Експерт је 
и обичан човек, који живи са обичним људима, он је њихов, а они су 
његови, изучавао је за њих. 

 
5. Хипермишљење и нова аутоматизација  Примат је дат алгорит-

мовању непознатог догађања.  
Зато се чини да је доста смело исказано... У књизи 2016. године, 

што је касније поновљено, изричито се: „‘Нашао сам се, поново у 
чуду’: треба да одговорим ‘научном захтеву’ која је моја теорија. Тако 
не размишљам, не правим теорије!“. У чему се смелост састоји? Из-
мењен је „научни метод“! Суштинска разлика је у томе да се мења на-
учни циљ, био је давања теорије и тако сазнавање функције. Ипак 
сматра се да је коначни циљ формирање алгоритма којим се упознаје 
природно догађање, чиме се упознаје функционисање, тј. онтолошка 
синкразија. Разлика је битна, теорија можда упознаје догађај, па зато 
не мора да сазнање резултује истином, тј. излазом. Тачна теорија 
може да прерасте у алгоритам. Алгоритмовањем се постепено фор-
мира алгоритам, што личи теорији по умовању. Алгоритмовање окон-
чава алгоритмом који је заснован на природној законитости и он 
сигурно резултује исходом (протокол огледа је алгоритам). У случају 
немогућности доказивања теорије, то је крајњи вид сазнања; а те гра-
нице ипак се стално померају. 

Није уочено ни наредно, постојање нове аутоматизације, друкчије 
од оне моторичке, још мање је могло да буде објашњено зашто и како 
се она постиже на вишем нивоу стручности. 

5.1. Хипермишљење и нова „граница“ („зид“)  Дат је алгоритам ми-
шљења, а већ се говори о – хипермишљењу потенцијал да је разнов-
рсније, па је: 1,2,3...н). На већу бројност указују примери.  

По успостављању алгоритма могућа је аутоматизација по основу 
тог интелектуалног алгоритма. Они су а. производни, артефицијални, 
и б. интелектуални у ужем смислу, из света које решава мишљење. 

Алгоритам „...себе доказује обавезним настајањем излаза, па је 
тако потпуно системско цело и коначно цело“. Тиме се омогућава ис-
пољавање новог потенцијала о коме ће овде бити реч, да доприноси 
„хипермишљење 1,2,3...н“ – аутоматизацији. 
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а. Производни алгоритмови су предметни научној организацији 
рада. Он је нашао место и у медицини. Примењује га лекар када нпр. 
организује меру сузбијања масовног оболевања (у току или по рекон-
струкцији актуелне епидемије), дајући нови радни алгоритам у об-
лику противепидемијских мера, којим се законитост претходно дата 
у опису вештачки разбија, што не говори против уочене законитости 
већ њој у прилог – да није примењена мера, настала би болест. 

Алгоритам је и: нпр. у медицини, микробиологији: како синкра-
зију микоорганизама (генијално) једноставно решаве Роберт Кох: 
проређене бактерије засејава на хранљиву подлогу да колонизирају. 
Карактеристичне колоније диференцирају, довољне количине бакте-
рија исте врсте, се у наредним поступцима подвајају. 

Производни алгоритам је кулминирао роботизацијом, суспендо-
вао радника (човека) из радног процеса, чиме је „индустријска рево-
луција“ окончана, и доспело се у ново постиндустријско доба. [9] 

б. Интелектуални алгоритмови у ужем смислу су: природног сис-
тема болести (ПСБ I-III), писања и лекторисања итд. Редослед је, прво 
се алгоритмује, а потом се он аутоматизује. 

Једини алгоритам који опстаје је основни – функционисања ми-
шљења, прототипни алгоритам којим функционише мозак: његова 
машинерија мишљења.29 Та вишекратност употребе је његова био-
лошка рационалност, поновљивости употребе. Он се употребљава да 
се њиме сазна природно (еколошко) догађање: нпр. епидмеије итд. 

5.2. Аутоматизација  “Хипермишљење”30 је нова виша фаза ми-
шљења, научна је новост. 

Какав је значај ове нове аутоматизације и како се она реализује? 
„Интелектуална у ужем смислу аутоматизација“ настаје тако што 

 
29  Кибeрнeтски систeм мишљeња (когнитивни систeм) сачињавају: i. „пољe свeсти“ и 

ii. „структурe мозга у којима сe одвијају когнитивни процeси“, као мeсто одви јања 
трансформацијe, а путeм аутоматизацијe и: нпр. сигнификација. „Когни тивни 
систeм има „два дeла“, који могу бити b1=b2, чимe јe b=b, или b, гдe сe стичe: свeст 
о свомe, оријeнтисаност прeма сeби; и свeст о другом, туђeм, ван сeбe итд., или: 
порeди, додајe, одузима, замeњујe, придајe значај итд., што свe трансформација 
омогућава. [6:146] Хијeрархија у трансформацији јe рeализо вана као кибeрнeтски 
систeм: одражавањe (као опeративни дeо) или пољe свeсти (одлучивач) – тј.b1=b2, 
чимe јe b=b, или b; или обратно b или b=b или b2=b1. [6:145]

30  Увођeњe овог новог назива дајe нам за право низ тeрмина: „хипeрсфeра“, „хипeр -
свeмир“... [1:104,175,201]
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„поље свести“ i. прво управља оперативним системом да се изгради 
алгоритам еколошког догађаја, и i. тај алгоритам када се усвоји се ау-
томатизује, чиме се растерећује поље свести да руководи и реализује 
кибернетски систем да оно једино одлучује.  

Примери су: 
Пример 1 - Прво се формира алгоритам писања и лекторисања 

(нпр. од правописних и др. правила), а потом се њиховим усвајањем 
– аутоматизује алгоритам. То је основ границе 2, другог „зида“. 

Пример 2  Алгоритам ПСБ I-III, омогућава аутоматизацију и нов 
квалитет мишљења – а то значи „хипермишљење“31, као нову границу 
у мноштву људи, којем припада још мањи број људи у односу на 
умањење броја експерата.32 

Услед несагледавања „алгоритма“, тј. његовим интуитивним на-
слућивањем, о мишљењу се несигурно судило. Установљавањем врста 
аутоматизације, то уочавање разлика постаје поуздано, а усвојање по-
деле по основу аутоматизације извесна и оправдана. 

Виготски обуку научних кадрова није разматрао.33 Тек, ови не би 
требало да буду компилатори или да усвајају само туђа знања као ен-
циклопедисти, који тако изражавају свој конформизам. Од њих се 
очекује надградња, да се реализује Шпадијер-Џинић: «(...) Није редак 
случај да неконформистичка мањина у друштву представља интересе 
и крајње вредности групе успешније него што то чини конформис-
тичка већина». [19:56;6:134] У овоме се нашла основа за енкултури-
зацију и тиме издвајање новог вишег степена у онтогенези и фило генези 

 
31  Отворeни систeм управљања јe систeм у комe сe информацијe, остварeнe у 

процeсу  управљања, нe користe за остварeњe управљачких дeјстава. Затворeни 
систeм управљања јe систeм, у комe сe информацијe, остварeнe у току управ -
љања, користe за оставрeњe управљачких дeјстава.” [23:56] Аутоматизацијом 
затворeни систeм прeлази у отворeни, уз ослобађањe поља свeсти од обавeза 
управљања извршним систeмом, па оно руководи, надглeда, контролишe. „Пољe 
свeсти“ постајe одговорнијe, мудријe; сeбe унапрeђујe; као што и читав систeм 
јe напрeднији, отворeност јe обновљeна, али нијe истог нивоа.

32  Види поглављe 1.2., у њeму јe дат примeр.
33  Музицирањe др Лазe: нијe прeвазишао границу 1, нити у мeдицини, нити у 

музицирању; отуда тим нeпрeвазилажeњeм остајe сe просeчан, најбољи лeкар 
мeђу музичарима, и најбољи музичар мeђу лeкарима. Нијe сe стигло до про бијања 
просeчности у квалитeту, нити у музици нити у мeдицини. Објашњeњe јe ако сe 
нe прави алгоритам – нe ослабађа сe „пољe свeсти“ да мисли, пољe свeсти остајe 
наивно, нијe напрeдовало у онтогeнeзи у виши интeлeктуални ниво.
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когниције – појавом: аутоматизације, и тако са њом хипермишљења 
(још савршенијег експертског мишљења). 

Ајнштајн је волео филозофију, али исто тако је знао: “’Није ли чи-
тава филозофија слаткоречива? Чини се дивном када је упознате, али 
када је поново сагледате, сва лепота је нестала. Остају само којешта-
рије.’” [1: 96] У маштовитом, готово невероватном, свету мисаоних 
огледа физичара долазе до ваљаних решења, а обдржава његову свест 
релација, вођењем рачуна о стварности, а. неопходним враћањем 
“свету”: „Зашто размишљати? Зашто не извести опит?“ [10:415]; и б. 
мишљењу здравог “обичног човека”: „Шта је од наших чула поузда-
није у разликовању истине од лажи“ [10:417]. 

Мене су, у мојој онтогенези, интересовали алгоритмови: ПСБ I-
III, слепог куцања и мишљења – што је било, довољно да обратим па-
жњу на: „интуицију“, синкразију итд. и тако покушам да их разрешим, 
а потом их предам окружењу, ближем и даљем, да оцене успешност. 

Битно за хипермишљење је да прво поље свести успоставља алго-
ритам контролом оперативног дела мишљења, а потом се поље свести 
ослобођа контроле извршења (управљања, руковођења организаци-
јом) и аутоматизацијом постаје право поље свести надређено у хије-
рархији, успешније: мери, процењује итд. (одлучује).34, 35 

Аутоматизација и одсуство аутоматизације  Каку је прикупио 
податке којима је установио да су се два нобеловца Бор и Ајнштајн 
„потпуно разликовали“.  

Интересанан је пример Бора који је са једне стране недовољно 
упознао писање, а са друге је нобеловац. „...Бор је био спетљан, мум-
лао је, говорио неартикулисано и нечујно, бескрајно понављајући 
једну реч када би га мисли преокупирале“, готово би се паралисао 
када је морао да напише рад. „Понекад би читаву своју лабораторију 
подигао на ноге и заустављао све експерименте трежећи помоћпри 

 
34  Хипeрмишљeњe јe а. стварањe и потом б. учeњe тог алгоритма; што омогућава 

аутоматизацију којој јe суштина да сe – рeализацијом ослобађа пољe свeсти, тј. 
пољу свeсти омогућава да будe контролор, управљач итд. у актуeлном догађању. 
Учeњeм јe било приврeмeно заробљeно „пољe свeсти“ као управљачки систeм 
рeализацијe опeративног дeла. Потом сe аутоматизацијом пољe свeсти ослобађа 
за: доношeњe одлука, контролу и сл. То јe рeлација у функционисању хијeрархијe.

35  Ако сe пољe свeсти замајe другим, онда хиљаду пута урађeно сe заборавља као 
аутоматизовано (да ли су: врата закључана, да ли јe затворeна славина итд.). 
Умор, јeдноличност, алкохол, сeдативи и сл. омeтају пољe свeсти у обe функцијe.
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писању стоте верзије неког свог рада... Бор је могао да функционише 
само ако би крај себе имао асистента.“ [1:127]  

У овом препознајем себе36, свој текст мењам више пута. Мене су 
убедили да не знам матерњи језик, да ми је неопходан лектор за на-
писани текст. Мој отац, са два факултета за успешно писање: а. фи-
лозофски (књижевност и сл.) и факултет политичких наука (за 
новинарсто итд.), за разлику од мене (а вероватно и многих других), 
је задњу варијанту диктирао у машину, уз пар прибелешки, често на 
кутији од цигара. Професионалац, експерт професор књижености, 
усвајањем принципа, формира алгоритам којим се аутоматизују гра-
матичка правила – што има за последицу бољу контролу промишље-
ности свог (написаног) или туђег (лекторисаног) текста. 

И Михаило Лалић, правник и књижевник, је свој текст мењао без-
број пута, а и усмена беседа му је била „врло лоша“. Уз велики труд 
који је чинио, успева да буде врстан књижевник. 

Значај примећених недостака  Неправедно би било уз Борово име 
везивати само запажања која су изнета у чију истинитост не треба су-
мњати, али и сам М. Каку га сматра изванредним математичарем, а 
као успешан физичар почастован је Нобелом наградом. „До 1930-их 
Радерфордов рад развио је нуклерну физику до тачке на којој је Бор 
могао да квантну теорију примени и на језгро атома... 1962. Бор је 
био признат за најистакнутијег теоретичара 20. века после Ајн-
штајна.“ [11:78-9] Очигледно да је његова онтогенеза делом хендике-
пирана и тако несавршена, али то је далеко од тога да коначно није 
задужио људски род својом физиком и тиме био успешан.  

Бор је показао да није усвојио алгоритам писања и лекторисања, 
као и многи други; тиме није успоставио овај алгоритам, а тек га 
није аутоматизовао. Бити успешан у једној области не значи обавезу 
успешности у свакој – „експерт је свако за себе“, постоји подела 
рада. 

Многима није успело да постигну екстреман успех на једном, а 
не на више поља. Одсуство искуства са аутоматизацијом открива – 

 36  У лекторисаном тексту Соња Савић ме је питала да ли сам мислио на то и то, или 
друго које је набројала. Био сам одушевљен, и њене предлоге, до тада неразма -
тране, узео сам у обзир... Сада када размишљам о томе, уочавам аутоматизам. 
Она је изградила алгоритам који је толико квалитетан, да је довео до аутоматизма. 
По њему, као ваљаном алгоритму, би требало да оспособљава у писању и 
лекторисању.
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аутоматизацију. То се још боље види ако код једне особе постоји један 
аутоматизам, а други изостане, као што је био случај са Бором. 

Гордост треба преиспитати, видети му степене квалитета. Не знам 
из којих разлога не би био горд: олимпијски победник, добитник но-
белове награде, успешни војсковођа, патриота, успешан родитељ итд. 
Пошто и гордост проистиче из односа, треба размотрити везу поје-
динца са његовим окружењем, шта је до члана друштва, а шта до ок-
ружења, свакако у обостраном интересу, али поготово друштвене 
заједнице као друштвеног бића коме се доприноси: „Доброчинство 
памти онај коме је учињено, а не онај који га учинио“. 

 
6. Гордост  Дете “не види” тако што покрије ручицама очи и – 

“нема”, оно што не жели да види, тако не види. 
Окружење, или није у стању да види, или се прави да не види 

(“слепо је код очију”). Истраживач је урадио што је до њега, објавио 
рад; али то није довољно, ако ваљаност објављеног не процени окру-
жење.  

Снага друштва је у ономе што треба да види, и то како треба 
оцени. Ако није у стању, та је заједница проблематична, заостала, кон-
зервативна, ради против себе и против свог друштвеног бића – свог 
друштвеног напретка. Отуда јој је потребан “прави интелектуалац”, 
а не “мудрац”. [9] Неупорношћу да се упозна његов рад истраживач 
показује бар колебљивост, што опет није добро; али ако указује на 
њега он је наметљив; ако инсистира, а при том није схваћен, он је и 
конфликтан, пу му се могу културно понашење и разум довести у пи-
тање. Значи, могућ је ћорсокак, који ничем не води – сем створене 
погодности компромитујуће за средину: да надвлада осредњост и 
омогући се опстајање онима који држе до свог шићара (“мудрацима”, 
Плеханов) “ловом у мутном”. 

Интересантно је шта се догодило Ајнштајну у години када је ис-
товремено објавио три рада… 

Када је Ајнштајн објавио своја три рада 1905. године, успех је био 
трострук: “доказ за постојање атома, поставио је теорију фотона и 
срушио основе Њутнове физике. Заглушујућа тишина је уследила, ра-
зочарала га је. Чинило се да његов рад потпуно игноришу. Крајње 
обесхрабрен, Ајнштајн се окрену породичном животу… Добио је само 
једно писмо, али је пошиљалац био највећи физичар тог времена, 
Макс Планк; он је у трену увидео радикални утицај Ајнштајновог 

ТОКОВИ 1-2/2021

231



рада. Теорија релативности је подигла једну квантитативну величину, 
брзину светлости, на ниво фундаменталних природних константи и 
управо то је привукло Планка.” [1:54-5] Не разумевање окружења, је 
тражило оног једног, Планка. Но, све што истраживач установи није 
попут теорије релативитета. 

Планк је проценио да окружење истраживача подржава, извесније 
кад „опоненти с временом умру, а младе генерације открију истину 
од самог почетка.“ [1:90] У ситуацији када се објави рад, ипак не треба 
да се чекају будуће генерације и тако окружење манифестује своју 
неспремност. Види се да меродавна друштвена тела морају да про-
цене успех истраживача, да имају свој аргументовани суд о његовом 
домету, успешности или неуспешности. У овом не сме да се покаже 
“затеченост”, којом оцењивач (стручно тело, окружење) “оцењују 
себе, а не кандидата”. 

Значи, једнострано схваћена гордост, само као лоша особина поје-
динца, није исправна, па јој амбивалентност ваља узети у обзир. Туки-
дид разликује част и моћ. [18:325] Зашто: нобеловац, херој, филан троп 
итд. не би имао осећај ваљаности и заслуживао част, зар томе не служи 
(заслужена) награда. 

 
7. Развој друштвеног бића  путем више аутоматизације (непри-

мећене у развоју свести). Економска база друштва је, дакле, „цело-
купност односа производње...“37 [20:66] 

Политичари организују живот. То треба да значи да организују 
тако живљење да користи здрављу, тј. алгоритмују живот заједнице да 
“здраво живи”. Од значаја је толерантно алгоритмовање живота, веће 
и од пружања више могућности за избор, да се тако у грубо назначе-
ним контурама слободног живљења обезбеди избор појединца. Живот 
у друштвеној заједници је – вештачки систем живљења заједнице 

 
37 „У друштвeној производњи свога живота људи ступају у одрeђeнe, нужнe односe, 

нeзависно од њиховe вољe, односe производњe, који одговарају одрeђeном 
ступњу развитка њихових матeријалних производних снага. Цeлокупност тих 
односа производњe сачињава eкономску структуру друштва, рeалну основуна 
којој сe дижe праван и политичка надградња и којој одговарају одрeђeни облици 
друштвeнe свeсти. Начин производњјe матeријалног живота условљава процeс 
социјалног, политичког и духовног живота уопштe. Нe одрeђујe свeст људи 
њиховод бићe, вeћ обратно, њихово друштвeно бићe одрeђујe њихову свeст.“ 
[Маркс К. Прилог критици политичкe eкономијe. Култура; 1956. с. 8 ]

ТОКОВИ 1-2/2021

232



људи.38 Тукидид је уочио битан однос успешне друштвене заједнице 
и појединца: држава је способна ако успешно “…поднесе терет при-
ватних недаћа, а појединац њене невоље не може.”[18:113]39,40 

Указало се да је пут формирање сопствене здраве онтогенезе пут 
доласка до правог продуховљеног интелектуалца, који ће свој успех 
процењивати колико је значајан за успех средине, самодоприносећи 
тој средини и/или шире. Да би друштвени циљ био реализован, окру-
жење мора себе да изгради да може да стекне реалан утисак. [9] 

Филогенеза битна друштвеној заједници је скуп онтогенеза, оних 
који су конкретни проблем решавали, па се тако историјским приказом 
доприноса „временује“. Мишљењем се не ствара само теорија, већ: 
формирају алгоритмови, који могу да се аутоматизују на два различита 
нивоа, како је запажено. И они уз друго већ познато, чине развој свести.  

Енгелс је приметио пресудни моменат битан за целовитост ми-
саоног система, без кога нема алгоритмовања: „Тек кад природне на-
уке и историја упију у себе дијалектику, тек онда ће сва филозофска 
старудија, изузев чисте науке о мишљењу, постати излишна и раство-
рити се у позитивној науци.“ [3] Мишљење достигнутом слободом је 
решило научни проблем, и предаје сазнато људима на употребу, 
пракси свакодневног живљења коју реализује експерт, коме су таква 
знања драгоцена. 

Шта све чини филогенезу („унапређење друштвеног бића“), није 
примећено, а тиме није ни конкретизовано да сталном напретку 
друштвеном бићу води, уз остало, и мишљење путем две врсте ауто-
матизација: а. моторичких, на онтичко онтолошком прелазу, и б. ин-
телектуалних у ужем смислу, код постигнутог „хипермишљења“.  

Постиндустијско друштво захтева - „хипер друштвену заједницу“ 
са темељито изграђеном друштвеном пирамидом. Она води рачуна о 

38  Друштвнe зајeдница јe „вeштачка срeдина“. [Плeханов Г. О матријалистичком 
сватању историјe. Бeоград: Култура; 1946.] Касирeр и Ивић исто таквим сма -
трају живљeњe, али по другом основу, видeћи „симболички унивeрзум човeка“. 
[6:125-58.]

39  “И пошто јe, даклe, држава способна да поднeсe тeрeт приватних нeдаћа, а 
појeдинац њeнe нeвољe нe можe…”

40  Тукидид нeдвосмислeно јасно указујe чeму служи избор(и): „...Сваки човeк лакшe 
подноси исход избора пошто нијe поражeн од сeби равних... Сваки сe трудио да 
сам постанe главни бранилац народних права“. [18:463] Он јe свeстан моћи коју 
има као војсковођа; али придајe знача части, да јe мeђу јeднаким баш њeму 
повeрeна функција стратeга.
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себи као здравом друштву, које уважава свог члана водећи рачуна о 
њему „да му се нађе ако му нешто затреба“, али тако да то буде без 
сувишног уплитања у лично, које је препуштено њему самом, али уз 
спремност да му се нађе при руци и спремно да разумно „поднесе део 
терета приватних недаћа“. Чини се у том правцу корисним преиспи-
тивање блиске прошлости Западног Балкана, чиме би се могуће ус-
тановило заостајање. Добро организована заједница свом члану част 
не треба да ускрати, што је обавеза окружења само уколико за то има 
основа. Стручно окружење мора да се оспособи да препозна успех као 
друштвени интерес. Истраживач који свој интерес и успех мери оним 
што допринесе друштвеној заједници, се разликује од „мудраца“ који 
би да се домогне колико части и толико и моћи, које му не припадају. 

 
 
 
 
ЗАКЉУЧАК 
 
- Мишљења истраживача гена и атома могу да се уклопе у дати 

алгоритам функционисања мисаоне машинерије мозга: „традукције 
која је саставни део трансформације“, заједничке за: човека који 
мисли на онтичко-онтолошком прелазу, интелектуалца, личности 
која реализује „хипермишљење“ 

- Битна одлика мишљења личности типа генија која користи ми-
саони оглед који личи маштовитој спекулацији је да се строго при-
држава релације тако што се: мисли о збиљи, и проверава истинитост 
свога мишљења у истој збиљи, тако да се целина не редукује. 

- Логичари су они који проучавају мишљење па су ближи психо-
лозима, одлике “теоријског биолога, психолога”, сазнато о мишљењу 
треба да се види како се реализује као системска целина функциони-
сања мишљења, као алгоритма структура мозга, што је предметно 
психолозима и физилозима. 

- „Обични човек“ је неук (неупућен у стручну област науке итд.) 
зато што су чињени пропусти стицања стручних знања у његовој он-
тогенези 

- Постоје две границе (“зида”): а. на онтичко-онтолошком прелазу, 
између обичног и ученог човека; и друга, б. између ученог и “хипер-
мишљења”, услед енкултуризације. Подела рада и успеси у онтоге-
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нези и мишљењу доводе до “неразумевања” међу групама, што друш-
тво мора да препозна и усмери у свом интересу. 

- Аутоматизације по основу алгоритмова могу да буду: а. мото-
ричке, или б. интелектуалне у ужем смислу: када „поље свести“ i. уп-
равља оперативним системом да се изгради алгоритам догађају 
еколошке збиље, и тај алгоритам аутоматизује; ii. чиме се префор-
мира кибернетски систем у вишу хијерархију: да поље свести одлу-
чује. 

- Друштвено биће утиче на свест, поред примећених одлика на-
сталих развијем производних снага, већ и: успостављањем алгорит-
мова (природих и вештачких процеса, моторичких и интелектуалних 
у ужем смислу) који се аутоматизују. 

- Политичари треба да смисле и организују „хипер друштвену за-
једницу“ постиндустријског друштва формирајући солидну друш-
твену пирамиду здраве друштвене заједнице путем „алгоритмованог 
живљења“ тако да је способна да „поднесе део терета приватних не-
даћа“ члана друштвене заједнице. 

- Гордост треба преиспитати, неспорно да има оправдања да је 
мана, али се чини да је и позитивна особина. О амбивалентности 
моћи и части, коју носи друштвено корисни рад, треба да поведе ра-
чуна окружење, себе изгради да може да препозна у доприносу свога 
припадника, свој друштвени интерес вредан части. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОКОВИ 1-2/2021

235



 
ЛИТЕРАТУРА  

1. Каку М. Ајнштајнов космос. Смедерево: Хеликс; 2014. 
2. Губеринић В. Бихор и Билећа. Бијело Поље; 2002. 
3. Станојевић В. Историја медицине. Београд / Загреб; 1953. 
4. Брковић А. Развојна психологија. Чачак: Светлост; 2011. 
5. Ivić I. Čovek kao „animal symbolicum“. Beograd: ZUNS; 2015. 
6. Чукић Г. Денотирање денотата: когницијом и когниције. Рожајски 

зборник, књ. 21; 2021:125-58. 
7. Павловић Б. Филозофија науке. Београд: Плато; 2007. 
8. Чукић Г. Чему нас учи прошлост пегавог тифуса?. Беране: Центар 

за културу, 2016. 
9. Чукић Г. Пре и после сазнавања закона развоја друштва. Токови. 

Беране. 2020/1:87-118. 
10. Лерер С. Витези медицине. Београд; 1981. 
11. Milar D, Milar J. at al Kembrčki rečnik. Naučnici.Beograd: Dereta; 2003. 
12. Каку М. Физика немогућег. Смедерево: Хеликс; 2017. 
13. Caspar D. Shematski principi u gradnji virusnih čestica. U: Horsfall 

F, Tamm I. Virusne i rikecijske infekcije čoveka.1970:36-70. 
14. Чукић Г. «Природни ток болести» - специјално: масовна манифестација 

природног система паротитиса. Praxis Medica. 2007; 35 (3-4):53-64. 
15. Шешић Б. Основи логике. Београд: Нучна књига; 1983. 
16. Чукић Г. Валенција примењене логике у епидемиологији (значење 

‘празног скупа’). У: Зборник радова Еколошка истина 2008; Соко-
бања; 2008. с. 409-14. (www.ецоист.тф.бор.ац.yу) 

17. Петровић И. Србско питање. Нови Сад; 2020. 
18. Тукидид. Пелопонески рат. Београд: Admiral books; 2010. 
19. Шпадијер-Џинић  Ј. Социјална патологија. Београд: ЗУНС; 1988. 
20. Косановић И. Историјски материјализам. Сарајево: Веселин Ма -

слеша; 1957. 
21. Миловановић Д, Штернић М. Дијагностичко-терапијски психи-

јатријски приручник. 1973. 
22. Čukić G, Živković M, Kočan I, Đurić N. Larva Tichinella spiralis 

comes at 30 grams of meat – “Causative connection” is being pro-
cessed. Book of abstracts, XII International Conference on Trichi-
nellosis, Croatia, Nationalni Park Plitvice Lakes; 2007. p. 125-6. 

23. Тодић Р, Вељовић С. Основи опште теорије система. Београд: Сав. 
администрација; 1975. 

ТОКОВИ 1-2/2021

236



TOKOВИ 1-2/2021 
 

УДК 821.163.41 – 09  
Слободанка ИВАНОВИЋ 
 

ПРЕДГОВОР ЗА „ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ“ У  

ПРЕВОДУ ДИВНЕ ВЕКОВИЋ1 

 
 

EE
ивна Вековић припадала је златном добу српских интелектуа-
лаца из области књижевности, умјетности, науке и теологије 
који су живјели и стварали крајем 19-ог и првим деценијама 

20-ог вијека. Прва је превела на француски језик Горски вијенац. Била 
је добровољац на Солунском фронту, полиглота, алтруиста, доктор 
књи  жевности, преводилац, добротвор. Прва је  жена љекар епидемио-
лог у Црној Гори. Јунакиња, која се несебично жртвовала за много -
страдални народ српски. 

Рођена је 1886. године у селу Лужац код Берана, као шесто од сед-
моро дјеце Уроша и Толе Вековић. Основну школу завршила је у ма-
настиру Ђурђеви Ступови, нижу Гимназију у Скопљу, а Дјевојачки 
институт на Цетињу. Као најбоља ученица у својој генерацији добија 
стипендију Књажевине Црне Горе и одлазина студије у Париз. Шко-
ловање у Француској обухватало је: једногодишње студије Бабичке 
школе у Амијену, други, завршни разред на Медицинском факултету 
на Сорбони након чега је добила звање љекара и двогодишњу дентис-
тичку школу  коју је завршила 1917. године.  Од 1919. до 1922. године 
радила је као наставник хигијене и француског језика у беранској 
Гимназији. У Београду је 1926. године одбранила докторску тезу из 
књижевности. Преко тридесет година је живјела и радила у Паризу, 
гдје је усавршавала познавање француског језика, а  течно је говорила 
и италијански, њемачки и руски језик. Била је члан Међународног 
црвеног крста. 

Дивнини родитељи  имали су седморо дјеце од којих су петоро за-
вршили Учитељску школу. Била је то ријеткост за вријеме у ком су 

 

1     У издању ЈУ Центар за културу – Беране, ове године је штампано ново, двојезично 
издање Његошевог „Горског вијенца“ у преводу Дивне Вековић, које је прире -
ђено према првом оригиналном издању, штампаном у Паризу 1917. год.
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живјели, посебно зато што су школовали двоје женске дјеце, Дивну и 
Јелену. Њихов најстарији син Панто замонашио се након велике по-
родичне трагедије. Наиме, док је радио као учитељ у Скопљу, умрла 
му је супруга и четворо дјеце.  На монашењу  је добио име Прокопије. 
Био је митрополитски намјесник, игуман манастира Ђурђеви Ступови 
и  први предавач у нижој беранској Гимназији. Због подстицања народа 
на побуну против Отоманске империје  јавно је претучен и понижен 
на Његошевом тргу у Беранама. Након повратка са више го  ди шње ро-
бије у Мађарској био је посланик Подгоричке скупштине, одржане у 
новембру 1918. године, на којој је донесена одлука о уједињењу Црне 
Горе и Србије. 

Дивна Вековић је дошла из Париза у Југославију 1939. године на 
прославу 550. годишњице Косовске битке, а од почетка Другог свјет-
ског рата  до своје трагичне смрти живјела  је  у Беранама. Била је ор-
ганизатор Црвеног крста и са васојевићким првацима учествовала 
као преводилац у преговорима са италијанском командом у Бера-
нама, како би се спријечило уништавање и страдање народа. Током 
1942. и 1943. године давала је часове француског језика беранским 
гимназијалцима и писала за часопис Глас Црногорца. С обзиром да су 
јој ратне околности онемогућиле примање националне пензије од 
Владе Краљевине Југославије, радила је од новембра 1941. у Дому 
здравља у Беранама.  

Дивна Вековић је прва на француски јазик превела Његошев Гор-
ски вијенац, штампан у Паризу  1917. године. Предговор за књигу на-
писао је члан Француске академије наука, познати професор Анри де 
Реније. О капиталном дјелу и Дивнином подвигу, академик де Реније  
у предговору књиге је између осталог  написао: 

„По својој садржини дело избегава сваку класификацију. Она је 
понекад епска, лирска и драмска. Горски вијенац је спев у најлепшем 
смислу речи. Цели српски народ зна га напамет. У школама, у кући, 
сваки Србин рецитује по један део из књиге као једну молитву јер оп-
равдава његов назив. 

Такво је ово лепо дело које Дивна Вековић нама нуди у преводу. 
Она заслужује под актуелним околностима нарочито поштовање од 
француске публике. Публика француска неће погрешити да прими 
са узбуђењем почасним овај спев где се оживљава херојска душа и 
слобода једног славног народа, који је платио своју славу и своју сло-
боду са толико бола и толико крви“. 
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У тексту под насловом Наше свето национално писмо Дивна Ве-
ковић је писала о томе шта ју је подстакло на превод Његошевог дјела: 

„Горски вијенац“ је ремек дело српске литературе. Сви наши ли-
терарни критичари су то признали. Ниједно од наших дела са толико 
одушевљења није било тако примљено од српске публике. Ова књига 
је постала један приручник у кући као и у школи, и била је штампана 
много пута у значајном броју. Горски вијенац је био преведен на све 
словенске и на многе друге европске језике. Није био преведен још 
на француски језик. 

Ја сам узела од срца да испуним ову празнину баш у моменту кад 
се моја отаџбина налази окупирана, где велика Француска показује 
толике жарке симпатије за моју браћу и где наши војници у овим да-
нима страшним, братиме се са оружјем њиховим. 

Ја сам се трудила да следим што је могуће више текст, па ипак 
читалац ће се наћи понекад у нејасноћи. Ова нејасноћа постоји та-
кође и за нас Србе, јер пишчева машта је толико плодна у поређењима 
слика (представа) и у алузијама (замислима). Упркос свему, пало ми 
је у дужност да објавим овај превод, довршен пре две године, да Фран-
цуска позна и зна шта ми имамо као најбоље, наше Свето писмо на-
ционално, слику, душу и срца српског“. 

Било је појединачних, претјерано негативних критика на Дивнин 
превод Горског вијенца, у чему су се посебно истицали њен савреме-
ник Драгутин Костић, и, после Другог свјетског рата др Крунослав 
Спасић, који је на Сорбони одбранио докторску дисертацију Његош и 
Французи. Међутим, неки недостаци у преводу не умањују величину 
и значај Дивниног преводилачког подухвата. 

Тек  2011. године појавио се други превод Горског вијенца. Доктори 
наука Антоан Сидоти и Кристијан Шеминад направили  су изузетно 
вриједан и стручан подухват, написавши дјело које је осим превода-
Горског вијенца садржало и пет стотина страница са објашњењима и 
тумачењима. 

Др Љиљана Матић, редовни професор на Филозофском факул-
тету у Новом Саду је у раду Његошев Горски вијенац у преводу Дивне 
Вековић, врло похвално и афирмативно писала о Дивнином преводу 
као и о њеном укупном стваралаштву. 

Французи су у току I свјетског рата добили преведено ремек дјело 
српске књижевности. Нигдје српска национална идеја није тако дубоко 
изражена као у Горском вијенцу, дјелу препуном косовског завјета. 
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Поводом превода Горског вијенца, краљ Никола је Дивни Вековић 
поклонио спомен брош са Његошевим ликом, урађеним у злату и 
платини. 

Дивна Вековић је преводила на француски језик пјесме Јована Јо-
вановића Змаја, превела књигу Вука Стефановића Караџића Живот 
и обичаји народа српског као и Српске народне приче, Епске песме и  
Басне. Ауторка је француске граматике, два речника француског је-
зика и књиге Крвни умир коју је написала 1931. године. За преводи-
лачки рад добила је награду Француске академије наука. 

У оба свјетска рата Дивна је долазила из Француске дијелећи  
муке и патње са својим народом. Небројено пута је помагала свима 
којима је помоћ била потребна. Када је током Првог свјетског рата у 
злогласним логорима било око 150.000 Срба, организовала је са број-
ним хуманитарним радницима прикупљање и слање помоћи намуче-
ним логорашима. Помоћ су достављали преко Црвеног крста Фран цуске 
и Друштва народа. Организовала је групу од седам љекарки и меди-
цинских сестара са којима је дошла из Париза на Солунски фронт по-
четком 1918. године, како би  лијечиле и његовале  рањене борце. На 
ратишту је била рањена у десну руку, али је доживјела и несрећу која 
је трајно обиљежила њен живот. На Кајмакчалану је погинуо Дивнин 
вјереник, официр Ђукан Пешић. Пријатељима у Паризу често је го-
ворила: Моја породична срећа неповратно је изугубљена на Кајмак-
чалану. Све друго што слиједи представља само пуко животарење 
и ништа више. За учешће у хуманитарним мисијама збрињавања 
рањеника, одликована је Карађорђевом звездом и Орденом Легије 
части Француске. Хуманост и доброчинство показала је и тиме што 
је дјецу јединог православног кајмакама Илије Поповића, кога су 
Турци  убили у Сјеници, одвела у Париз и омогућила им да заврше 
студије на Сорбони. Усвојила је и братаницу Косару од које се није 
одвајала до своје смрти. 

Дивна Вековић никада није била члан ниједне политичке партије, 
али је посједовала дубоко усађену националну свијест и патриотизам. 
Била је монархиста и свим својим бићем посвећена идеалу - за крст 
часни и слободу златну! У страху од партизанске освете, одступила је 
крајем рата са четничком војском у великим народним збјеговима 
предвођеним митрополитом Јоаникијем Липовцем, преко Босне и 
Хрватске како би се домогли савезника и слободе. Остала су бројна 
свједочења људи, да је на том путу голготе, иако и сама гладна и ис-
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црпљена, као љекар налазила снаге да помаже болеснима. Између 
Старе Градишке и Зиданог Моста, средином маја 1944. године, беран-
ски партизани и комунисти убили  су Дивну Вековић и њено бежи-
вотно тијело бацили у Саву. Имала је 59 година. Са њом је тог прољећа 
и те године страдало преко 4000 људи из Берана и Андријевице. Међу 
страдалима је било 779 професора, судија, учитеља, студената и уче-
ника. Дивна Вековић је била и до краја живота остала са својим на-
родом. Својом мученичком смрћу постала је дио безгробне војске 
Васојевића. 

Убрзо након Дивниног убиства, припадници нове власти упали су 
у њену породичну кућу и однијели у непознатом правцу све што су у 
њој пронашли. Међу заплијењеним стварима налазиле су се књиге, 
ордени, признања, рукописи, драгоцјени документи који су својом 
вриједношћу могли  постати и остати дио нашег памћења и сјећања. 
Наше културе. Тим срамним чином уништени су трагови живота и 
рада једне од најобразованијих и најумнијих жена тог времена. Зло-
чин и неправда допуњени су забраном помињања њеног имена. 

До данашњег дана њеног имена нема у уџбеницима  историје и 
књижевности, а била је први доктор наука са овог подручја. Њено име 
не носи ниједна културна нити здравствена установа и више од 70 го-
дина покривено је тишином заборава. Није се ништа учинило да тако 
не буде. А Дивнином биографијом поносили би се много већи народи. 

Једино народна кухиња при манастиру Ђурђеви Ступови од 2017. 
године носи њено име. 

Са осјећањем поштовања, дужности и захвалности, вјерујемо да 
ћемо овим, двојезичним издањем дјела Горски вијенац, бар донекле 
исправити  неправду и подићи завјесу  заборава са имена велике жене 
и интелектуалке, знамените Српкиње Дивне Вековић, подсјећајући 
све на њен огроман допринос култури, науци и великим доброчин-
ствима  према свом народу. 
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УДК 3 
 
Драгиша Н. БОРИЧИЋ 
 

ЖИВОТ ЧОБАНА У ДОЊИМ ВАСОЈЕВИЋИМА1 
 

ЗВОНО НА ОВНУ ПРЕТХОДНИКУ 
 

[[
воно на овну претходнику има и практичан и симболичан значај 
и за чобанина и за овце. Практично, звоно на овну претходнику 
предводи стадо. Окупља га око звона. - У шуми, кад је стадо на 

паши, показује где је главнина оваца. Он се за том главнином поводи, 
или је предводи. У пољу, звоно оглашава, чије је стадо. Јер разна звона 
на разним буљуцима различито одјекују. Чобани чувајући стадо по ис-
том пределу, тачно знају боју звука звона на суседовом овну звоно-
ноши. Овце навикнуте на тај звук и иду за овном онамо куда се креће 
ован звононоша. Отуда се и каже у народу: “Иду ко овце за звоном”. 
Како звоно није лако и смета овну у ходу, он граби да иде први - и кад 
су овце на испаши; и кад, сите и напасене, полазе на ноћиште, ован 
их предводи. Звоно се не ставља на најлепшег овна. Ни на најсојнијега. 
Звононоша ован мора бити јак, снажан. Са јаким и крутим вратом. 

Симболичан значај звона веома је велики, и дубоко урезан у души 
и чобана и чељади. 

У симболичном значењу, звоно значи: имати оваца, крдо. Где нема 
звона, у томе дому јавља се сиромаштво. И кад се изгуби звоно, изгу-
бљено је и стадо. - “Не чуло ти се звоно пред овцама”, рећи ћe се у 
клетви на селу. - “Умукло ти звоно”. - “Не блекнула ти овца пред домом; 
желео стада. Желео оваца”. - А како од овце има више користи (вуна 
и млеко; и јагње, и ђубре; и вредност саме овце; њене вуне; вуне од 
јагњета) и како је овче млеко најбоље, права храна, а то све добро зна 
наш сељак и чобанин, лишење таквог иметка води правој немаштини. 
И немање оваца, заиста, представља сиромаштво. Нека неки сељак 
има безброј коза, и крава и волова - ако има само десет оваца, рећи 
he сељак, набрајајући живи мал: “Имам пред домом десет оваца”. То 
прво помене. Затим ћe ређати краве, волове, коња, козе. Набрајајући 
редом, по корисности стоке, по економској вредности. 

 1  „Испод Комова“, Сабрани књижевни радови, Беране 1997.
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Како је овца мирна и није штеточина, кротка и безазлена, племе-
нита на нарочити начин, човеку је некако интимно блиска. Сем са во-
лом радником, ни са једном животињом домаћом, која човеку служи 
за исхрану и одећу, не сроди се човек толико, колико са овцом. Овца 
није наметљива, ни досадна. Не мучи чобанина излишним покре-
тима, као коза. Блејање овце, кад је гладна, има нечег вапијућег. То 
није случај са козом. За козу he рећи сељак да је ђаво. За овцу не. Ни 
за јагње. Зла реч не отме се чобанину, кад чува стадо. - “Вуци те по-
јели”, рећи ћe чобанин кад се наљути на немирну козу. Рећи ће чоба-
нин кози: “Враг ти виме однео, не дојавила; цркла, да Бог да”. - Све 
то неће рећи овци. Никада. Вука неће поменути чобанин никада кад 
чува стадо оваца. Чобанин he гађати козу каменом, да је отера са 
места где прави штету. Испред овце бациће чобанин ситну земљу, би-
раће чиме да је заплаши. Козар носи појачи прут. Удариће њиме козу. 
Овцу гони травчицом и тананим прутићем. Штапом неће да је удари, 
ни грубо да поступи. Над животом, и пашом оваца, чобанин лебди; за 
козу је немарнији. 

Овцама се плаћа земља, место новцем. И увек је овца била на 
цени. Зато је сељак увек сматрао овцу готовином. Он ју је изједнача-
вао са готовом паром у џепу. 

Из тих разлога чобанин је ценио звоно. Као симболичан знак - има -
ње. И кад се деле браћа, лако ћe поделити сву имовину. О звоно свадиће 
се. Тешко се растају од њега, и један и други. Оно је немерљиво по вред-
ности. Ко га добије на деоби, добија напредак у овцама, стиче моћ до-
брог одгајивања стада. Деоба звона изврши се лако тамо где један 
деоничар има децу, а други не. Даће се ономе који има порода. Али ако 
је породан и један и други деоничар, деоба звона мучна је. У случају 
деобе удове снахе и девера даће се звоно породици погинулога чоба-
нина, који има децу, а малолетна су. Heћe да увреде мртвога пастира, 
ако деоба наступи после његове смрти; даје му се тада звоно на део. У 
замену се не узима ништа. То је поклон. Пажња према погинулом. И 
тада је деоба звона лака. У сваком другом случају веома је мучна. 

Један истинит случај: 
Отац стар. Умрла му жена. Његов син млад, и има четворо деце. 

Старом досадила лоша услуга, лоша пажња снахина, синовљева и уну-
чади. Хоће да се жени. Запросио је младу девојку. Кад су је питали: 
зашто полази за стара човека, она је рекла: “Зашто да не пођем за 
њега? Гласовит је; знају га људи; био је чувен јунак у своје доба. То 
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ми је доста”. Син се наљутио на оца што се жени у дубокој старости. 
И затражио је деобу са оцем. Имање, колико га је било, лако су поде-
лили. Ни једна горка реч није пала. 

Али требало је поделити звоно. Отац не да сину звоно. Син га 
тражи за себе. Старац даје прид, надокнаду, плаћа звоно. Син не при-
стаје. Ни један ни други неће да се раздвоји од звона. А друго имање 
лако су поделили, на миран начин. 

Свађа око звона трајала је данима. И једнога дана старац узме 
звоно, па га разбије о студен камен. Син је зато убио оца. Сматрао је 
да је о кам ударена cpeha и напредак који очекује потомство онога, 
коме при деоби припадне звоно са овна претходника. Овај догађај 
суђен је у Подгорици. И ако није, непосредно, био случај у Доњим Ва-
сојевићима, карактеристичан је за симболичан значај сточарског 
звона. 

(1938) 
 

ОДЕЋА ЧОБАНИНА 
 
Чобанин је морао бити добро одевен. Изложен ветровима, ки-

шама, снегу, непогодама, он је морао да се заштити оделом. Имао је 
одећу од сукна, тканог од добре пређе. Вунена је била и потка и ос-
нова тога сукна. Било је и добро откано, и добро уваљано. По правилу 
терзија, кад га позове домаћин да шије одела чељадима, прво скроји 
одело чобанину, ономе који је у планини код оваца, па тек после шије 
одело домаћину. Јер је чобанину прече одело но домаћину. Пошто се 
сашије одело домаћину и чобанину, терзија кроји одело осталим 
чељадима кућне заједнице. Чобанину се кроји одело да се сачува од 
студени. Домаћину да на саборима и скуповима представља кућу. 
Момку ратару даје се нова одећа зато што ће да га жене, и мора бити 
лепо одевен да га радије погледа девојка коју he да узме за жену. А 
чобанину се кроји одећа из чисто практичних разлога. - Он је по цео 
дан по планини, и лети и зими. 

Рубље чобанина морало је бити или ново или добро закрпљено и 
чисто. Чобанин је носио вунене чарапе и сукнену хаљину, дуге до ку-
кова. Био је опасан појасом, преко кога је био реденик метака. Чарапе 
вунене, јаке. Топле. Здрави, скоро увек нови и јаки опанци на ногама. 
На глави или капа црногорска или ћулаф - кече. Увек велики, бели 
шал око главе. Њиме је потпуно била обавијена капа црногорска. Или 
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кече - ћулаф. Такав шал је носио чобанин око главе и лети и зими. И 
кад је најстуденија зима и кад је најжаркије лето. Арнаутско кече и 
бели шал ношени су зато да се из даљине не примети да ли је чобанин 
Србин или Турчин. То ношење шала око главе толико је било уоп-
штено да путник, заиста, не би могао по оделу лако разликовати чо-
банина Арнаутина од чобанина Србина. Шал су исто тако носили 
арнаутски чобани. И грађани из Плава и Гусиња. 

После ослобођења тај шал је потпуно ишчезао. Замењен је шаре-
ним шалом. Чобани, сем студених дана, не носе више главу завијену 
шалом. Чак ни стари људи, негдашњи чобани, који се целог века нису 
раздвајали од тога шала, не носе га више. Изобичајено је завијање 
главе шалом кад се за то не oceha стварна потреба због студа. 

Чобански живот данас нема онај облик који је имао за турске вла-
давине. Нема више ни оног броја чобана. Ни негдашњих катуна. Пла-
нина је слободна. Чобани су сада младићи и деца. Задруге су се већ 
изделиле. Већином су самоглавци домаћини и ни издалека садашњи 
чобански живот у Васојевићима није оно што је био. Домаћини, који 
располажу већим бројем оваца, дају се лако избројити. Слободан жи-
вот у слободној домовини не групише више чобане у катуне, у супоне, 
у ону велику негдашњу организацију, која је штитила планину од 
туђина и имала чисто национално обележје. Са једним одбрамбеним 
офанзивним карактером било је некад то чобанско живљење. Ишчезла 
су данас сва обележја негдашњег чобанског живота у Васојевићима. 

У то доба чобанин је редовно носио пушку, за све време док чува 
овце. С том пушком спавао је. Као с верним другом. Данас тога више 
нема. Некада је чобанин носио и штап, да се поштапа по стрменима 
планинским. И пушку да се брани од непријатеља. 

Чобанин није никада сам прао своје рубље. Оно је слато у село да 
га оперу жене. Чобанин је мање прљао одело но ратар. Није био из-
ложен блату и прашини у оноликој мери у коликој је изложен земљо-
радник. Чобанин је живео у високој планини. На њој остајао је снег 
до пола пролећа, а рано падао на планински предео. И на тој чистоћи 
живео је чобанин и бринуо око стада. Па и док се овце јагње на снегу 
је чобанин. И кад се већ све рвце изјагње, ливаде су се одевале зеле-
нилом и чувале пастира од прљавштина и блата. 

Чобанин није прљао одећу ни прањем судова. Увек је са њим у 
планини неки дечко. Он је прао судове и обављао ситни посао у ко-
либи чобанској. 
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Летња и зимска кошуља нису се разликовале. Само је лети ређе 
ношен огртач, талаган са капуљачом. 

Чобанин није певао у турско доба чувајући стадо. Он је више ха-
лакао псе, дозивао друга на другој страни долине но што је певао. По-
неки пут и нарицао је за погинулим рођаком, братом или другом. У 
ствари, планина није била весела, јер је увек у селу иза кога је чоба-
нин, била погибија од Турака па се чешће чула запевка но песма. 
Црне мараме, као знак жалости, биле су веома честе, а понеке жене 
из појединих породица стално су носиле црне шамије за погинулим. 

Оно што није могао чобанин да изрази песмом, казивао је својом 
свиралом. Није било професионалног свирача међу чобанима. Али 
је било чобана који су знали “да ударе прстима” тако лепо, да су чо-
бани по свирали познавали друга у даљини. 

Чобанин је свирао јутром кад најави стадо у пашу. И с вечери, кад 
се стадо враћа на ноћиште. Није било одређене арије. Услед прими-
тивности свирале чобанин није могао да одсвира ни једну арију, ако је 
имала модулација. Та чобанска музика била је само у једном одређена 
- пуна неке чежње. У звуку те свирале, чуло се треперење лишћа, грго-
рење усамљеног потока у горској самоћи, звоњење звона на овну прет-
ходнику, шум ветра преко сувих трава. И док је живот чобанина ипак 
био весео, нешто невесело осећало се у звуку његове свирале. 

А нарочито било је нечег сетног и тужног, кад је тај звук допирао 
из дубоких четинарских шума. 

Био је импресиван. 
Ко год је тај звук једном чуо како допире из горске самоће није га 

више могао заборавити. 
(1939) 

 
СМРТ ЧОБАНИНА 

 
Смрт српског чобанина у планини, за време турске владавине, била 

је скоро увек од непријатељске пушке, а ређе од болести. То сведочи 
многобројно мраморје покрај планинских стаза, и ивицом шума у пла-
нини, по пределу, где су чобани били на домаку турске пушке. И зато 
што су убијани од непријатеља, смрт чобана је тешко падала: и дому 
из којега је чобанин, и селу, у коме је рођен, и свима чобанима, и целој 
српској крајини. Јер чобанин није био само чувар свога стада, своје 
живе имовине: он није припадао само своме дому и племену и своме 
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братству. – Чобанин је био крајишник, и борац. И то га је чинило, на 
неки начин, и великим, у очима људи једнога предела. Давало му значај 
граничара, који вечито бди и чува својом главом, да други, туђин, не-
пријатељ, не заузме оно што се сматра својином српске крајине. 

Зато је оплакивање смрти погинулог чобанина било искорено. Оп-
лакиван је херој, јунак; неко који није пустио непријатељу стопу 
српске земље. Било је чобана који су и лети и зими били у планини. 
И тамо су сељаци, приликом сахране погинулог чобанина лелекали 
лелеком који је на дан сахране одјекивао из стотине грла:  

Леле, наша сломљена крајино.  
Леле, Србине брате, заштитниче.  
Леле, крајишниче, и пушконошо,  
Орле из планине, тужна погибијо, леле.  
Леле od крајине саломљено крило, леле.  

Зато што је увек могао да лако погине, да свакога часа изгуби 
главу, - а ипак, упркос свега тога, никако не напушта планину, чоба-
нин је био свима драг, и својбини, и онима којима није био род. – И 
жалост за погинулим била је увек и искрена и дубока. 

Живећи у планини, он је постао синоним планине. И жене су на-
рицале, кад се оплакује чобанин:  

Мој цвијете на планини, 
Жут јаблане,  
Мој чобане od оваца, 
злато моје,  
Вита јело с врх планине, 
брате рано.  

Жалост за чобанином долази и отуда: што је он невин. Није крив, 
нити дужан никоме. Он живи у крају где се не чини грех: у планини, 
у свежини. Покрај цвећа и шуме. 

И стадо мора да пати што нема чобанина:  
Блекнуће ти блеком овце, 

                 чобанине, 
 Неће пасти зелен траве, 

јер те нема. 
Kad довече дође вече, 

тужна мајко!  
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Уз миросне детелине, 
леле мајко!  

Па затвори веље звоно, 
Вељи јади!  

И cea звона на овцама, 
куку нама – 

Нека овце муком дођу, 
све по ноћи, 

 Јер су дошле без чобана, 
леле нама.    

Мајка дуго чува капу погинулог сина. Чак целога века. Чува и ко-
шуљу. И „разговара“ се с њима, место сина. 

Та крвава кошуља, подсетник је на освету. Избациће се из сандука 
тек кад падне глава убице, или којега од браће убичеве, или рођака, 
а, на крају, и глава којега од Турака, из турске крајине. Чараие поги-
нулога чобанина не задржавају се у кући. Сматра се: ако би неко обуо 
те чарапе, и он би умро или погинуо ускоро. – Ни опанке, из истог 
разлога. И опанке и чарапе погинулога неко од чељади дискретно 
баци у какав грм ван куће, и за њих не распитује нико више. – Ако их 
ту, случајно, пронађе дете из те куће, опет се врате на исто место. Де-
тету ће се рећи: „Не дирај то, не ваља се“. 

Оружје чобанина, ако га убице нису однеле са погинулога а у том 
случају примају на себе две крви, и са две главе мртве морају да плате 
убијеног када се свети, носи млађи брат. И том пушком свети брата. 
– Из заседе први пуца брат или отац, па други који су у чети. Ако отац 
није млад, и нема више деце, до погинулога јединца, а нема ни уну-
чади, оружје he поклонити: пушку најближем рођаку, који ћe осве-
тити чобанина. А револвер, који, иначе, није саставни део чобанског 
оружја, задржаће отац за себе, све до смрти. А на самртном часу „пре-
ручи“ коме ћe револвер припасти. А увек некоме од рођака. Или оди-
вићу. Поклониће га и неће га држати у кући до смрти, ако је његовог 
сина осветио неки рођак. Њему ћe дати, одмах после освете, револвер 
сина. – Тада, у кући очевој настане чашћавање. И он ћe запевати. И 
ако самохран, и уцвељен смрћу сина, загудиће уз гусле. Као да сина 
жени, јер је „освећен као и посвећен“. 

Ако му је син остао неосвећен, отац ћe задржати револвер до 
смрти. – Кад умре, све до сахране, тај револвер синовљев лежи на 
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одру умрлога оца. – Уклоне револвер са одра тек када мртвога оца 
спуштају у гроб. Револвер се тада врати у кућу. Обеси се о клин, и ту 
остаје све док се сви црквени обреди обаве, и жалост почне да чили. 
– Нечујно га узима онај коме је „препоручен“ на самрти. 

Борбе око планине и испаше биле су мерење снаге и јунаштва 
двеју крајина: српске и турске. Карактеристично је да су убијени, и с 
једне и с друге стране, само одрасли чобани. – Нису Турци, ни Ар-
наути, нити Срби, убијали оне чобане који нису били у пуној животној 
снази. 

Гинули су зрели момци или зрели људи. Деца, никада. Није се де-
сио случај, нити га ко памти, да су Срби, или Арнаути, или Турци, 
убили младића испод петнаест година. Чак на одраслог чобанина, 
само ако се налази неко дете у његовом крилу или толико близу, да 
може то дете да погине, противници нису пуцали. Heћe да уплаше 
дете. Чекаће се друга прилика, кад чобанин буде сам или у друштву 
одраслих чобана. – Ако су чобанице у групи с чобанима, не пуца се у 
чобане, ни тада. Погинуће „женска страна“. А онај ко би убио жену 
пушком, не би смео понети пушку кроз крајину. Горко би био преко-
рен. И никакво оправдање не би могао наћи. 

- То је закон који је важио за осветнике. – Закон који се није газио, 
и ако је закон мржње и освете да погази све обзире. – „Љут човек 
упола је човек“. 

Где погине чобанин, други чобанин стави ту камен. Па била то и 
туђа ливада, јер је чобанин погинуо бранећи и ту ливаду, онако као и 
своју. Тај „мрамор“ подсећа на погинулог чобанина. За мирног вре-
мена, кад није крваво лето, чобани се скупе ту, и препричавају поги-
бију и освету. Често се испева песма која је почињала:  

Подиже се једна чета мала, 
Од Полице крваве границе  

Или:  
Подиже се једна чета мала, 
Од Будимља места питомога. 
Од Велике места јуначкога, 
Од Калудре, од крајине љуте.  

Кад чобанина освете, чета осветника дође колиби погинулога или 
у село и огласе пушкама да је освета извршена. Оглашава се да се зна 
ко је осветио. То је прво. Друго – да се похвале, јер је освета била ју-
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начко дело. Tpећe: да олакшају души. Јер је био прекорен онај који 
не освети свога. Потекла би реч прекорна: 

„Да си ваљао, ти би брата осветио“. – „Кад си такав јунак, што оца 
не освети“. – „Лако ти се на мене нејакога издирати, а ђе ти је крвник 
бабов“. 

Ако су куће села где се сахрањује чобанин, на домаку турске 
крајине, и гласно кукање сељака, нарочито лелекање, може да се чује 
у турском крају, код турских кућа, сељаци тише лелечу погинулога 
„да не чују Турци, да се насладе“, да не уживају што чују тешке јауке 
за погинулим чобанином. 

(1939) 
 

ЧОБАНИН НАЈАМНИК 
 
Чобанин најамник није се ни по чему разликовао од осталих чо-

бана најамника. Он је међу чобанима имао исти углед, који је могао 
да има и чобанин из домаћинске куће. 

Кад се „узме“ најамник у најам, да му се пушка – да је носи за ста-
дом. То је обележје да је постао члан куће у коју је ступио као наја м -
ник. Преда му се и стадо. И број стоке коју ће да чува. Назначиће му 
се и болестан брав у стаду; и брав који рамље; и брав склон да чини 
штету. И ован који ће да удари роговима. Ако није собом донео, пре-
даће му се и торба у којој he носити себи чобански хлеб. Од одела 
даће му се оно што је погођено. Али му се дадну одмах нови опанци. 
За све време служења, најамник мора имати здраву и јаку обућу. Чо-
банин најамник не сме да буде бос. Домаћа чељад, и кад је најбогатији 
домаћин, могу поћи на посао и боса. То може и чобанин најамник. 
Али кад то хоће он. А обућу мора имати здраву. Не сме бити бос ни 
једног дана. Онај који је чувао те овце пре најамника чобанина, не-
колико дана иде с „новајлијом“. Да га „уведе“ у дужност. Да га упозна 
са стадом, и са свим оним што ћe га срести у чобанском послу, као 
најамника пастира. Нарочито ако је чобанин најамник дошао из да-
леког краја, њега дуже обавештавају и упућују. 

Прве вечери или првога јутра најамник седа за трпезом за осталом 
чељади. Ако хлеб „ломи“ домаћин или домаћица или ма које старије 
чељаде у кући, колико стави хлеба испред домаћина или нај старијега 
за трпезом, толико ће ставити испред најамника, да он не осети своје 
дошљаштво. Пошто се стави хлеб испред домаћина и најамника, ста-
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вља се онда испред остале, старије чељади. Напослетку да се хлеб 
деци. Тад се најамнику да и посебна кашика. Та кашика је или сасвим 
нова, или једна која се до тада јављала прекобројном свакога ручка 
и вечере, свакога јела, и која се никад не уклања из кашика по једном 
веровању: нека буде једна кашика више; биће, зато вишак у чеља-
дима. Доћи ћe и неки гост; нека има своју кашику. Том кашиком, коју 
је добио првог дана када је почео да обедује, у кући у коју је ступио, 
служиће се стално, све док се налази у тој кући као чобанин на -
јамник. 

Ни за време првог јела, ни доцније, и никада ни једно од чељади 
не сме да погледа у кашику, нити хлеб најамника. Може најамник за 
време службовања и да буде изгрђен. Али само од домаћина и пла-
нинке. Никада од млађих чељади. Нарочито ништа не сме да каже 
лоше најамнику. А прекор старијих увек је у благој форми и савету. 
Но истински, тешки прекор. И увек блажи но када домаћин грди ос-
талу кућну чељад. 

Једно, никада се неће десити да се направи ма каква алузија на 
јело чобанина, било да много једе, било да често једе. Главно је: најам -
ник не сме бити гладан. „Слуга се веже хлебом, не конопцем“. Слуга 
мора да је сит. Зато што је дуго на послу, стално у покрету, чобанин 
огладни и треба га добро хранити. 

Чобанин не сме, по неком урођеном правилу, да чини послугу 
деци. Ако је дете жедно или му треба каква ситна ствар, коју дете 
може само да донесе, чобанин, као ни други слуга, не сме је донети. 
Нека се дете само служи и само иде за својим послом. Чобанин ће 
потрчати на сваки позив планинке, брата домаћиновог и госта који 
се деси у кући. Али „дете не сме да заповеда“. 

Чобанин је постао члан куће кад је ушао под њен кров. Тако га 
третира сва кућа, комшије, чобани, и сељаци у селу; и чобани у пла-
нини. Не сме га напасти нико. У том случају напао је домаћина. Ком-
шија може да изудара комшијско дете, ако га нађе у штети. Најам ника 
туђег не сме руком таћи. На неуљудност најамника може свако да се 
домаћину пожали, али не сме ништа са њим да грубо расправља. Шта 
ко има да расправи с чобанином, нека то расправи са домаћином. То 
је правило. Напад на најамника теже пада домаћој чељади, него напад 
на домаће чељаде. Сва кућа устане у заштиту најамника, чим се њему 
чини нешто неправо. И онда кад најамник учини штету неком или 
неправедну ствар, газда одговара. 
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Ако случајно изврши убиство или тежи злочин, који нема везе са 
одбраном имовине домаћина, чобанин одговара. Домаћин ће га шти-
тити. Али такву кривицу неће примити на себе. Интересантно: нај-
амник није никада, сем ако није род погинуломе, ишао у освету са 
домаћим. Сматрало се за срамоту. Могао је и погинути, а то би био 
тежак грех. Јер је најамник и тако осамљен, јер служи другога, а још 
да погине у освети, то би било много, претерано тражење од једног, 
који и тако са свим бићем ступа под туђ кров. За време Турака, ако 
најамник убије Турчина, исто је као да га је убио домаћин. „Ко ти једе 
хлеб, твој је“. Ако неко пође из нечије куће у крађу или на злочин, су-
мња је пала увек на онога у чијој је кући преноћио злочинац. 

Ретки су случајеви да се најамник призети. Понос домаћинства, 
ма у како тежак положај долазио, остајао је чист у овим брђанским 
крајевима: „Слуга је слуга, ја сам домаћин“. Могло се десити да газда 
ожени чобанина сеоском девојком, али својом никада. Газда ће по-
днети и трошак око женидбе. Отићи he у сватове. Учествоваће у 
трошку. Али му неће дати девојку од свога порода. Даће му неку да-
леку родицу, сироту, а добру девојку. 

Домаћин неће изложити опасности чобанина најамника више но 
сина или брата. Где не би послао брата или сина, не пошаље ни нај-
амника. И зато чобани најамници, за време Турака, напасали су стоку 
само тамо где сви други чобани из целе планине. Није се могао слати 
на воду или на пашу тамо где не иду остали чобани. Где је опасност 
неизбежна. 

И пре поласка на испашу, планинка је увек при поласку савето-
вала чобанина: „Чувај се“. 

Стрепело се за његов живот као за живот рођенога. 
(1939) 
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UDK 7 
 

Rifat MUKOVIĆ 
 

ODA IMPRESIONIZMU 
 
 

PP od kraj devetnaestog vijeka, Pariz, grad ustreptalih čula, postaće 
stjecište umjetnika iz cijele Evrope. Ko je imao nešto da kaže u 
svijetu umjetnosti hrlio je Parizu. Pariški bulevari, Monparnas,  

Monmartr, mostovi kraj Sene sa šetalištima i kupalištima, kafane, resto-
rani i bordeli, vrveli su od svijeta željnog zabave, mode i provoda. 

To je vrijeme kada se uz čašicu apsinta i jeftinog vina u uzavrelim 
pariškim kafanama igra i pleše do zore uz kankan. Vrijeme kada Fran-
cusku javnost i cijelu Evropu potresa afera Drajfus, i kada Zola, objavljuje 
svoj čuveni protest, u odbranu nevinog čovjeka, sročen u jednoj riječi:  
Optužujem, a ta jedna riječ će postati sinonim borbe za pravdu i istinu, 
svih istinoljubivih ljudi, do današnjih dana. To je vrijeme kada je ne -
sputani, buntovni, i kreativni ljudski duh progovorio silinom snage i 
energije dostojne ljudskog življenja. To je vrijeme koje je bez pardona 
odbacilo sve prethodno rečeno u umjetnosti, i kada se u beskomprimis-
noj borbi za novi svijet, za novi umjetnički izraz izgaralo do smrti. To je 
vrijeme kada je biti boem značilo vrlinu, a imati samo jednu ljubavnicu 
značilo hendikep. 

Kraj devetnaestoga vijeka će učiniti konačni raskid sa akademizmom 
i klasicizmom. Svijet običnih ljudi i svakodnevnih životnih prilika postaće 
središna tema likovnim stvaraocima. Probuđeni svjet boja u rukama 
odvažnih slikara Pariza zadaće konačni udarac akademizmu. Odbačeni, 
i neshvaćeni od sredine i kritike, likovnjaci će provoditi vrijeme u me-
đusobnim duženjima, izmjenjujući iskustva, znanje, i poglede na umjet-
nost. Upućeni sami na sebe, radoznalo će lutati svijetom boja tragajući 
za sopstvenim izrazom. Naravno, novi izraz nije bio sporan, ali pogledi, 
kako doći do sopstvenog izraza i kako odbraniti lična shvatanja umjet-
nosti često su vodili do žučnih rasprava, razmirica i svađa. Upravo će taj  
unitrašnji poriv i individualnost voditi umjetnike od jedne iste polazne 
tačke putevima ličnih likovnih poimanja slikarstva, i dovesti do pojave 
likovih pravaca koji će udariti temelje savremenom slikarstvu. Na istom 
mjestu u isto vrijeme našli su se slikari, pregaoci, nemirnog duha, uz-
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burkavši svijet slikarstva da i danas diše i živi bilom impresija i nestvar-
nog nadahnuća. Uspavani svijet boja najednom ožive, snažno, hrabro, 
skoro brutalno - a pariška javnost zanijeme. 

Okrenuvši se galantnim scenama iz običnog života, Eduard Mane će 
šokirati građanski moral, svojim uljem na platnu - Doručak na travi. Cen-
trali dio slike ispunjava naga ženska figura izložena čežnjivim pogledima 
ležernih muškaraca. Ali, ovdje nije kraj, na opšte zgražavalje javnosti i 
kritike, isti slikar će još jednom puritansku javnost dovesti do infarkta 
svojim platnom - Olimpija.  

Svijet, već viđenog i doživljenog akademizma, lagano je počeo nagri-
zati crv slobodnog umjetničkog izraza. 

Mone će istu temu - Doručak na travi, obraditi na svoj način, tako što 
će čitavom ambijentu i figurama dati svjetlosti, a prostor će nesmetano 
disati vazduhom. Na prvoj izložbi „nezavisnih“, Mone će jednu od svojh 
slika nazvati Impresija- ilazak sunca - rađa se nova umetnost, umjetnost 
boje i zvuka - impresionizam. Jedan kritičar će podrugljivo komentarisati 
Moneovo platno, smatrajući ga nedostojnim i nedoraslim likovnom umi-
jeću. 

Najveći dio slikara okupljenih oko grupe „ nezavisni “ zvanični salon 
će odbijati. Prve izložbe se organizuju u trećerazrednim gaerijama i res-
toranima. Heterogena grupa slikara će više manje nastaviti svoj likovni 
život slijedeći individualna shvatanja i težeći sopstvenom izrazu, ali slo-
bodan umjetnički izraz, vazduh, i svjetlost će biti osnovna nit koja će ih 
zaokupljati i činiti temelj stvaralačkog zanosa. 

Došavši u „impresionistički“ Pariz, riđobradi Holanđanin, Van Gog, 
će zanijemeti od čuda. Pred njegovim očima blistao je raskošni svijet 
boja. Zatečen i potišten, hrlće tako od jednog do drugog slikara. Radan i 
predan, upašće tako u svijet boje oponašajući Degu-a, Monea, Renoara. 
Vidjevši stranputicu kojom je krenuo, brat Teo će ga savjetovati:  

- Jednog dana ličiš na Monea, a drugoga dana na Gogena. Moraš biti 
svoj, neka su ti oni samo polazna osnova.  

Ali riječi utjehe nijesu bile dovoljne. Skoro u rezignaciji, na savjet 
svog prijatelja Lotreka, van Gog će se naći na jug Facuske, pod toplim 
nebom Provanse. U glavi mu je kao lijepak čučala ideja: „I kad crtaš, sli-
kaj”. Nemir kolorističkih linija, podržan svijetlim, žuto-purpurnim ko-
loritom, odražava unutranji doživljaj. Motiv postaje povod, dok unu tra šnje 
psihološko stanje sugeriše likvni izraz. Nastaju platna divljih boja, a boja, 
sama po sebi, postaje sredstvo izražavanja. Unutrašnja borba i nemir, 
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protkani neumornim radom, nagovijestiće i otkriti svu krhkost Gogovog 
nervnog sistema. Van Gog i Gogen će se tako naći u tijesnom prostoru, 
kao cimeri, u “žutoj kući” u Arlu. Razlike u pomanju slikarstva, inače 
dvije oprečne ličnosti, dovešće do prvih razmirica, a atmosferu rada i 
kreativnosti, zamijeniće nesnošljivi nesporazumi i svađe. Gog će tako u  
naspupu neurotičnog ludila otkinuti sebi uho. 

Povrijeđen i skrhan, na zahtjev građana Arla, Gog će napustiti Pro-
vansu i naći se u duševnoj bolnici u Sen Remiju.To je vrijeme kada sli-
kanje postaje opsesija i borba za život. I najupućeniji kritičari i pozna  vaoci 
života i djela slavnog holanđanina, ne mogu odgovoriti na pitanje: - Da 
li Gog slika što je lud, ili je poludeo što slika? Vođen neumitnom rukom 
sudbine, i ako pomagan od dr Gašea i brata Tea, Gog se na kraju, nije 
mogao spasiti. Još jedan odlazak u žitno polje, kraj seoskog druma, uz 
zloslutnu igru gavranova, pod modrim nebom, dovešće ga u potpuni be-
smisao. Pucanj u grudi će definitivno prekinuti mir žitnih polja pod kla-
sjem, a jedan život predanog zanesenjaka će konačno biti prekinut, 
zauvijek. 

Prve riječi kritike, pohvale, i satisfakcije za neumorni rad došle su 
prekasno.Gog je već počivao u vječitom miru u sjenci suncokreta, okru-
žen žitnim poljima na brdu kraj Overa. Bolešljivi Riri, će u Pariškim ka-
fanama, uz čašicu konjaka, bijesno, izazivati svakoga na dvoboj ko bude 
smio reći da Gog nije veliki slikar. Za nas obične, naučene i uvedene u 
svijet slikarstva, Van Gog će ostati preteča ekspresionizma, i simbol stra-
danja i patnje, u težnji da se svijet umjetnosti doživi i prikaže iskeno, 
sopstvenom dušom i čulima. Da ironija bude veća, slike van Goga se da-
nas procjenjuju na milione dolara, a sam Gog je najveći dio života proveo 
skoro gladujući. 

Mladi slikar iz Pariza, Žorž Sera, će uspjeti da poetikom tačkastih, 
strogo nijansiranih boja, ostvari svoj san, da je slikarstvo ustvari mate-
matika, a tonovi predstavljaju moekule različito nijansiranih boja. Zane-
šen u svom svijetu, sve druge kolege slikare je smatrao zalutalima, a svoj 
stav prema slikarstvu branio kao jedini moguć i ispravan. Kada se post 
mortem, nakon smrti Goga, postavljala izložba “nezavisnih”, Sera će, po-
smatrajući Gogovo Žitno polje sa čempresima, primijetiti, da je platno 
kompoziciono potpuno pogrešno postavljeno.Bolest ga je prerano stigla, 
ne dozvolivši mu da završi započeto. Umro je u 32 godini života ostavivši 
platna kojima se svijet i danas divi, postavljajući temelj novom pravcu u 
slkarstvu - poentilizmu.Izvajati figuru čvrstim materijalom je stvar vajara 
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i skulptora koji nijeme forme kamena oživljavaju dajući im život i uzbu-
đenje. Ne mogu se oteti utisku gledajući Žoržove figure, kupače, dokone 
ljude, što mirno provode vrijeme na obalama Sene a da ne pri mijetim:          
- Pa Žorž je vajao vazduhom. 

U isto vrijeme će bolešljivi slikar, grofovsko dijete, Anri Tuluz - Lo-
trek, preko noći postati poznat i slavan.Pariz je osvanuo okićen plakatima 
za večeri zabave uz kankan, u Mulen Ružu. Po prirodi boem, Lotrek će, 
na zgražavanje svoga oca, najveći dio svoga vremena provoditi slikajući 
u pariškim bordelima, intimne scene javnih žena. Nesrećno zaljubljen i 
sklon piću, Anri će umrijeti mlad u 33. godini života, na rukama svoje 
majke. Toga dana pariške javne kuće nijesu radile a prostitutke će u znak 
žalosti prema “malom Ririji” obući crno intimno rublje. Nikome nije 
pošlo za rukom da prikaže svijet običnih ljudi, kafanskih žena, scena iz 
javnih kuća na tako iskren, izražajan i poetičan način kao Lotreku. Scene 
plesa uz kankan, njegovih drugara i prijateljica u Mulen Ružu, odišu at-
mosferom bezbrižnosti i koketerije, i na najbolji način govore o vremenu 
u kojemu je živio. Prikazujući ljude onakvima kakvi jesu „ružni, dobri, 
zli “, Lotrek je karikirajući scene iz običnog života otkrio umjetnost ruž-
nom, dajući mu iskrenu ljudsku ljepotu. 

Došavši u Pariz iz rodnog Eksa, povučen po prirodi i ćutljiv, Pol Sezan 
će doživjeti skoro istu sudbinu kao i njegovi prijatelji slikari. Salon ga 
uglavnom odbija. Nesporazumi idu toliko daleko da će Mone izjaviti da 
ne želi više da izlaže sa Sezanom, jer on slika tako grubo kao mistrijom. 
Ali, takvo mišljenje ne dijeli, čiča Tangi, obični prodavac boja i prijatelj 
slikara, koji sa oduševljenjem u svom izlogu drži Sezanove Jabuke . Nje-
gov drug iz djetinjstava, pisac, tada već slavan Emil Zola, će ga smatrati 
potpunim antitalentom. Vrhunac nesporazuma će kulminirati, kada Zola 
napiše priču, inspirisanu Sezanovim slikarskim neznanjem, o slikaru koji 
ne uspijeva da pronađe sebe u varljivom svijetu slikarstva, da bi na kraju 
završio samoubistvom. Čuvši za ovakav stav svoga druga iz djetinjsva Se-
zan će raskinuti potpuno svaki kontakt sa Zolom, napustiti Pariz, i osta-
tak života provesti u rodnom Eksu, kraj brda Sveta Viktorija. Ali, ono što 
drugi nijesu primijetili u Sezanovom slikarskom izrazu, primijetiće niko 
drugi već Pikaso, koji će ga sa oduševljenjem slaviti. Dok njegovi prijatelji  
“impresionisti” rade uglavnom kratkim potezima kičice, Sezan je sebi 
dozvolio slobodu da širokim potezima, na momente grubim, živo kolori-
sanim površinama, ignorišući objektivno, ostvari snažan, skoro monu-
mentalan izraz, i otvori put postimpresionistimu? Možda bih u svojim 
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razmišljanjima mogao ustvrditi, gledajući Sezanove Velike kupačice, da u 
grubo iscrtanim, deformisanim ženskim figurama, leži upravo ljepota i 
snaga umjеtničkog izraza. Sezan uspijeva da široko bojenim površinama 
da čvrstinu i formu, praveći kompozicionu cjelinu skoro geometrijskih 
oblika, otvarajući put Pikasovom kubizmu. 

Neobuzdan, divalj, avanturista, pun strasti, bivši berzanski činovnik, 
Pol Gogen, će napustiti svoju mirnu službu i potpuno se posvetiti slikar-
stvu. Kolorista, snažan u izrazu, napustiće Pariz i inspiraciju naći na dale-
kim ostrvima Tahitija i Martinika, na sunčanim plažama među do  mo- 
 rocima. Gogen će u primitivnom svijetu domorodaca otkriti sopstveni 
svijet slikarstva.Upoznavši život ljudi na egzotičnim ostrvima, Gogen će 
ući u sferu demona i duhova, primitivnih vjerovanja ljudi koje civilizacija 
još uvijek nije dotakla i “pokvarila”. Predstave svakodnevnog života sa 
imaginarnim viđenjima stvarnosti, protkane, mitovima i legendama 
predsatvljaće osnovni slikarski koncept Gogena do kraja života. Na plat-
nima divljih boja u isto vrijeme će se naći pastoralni motivi iz realnog ži-
vota, kao i oni protkani nestvarnim predstavama iz religioznog kulta. 
Neshvaćen, i po prirodi buntovan, francuske kolonijalne vlasti, i hriš-
ćanske misionare, će smatrati za nasilnike, za ljude koji nemaju nikavo 
pravo da ruše svijet naivnih ljudi, koji sasvim ugodno žive u skladnom 
životu sa prirodom. Buntovan i neobuzdan, Gogen će pod kraj života biti 
i definitivno u sukobu sa vlastima koje ga osuđuju na robiju. Ali smrt će 
ga ovaj puta izvući iz kandži civilizovanog pravosuđa, pa će izdržavanje 
zatrvorske kazne provesti u konačnom i vječitom miru na ostrvima Ta-
hitija. Gogen je svojim pristupom zasnovao temelje modernom slikarstvu 
dvadesetog vijeka – nadrealizmu. Ponirući u dubine i ponore svijeta du-
hova i demona, Gogen otkriva novi izvanrealni svijet, toliko prisutan u 
svakom ljudskom biću, duboko ukorijenjen u vjerovanjima, arhtipski tvr-
dokoran, a toliko životan, da svaka predstava i spoznaja o čovjeku današ-
njice ne može biti potpuna bez istine da u svakom čovjeku čuči duh 
imaginarnog, maštom obogaćenog svijeta, predstava i slika, proizašlih iz 
iskonski ukorijenjenih strahova praistorije, koji nas i dan danas progone 
i s kojima živimo kao sa sudbinom. Stari Kamij Pisaro, poznat kao učitelj 
velikog broja impresioonista, reći će da Gogen drsko ruši svijet impre-
sionizma lutajći u svijet imaginarnog. 

Jedan mlad čovjek, apolonski lijep, u obaveznom somot odijelu, u 
čežnjivoj noći pariških ulica, sav u zanosu, skoro razdragan, sa bocom 
vina u ruci, pleše, igra, skače u krug oko spomenika Viktora Igoa. Nikada 
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nijesam vidio da neko tako iskreno i predano, sa puno nade, skoro bez-
brižno pleše, kao taj mladić, zapisaće tada već stari Ogist Renoar. Bio je 
to Amedeo Modiljani. Neodoljivo zgodan, po prirodi boem, raskalašan, 
slikar i vajar, ljubavnik bez zadrške, uz to još i bolestan, taman da kratko 
živi i ostavi iza sebe životnu i ljubavnu priču od koje će i onim najtvrđim 
dušama, mermernoga kova, barem na trenutak, grč probuđenih emocija 
čvrsto stegnuti srce. 

Modiljani će od samog početka slijediti sopstveni slikarski koncept i 
skoro autistično pripadati ženskom aktu. Prva izložba će završiti skan-
dalom, tako što će na samom otvaranju biti i zatvorena. Tadašnji građan-
ski moral se nije mogao pomiriti sa tolikom i takvom “golotinjom”  
Mo  di ljanijevih aktova. Naručioci portreta će biti krajnje nezadovoljni 
Modiljanijevim radom. Jedna majka, naručivši portret za svoju ćerku, će 
sa zgražavanjem primijetiti da njena ćerka nema ni približno tako duga-
čak vrat, niti tako izdužen nos, a uostalom nema ni tako ukošene oči. Te-
žeći subjektivnom, Modiljani uspijeva da elegentno izduženim linijama 
prati i deformiše subjekt, do stilizacije, dajući prednost bojenoj površini 
i prvom planu, potiskjući važnost dubine prostora. Govor tijela, probu-
đene erotike, u zatvorenom svijetu, gdje subjekt i umjetnik komuniciraju 
svako na svoj način, čine jedinstvenu cjelinu, koliko čulnu toliko i emo-
tivnu, a na kraju sasvim modiljanijevski osobenu i autentičnu. 

Na dan Modiljanijeve smrti njegova žena, tada već u osmom mjesecu 
trudnoće, Žana Ebuter, izvršiće u očaju samoubistvo. Mnogo godina ka -
snije će njihova ćerka Žana, napisati poznatu biografiju o svom ocu, i 
potresnu priču o jednoj ljubavi. Slikarsko djelo Modiljanija će vaskrsnuti 
u pravom svijetlu tek nakon njegove smrti. 

Kao da sam u Parizu, među veselo razdraganim društvom, željnim 
zabave i provoda, u stanu penzionisanog carinika, a sada slikara i zane-
šenog učitelja muzike, Žaka Rusoa. Uz smiješke i šale i svakojaku lakr-
diju, jedna iskrena duša, će lakomislenim djevojkama i mladićima, uz 
podsmjehe, prodavati slike, za dvadest franaka. Te iste ili druge slike da-
nas se nalaze u Luvru. 

Zaljubljen i naivan, Russo će stalno primati namirisana pisma sa iz-
livima nježnost i ljubavi, koja će u trenucima intime uz čašicu apsinta, u 
kafanama na Monparnasu, povjerljivo čitati svojim prijateljima slika-
rima. Pisac takvih ljubavnih pisama, uz obavezno zakazivanje ljubavnih 
sastanaka bio je đavolasti Pol Gogen. Uplovivši u svijet slikarstva, bez 
prethodnog poznavanja vještine slikanja, Ruso će iskreno i maštovito ot-
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kriti sopstveni svijet radoznalih vizija, i imaginacija, slikajući po sopstve-
nim mjerilima i diktatima srca. Čudesni svijet egzotičnih biljki, životinja 
i ljudi, budi nestvarne predstave života, koje vidi samo autor, a koje će nje -
govim savremenicima biti predmet zabave i ismijavanja. Svijet slikarstva 
nikada prije Rusoa nije vidio takav imaginaran svijet, neproporcio nal -
 nih formi, te nadrealističkih kompozicionih vrijednosti. Naivno sli karstvo 
dvadesetog vijeka imalo je svog pionira, svog preteču, u imenu Žaka Ru-
soa, kada će obični ljudi bez prethodnih slikarskih znanja ući u maštoviti 
svijet likovnih kreacija u kojima nadrealno uzvišeno stoji nad svako -
dnevnicom života, koliko idiličnom, toliko i mukotrpnom. 

Jedan simpatični čičica, sa osmjehom dječaka što još uvijek radoz-
nalo plovi svijetom slikarstva, u invalidskim kolicima, sapet reumatiz-
mom, sa krajnjom energijom zanesenjaka, upućuje savjete mladom 
umetniku, kako da izvaja, oblu, putenu, žensku figuru, a da pri tom ne 
izgubi onaj suptilni dio ženske nježnosti i erotike. U mladosti je pripadao 
društvu opuštenih drugara i galantnih druženja uz čašicu konjaka i li-
kera. Scene koketerije i bezbrižnog života prikazaće na osoben ali im-
presionistima odan način. Glavom i bradom - Ogist Renoar. Kupao je 
Ogist mlade dame, svirao uz muziku za ples pri tajanstvenoj igri svjetlosti 
u Mulen de la Galet, lebdio kao vilin konjic nad obalama Sene, zalazio u 
pozornice opere, tiho, neprimjetno, slikajući svijet ljudi iz kurtouaznog 
života, dajući im poetiku neprolaznosti. Ni jedan slikar, u principu sklon 
rezighnaciji i depresiji, nije uspio da očuva želju za životom i običnim 
ljudskim vrijednostima do kraja života kao Renoar. Toliko prisutan, to-
liko značajan, opet svoj, nedostiožan i krajnje puten, Ogist je živio u svi-
jetu svojih suptilnih vizija ljudi s kojima je živio i koje je osjećao više 
nego što su znali da osjete njegovi svremenici. 

Jedan starac skoro potpuno slijep sa štapom u ruci besciljno luta pa-
riškim ulicama i bulevarima. Plemić, bogat, aroganta, hrabar, učesnik 
Francusko – Pruskoga rata, slikar koji će svoje prijetelje zamoliti da mu 
u trenutku smrti kažu samo dvije riječi – Volio je da crta. Za života pri -
znat, samo svoj i ničiji, prihvatiće impresionizam kao stvar vremene i ži-
vota kojemu je pripadao. Slikar od kojega zaziru svi mladi slikari, 
od  važno drski boemi, bezobrazni, teatralno hrabri mladići, što uz čašicu 
jevtinog pića u Pariškim kafanama, pljuju ne sve i svakog, ali samo do 
momenta dok se na vratima ne pojavi Dega, - tada nastaje ćutanje i svijet 
avanture zamire. Neafirmisani, mladi Riri će utrčati u salon svoje majke, 
pun utisaka i ushićenja: - Maman, pa ja sam danas sjedio sa Degoom. 
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Krajnje povučen, sumnjičav, Dega će intimno slikati svoj svijet nedodir-
ljivo čuvan, sujetno zaštićen od svih utisaka kritike i vremena.Dega će 
napusti povijesne i mitološke teme i okrenuti se svijetu i ljudima oko 
sebe. 

Tragajući za avanturom pokreta i gesta Dega će sa podjednakim ža-
rom slikati kako pralje i peglačice rublja, tako i balerine. Trenutak po-
kreta koji danas bilježi foto aparat, Dega je istraživao smjerno - koliko 
emotivno toliko i analitički. 

Oslobodivši tijelo učmalom poimanju figure klasicizma, Dega je oži-
vio, i utemeljio moderni akt, a slikarsku tehniku pastela podigao na pi-
jadestal ravan ostalim likovnim tehnikama. Dega je umro doživjevši slavu 
i samoću u 83. godini života, a slikarstvo dvadesetoga stoljeća će poći u 
svijet neumitnog istraživanja figure i pokreta, ne samo kao pukog, voš-
tanog gesta, već kao temeljno istraživanje psihologije pokreta. 

Proljećni je dan. Prijepodne, zaleglo, ućutalo se u strijež i ledene ma-
gle što još kriju pogled nad proljećnim pejzažom. Tragovi snijega kao 
oble ploče čuče nad vlažnom mahovinom. Svuda grgolji voda. Oblaci te-
ški i mutni dovoljni da skriju sunce što u pakosti i moći izranja gore preko 
brezovih brda. Odsjaji sjenki prigušeno trepere, nemirno i nestalno, to-
nući u svijet stalne želje ili poriva da sve bude promjenljivo, ponovo ro-
đeno, nanovo doživljeno, divlje uznemireno, a opet sasvim ćutljivo i 
dostojno jezika malog broja ljudi da doživi uzvišene metamorfoze pri-
rode. A onda najednom, polude istok u žuto purpurnim bojama a na mah 
se prelomiše vitke stamene linije zadrijemale Hajle, otvoriše se ledeni bi-
jeli džinovski listovi litica i kao krila leptira surovo i divlje primiše prve 
zrake sunca. Uz johe modra voda Ibra se zamuti, radoznalo i istrajno pri-
hvati boje proljeća, upi ih, oživje i snjima kao sa sudbinom leže uz sivo 
kamenje, tek pomalo svijetlo od refleksa jutarnjega zraka. 

Završiću ove retke sumljičavo pozvan da pišem o svjetlosti dana, 
tame noći, purpurnih zora nad mojim životom. Sklopiću svoj dnevnik 
stalnih lutanja i traganja za ljepotom. I kad god moja duša zamre u uč-
mali svijet običnosti provincije, kao šapat mi dolazi misao sa druge strane 
vasione, da je svijet jedan, nepodijeljen; i vrtovi Živernije, i zalasci sunca 
kraj Overa, i toplo nebo Provanse, i naš Ibar, i sunčane zatežene livade 
Ruišta, i veslači na Seni, i naša Hajla; i sav taj svijet ljudi željinih zabave 
i provoda živi i tu kod nas, podjednako čulan, varljiv, i poročan kao na 
Monparnasu, na obalama Sene i Bretanje. Meni ohrabrenje stiže sa ne-
čujne strane, uneverzalnog govora čovječanstva, da je svijet jedan, da 
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vjetrovi Sahare duvaju i donose oblake bojene prašine kod nas, a da polen 
naših gora putuje stotinama kilometara daleko noseći klicu naših života 
daleko do obala Somalije, Hondurasa, i Argentine. Ako shvatim istinu da 
su odsjaji i titraji svjetlosti svuda isti, univerzalni, reći ću srećno i hrabro, 
i ovde, tu kraj sivog kamena, pored bistroga Ibra, pri tajanstvenoj igri 
svjetlosti, slikao je Klod Mone.        
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RAZVITAK ARHIVA I ARHIVSKE SLUŽBE U BERANAMA 
 
 
SAŽETAK:  U radu se govori o početku formiranja Arhiva i arhivske 

službe u Beranama. O samoj funkciji Arhiva da prikuplja, čuva, obrađuje 
i publikuje arhivsku građu, кao i o značaju arhivske građe za nauku, kul-
turu i obrazovanje. Isto tako i o funkcionisanju Arhiva i arhivske službe. 
Autor ovim putem pokušava da prikaže istoriјski razvitak Arhiva i ar-
hivske službe u Beranama.   

KLJUČNE  RIJEČI: Arhiv, arhivska služba, arhivska građa, arhivista, 
dokumenta, fond 

 
UVOD 

 

KK ada su čovjekove radnje u toku njegovog razvitka postale sve savr -
šenije, a njegova iskustva sve bogatija onda je on utvrdio određene 
znakove za bilježenje tih svojih iskustava. Čuvanje ovih zabilježe-

nih iskustava prvo nalazimo u starom Egiptu u XIV vijeku p.n.e. 
U saroj Grčkoj pisana dokumenta čuvana su od VI a u Rimu od V 

vijeka p.n.e. 
Razaranjem starih civilizacija i na njihovim temeljima formiranjem 

novih država javlja se potreba za radom pisarnica u kojima je stvarana 
pisana dokumentacija. Tako su samostalni gradovi a i svjetovni i crkveni 
feudalci stvarali svoje arhive gdje su čuvali dokumentaciju o agrarnom 
pravu, poklonima i privilegijama za dokazivanje nekog stečenog ili do-
bijenog prava za svoje lične potrebe. 

Rušenjem feudalizma arhivi dobijaju novo mjesto u društvu kako u 
samom prikupljanju tako i u valorizaciji, čuvanju i proučavanju stvorene  
dokumentacije-arhivske građe. 

Ne mali broj teoretičara ima dilemu dali je uloga arhiva upravna ili 
naučna, ali je kod svih naučna u prvom planu.1 

1  Franjo Biljan: Treći međunarodna konferencija “Okrugli sto arhiva” Beograd, Arhivist, 
3 -4 , 1957. st. 84.
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Zadatak Arhiva i arhivske službe je da prikuplja, čuva, obrađuje, daje 
na korišćenje i publikuje dokumenta od znacaja za istoriju, za nauku. 

Arhivistika je naučna diciplina, u smislu da je nauka bitan faktor 
progresa, istraživanje novog na osnovu znanja o prošlosti i sadašnjosti, 
u cilju predviđanja budućnosti. Kao nauka, arhivistika se bavi prouča -
vanjem dokumenata sa svih aspekata2. 

           
 

FORMIRANJE  ARHIVA  U  BERANAMA 
 
 Da bi se arhivska građa sačuvala od propadanja i uništavanja, počeli 

su je prikupljati službenici Muzeja koji je formiran 1955. godine.  U pri -
kup ljanju i spašavanju od uništavanja arhivske građe učestvovali su poje-
dini građani svjesni značaja i važnosti da se sačuva pisana doku men tacija. 
Ova arhivska građa deponovana je u prostorije Muzeja. Sve do incijative 
koju je pokrenuo Državni arhiv NR CG sa Cetinja 1959. godine, da se 
formira jedan Regionalni arhiv. 

U ovaj Regionalni arhiv trebalo je da se prikupi sva arhivska građa 
sa sjevera Crne Gore i smjesti u Bijelom Polju. Narodni odbor opštine  
Ivangrad je prihvatio ovu sugestiju i sva arhivska građa iz prostorija 
Muzeja prebačena je u depo u Bijelom Polju. 

Međutim zbog neadekvatnog smeštaja arhivske građe, to jest nepo -
sjedovanja odgovarajućeg smještajnog prostora – depoa u Bijelom Polju, 
kao i zbog obaveza koje je trebalo da ispunjava Regionalni arhiv a nije 
tu svoju funkciju ispunjavao, Skupština opštine Ivangrad donijela je od-
luku da se arhivska građa vrati. Arhivska građa je vraćena u Ivangrad i 
ponovo deponovana u prostorije zgrade Muzeja. 

U čitavom periodu od prvog prikupljanja arhivske građe  od strane 
službenika Muzeja i građana 1955. godine, pa sve do 1982. godine, Ar-
hivsko odjeljenje iz Berana ne posjeduje nikakve zapisnike o primo -
predaju arhivske građe. Tako da se ne može utvrditi da li su pri prijemu 
arhivskih fondova u prostorijama Muzeja pravljeni zapisnici o vremenu 
preuzimanja, vrsti, sadržaju i količini arhivske građe. Po sadržaju ar-
hivske građe po fondovima koju posjeduje Odjeljenje Berane možemo 
utvrditi da nijesu postojale Liste kategorija sa rokovima čuvanja arhivske 
građe. Znači nije vršena valorizacija arhivske građe. 

  2  Dr. Zdravko Deletić: Tehnika istoriografije, Niš 2006. st. 55. 
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Arhivski fondovi koji su deponovani u Muzeju koje sada posjeduje 
Odjeljenje Berane su Mjesni narodni odbori, Narodni odbori opština i 
fondovi Seljačkih radnih zadruga. Prilikom prikupljanja ovih fondova 
nije vršena valorizacija njihove građe pa ima dosta  bezvrijednih dokume-
natacije koja se čuva od 1 do 10 godina po važećim listama kategorija sa 
rokovima čuvanja kojoj je istekao rok za čuvanje pa je treba izlučiti – 
(škartirati, uništiti) kao bezvrijedni registraturski materijal. Arhivska 
građa je kulturno dobro ako ima svojstvo od posebnog značaja, naučnog, 
umjetničkog ili tehničkog. 

Da bi se arhivska građa na stručan način čuvala, stručno obrađivala 
i koristila SO Ivangrad je formirao Arhivsko odjeljenje pri Centru za kul-
turu 1975. godine, i ustupila zgradu Vodne zajednice za potrebe Arhiva 
u kojoj se i danas nalazi Arhiv.  SO Ivangrad je organizovala sastanak sa 
SO Plava i Rožaja 1977. godine sa predlogom da se formira Regionalni 
arhiv za ove tri opštine. Predstavnici Rožaja i Plava prihvatili su for-
miranje Arhiva ali ne i njegovo finansiranje. 

Dezintegracijom Centra za kulturu 1982. godine, iz njega su se izdvo-
jili Muzej i Arhiv pri čemu je formirana Radna organizacija Muzej i Arhiv. 
Tako je Regionalni arhiv funkcionisao kao radna jedinica RO Muzej i 
Arhiv. 

Arhiv je svojom službom obuhvatao teritoriju tri opštine i sa iste 
prikupljao, čuvao, obrađivao i vršio kontrolu registratura. Materijalno 
stanje bilo je veoma teško jer je Arhiv finansirala samo SIZ za kulturu 
Ivangrad. Tako teško materijalno stanje prouzrokovalo je nedostatak 
stručnog kadra što je otežalo da Arhiv ispuni u potpunosti obaveze zbog 
kojih je formiran. 

Na 164 registrature u tri opštine i 538 dužnih metara arhivske građe 
u depoima radio je jedan arhivista i jedan arhivski tehničar. Ako među -
narodni propisi koji su usvojeni i kod nas zahtijevaju da jedan arhivist i 
jedan arhivski tehničar su zaduženi  za zaštitu arhivske građe van arhiva 
za 120 registratura, a za zaštitu i obradu arhivske građe u Arhivu jedan 
arhivista i jedan arhivski tehničar za 300 dužnih metara arhivske građe. 

Iz ovih podataka vidi se u kako teškim uslovima je radio ovaj Regio -
nal ni arhiv. 

Zakonom o arhivskoj djelatnosti Republike Crne Gore (“Sl. Lis RCG” 
br. 25/92) i Pravilnika o organizaciji br. 07-443 od 3. 10. 1992. godine 
formiran je Državni arhiv Crne Gore – Arhivski Odsjek Berane, prvog 
novembra 1992. godine. Odsjek je pripadao sektoru za kontrolu, zaštitu, 
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preuzimanje, obradu i korišćenje arhivske građe  lokalnih organa i or-
ganizacija. 

Nadležnost Arhivskog odsjeka iz Berana protezala se na četiri op -
štine: Berane, Rožaje, Andrijevicu i Plav. 

Komisija za politički sistem i unutrašnju politiku na sjednici od  19. 
01.1999. godine dala je saglasnost br. 02-71 I Pravilnik o unutrašnjoj or-
ganizaciji na osnovu koje se formira Arhivsko odjeljenje Berane za teri-
toriju SO Berane i Rožaje a navedenom Odlukom Arhivsko odjeljenje 
Andrijevica obuhvata teritoriju SO Andrijevica i Plav. 

 

                                                      
RAD  ARHIVA  I  ARHIVSKE  SLUŽBE 

 
Stručni rad u Arhivu dijeli se na zaštitu arhivske građe van arhiva – 

spoljna služba i sređivanje i obrada arhivske građe u Arhivu – unutrašnja 
služba. 

Za što bolju zaštitu arhivske građe van Arhiva u Arhivskom odje -
ljenju Berane utvrđena je kategorizacija registratura po vrijednosti građe, 
koju stvaraju i posjeduju registrature i na toj osnovi rangirani su priori -
teti i dinamika njihovih obilazaka.  

U prvu grupu svrstane su sve registrature za koje se unaprijed zna 
da stvaraju građu trajne vrijednosti. 

U drugu grupu svrstane su registrature za koje se predpostavlja da 
mogu stvarati građu koja može imati trajnu vrijednost. 

U treću grupu spadaju stvaraoci koji u svom radu stvaraju građu 
manjeg značaja. 

U Arhivskom odjeljenju Berane izvršena je sljedeća kategorizacija: 
 

I  GRUPA 
 

A. 1. Uprava i javne službe                       A. 3. Prosvjeta, kultura i nauka 
1. Skupština opštine                              Ustanove i organizacije 

A. 2. Pravosuđe                                           1. Osnovne škole 
1. Osnovni tužilac                           2. Srednje škole 
2. Osnovni sud                                 3. Kulturne ustanove  

A. 4. Socijalne i zdravstvene ustanove                                    
1. Domovi zdravlja 
2. Opšta bolnica                
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II GRUPA  
B. 1. Prosvjeta, kultura i nauka       B. 2. Socijalne i zdravstvene ustanove 
        Ustanove i organizacije          1. Fondovi penzijskog i zdra. osiguranja 
   1. Specijalne škole  

2. Kursevi                                                            
B. 3. Privreda i bankarstvo 

1. Banke i novčani zavodi 
            2. Privredna preduzeća 
 

III GRUPA  
C. 1. Uprava i javne službe                              C. 2. Privreda i bankarstvo 

1. Mjesne zajednice                               1. Zadruge 
                                                                          2. Zanatske radionice  
C. 3. Društveno-političke C. 4.Vjerske ustanove i organizacije 
         organizacije      1. Pravoslavni objekti i organizacije 
         Društva i udruženja               2. Islamski objekti i organizacije 

1. Političke organizacije         
2. Humanitarna društva 
3. Umjetnička društva 
4. Sportska društva  

Unutrašnja služba vrši obradu arhivske građe koja se trajno čuva. 
Obrada se vrši po fondovima. Jedan arhivski fond sadrži dokumenta na -
stala radom jedne institucije ili jednog lica ili porodice. Obrada sadrži 
poslove klasifikacije, sistematizacije, sređivanja i obrade arhivske građe 
i izrade naučno – informativnih sredstava o građi i sadrži: unutrašnju 
listu, sumarni inventor, analitički invetar, regesta i istorijsku bilješku o 
fondovima i zbirkama. 

 
KLASIFIKACIONA  ŠEMA 

 
 Arhivski fondovi državnih organa, ustanova, organizacija i drugih 

institucija 
1. Uprava i javne službe 

1.5. Arhivski fondovi poslije 1945. 
      Sreski narodni odbori     Skupštine opština 
      Narodni odbori opština     Mjesni narodni odbori 
     Samoupravne interesne zajednice 
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2. Pravosuđe                    
     2.2. Period poslije 1945.   
4. Prosvjetne, kulturne i naučne ustanove i organizacije 
     4.1. Prosvjetne ustanove i organizacije 
     4.2. Kulturne ustanove i organizacije 
 5. Socijalne i zdravstvene ustanove 
     5.2.Zdravstvene ustanove 
6. Privreda i bankarstvo 
     6.2. Period socijalizma 
     6.2.3. Privredna preduzeća 
    6.2.4. Zanatstvo 
     6.2.5. Zadruge 
7. Društveno-političke organizacije, društva i udruženja 
     7.1. Političke i društveno-političke Organizacije 
8. Vjerske ustanove i organizacije 
B. Porodični i  lični arhivski fondovi 
     B.2. Lični arhivski fondov 
B. Zbirke 

 

ZAKLJUČAK 
 
Zadatak Arhiva i arhivske službe koja poštuje Zakon o arhivskoj dje-

latnosti je da prikuplja, čuva, obrađuje i publikuje arhivsku građu. Ar-
hivska građa koristi se kao vjerodostojni istorijski izvor koji se koristi u 
nauci. Ali, arhivska građa pored naučne ima i upravnu ulogu koja se ko-
risti za ostvarivanje određenih upravnih rješenja. 

Od početka prikupljanja arhivske građe od strane muzejskih službe-
nika iz 1955. godine, pa do dvadestih godina XXI vijeka, Arhiv i arhivska 
služba u Beranama izrasli su u savremenu ustanovu koja prati sva 
naučna dostignuća ne samo u Crnoj Gori nego i šire.  
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УДК 821.163.41 -09 
 
Велимир РАЛЕВИЋ 
 

ДЈЕЧАК СА ШЕШИРОМ1 
 
 

LL
ада бих раније размишљао због чега је онај најмлађи царев син 
из бајке  бољи, искренији и племенитији од своје браће – увијек 
бих га повезивао са дјетињством. Један од оних краљевића и ви-

тезовића, чије је срце и дисало и мирисало дјетињство, био је и Драган 
Радуловић. Огрнут предодређеним озвјезданим словљем, јездећи по 
сновиљу, зааприљен у свом свитном знаковљу – Драган је тражио и 
налазио ону неопходну иновативност која карактерише сваког зна-
чајног пјесмотворца. 

Његова мудрост је била у томе што није мудровао – његова ријеч 
никада није наметнуто подучавала, али је вазда указивала, а његова 
пјесма  била је заљубљенија и од саме љубави о којој је пјевала. 

Драган Радуловић је био саздан од непресушног талента и људске 
топлине. И у смутним, ратним деведесетим, Драган је све оно добро 
што се споља распадало, наново оживљавао и обнављао у себи, из-
нутра. Пјевао је и тада о доброти. У писму Љубивоју Ршумовићу из 
1993. год. између осталог ће рећи: 

„Ово лудо доба набијено мржњом и хаосом пуца у нас свом својом 
суровошћу. Бринући за велика срца мојих пријатеља, толико велика да 
их је тешко промашити, сјетио сам се да их окујем пјесмом и замолим 
да и сами подесе нишанске справе. Знаш ти, драги мој Ршуме, добро 
знаш колико кошта али и колико је лијепо кад се пуца – добротом.“  

Дрхте рањене шуме. 
и небо је без лица. 
Јеси ли чуо, Ршуме, 
да више нема птица. 

 
Блиједи, слични несну, 
кроз простор језив и тих, 

 1  Са oмажа Драгану Радуловићу, на манифестацији „Сусрети под Старом масли -
ном“ у Бару, 25. мај. 2021. год.
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од чега ћемо пјесму, 
од чега ћемо стих.  

 
Мржња лукаво вреба, 
шта ћемо празни потом, 
у ово доба треба 
пуцати – али добротом.  

 
Драган Радуловић никада није био талас – био је она јогунаста, 

особена капља која је тежила дубинама. У тој дубини огледала се једна 
чиста дјетиња душа, један вјечити дјечак и  сањар са сјајем у очима. 
Из завидних дубина својих једноставности извлачио је бисерје које је 
крилатило у пјесмама, његовим тв емисијама, стиховима обученим 
у ноте, сликарским платнима које је рамило небо. 

Не би ни Драган имао свој траг, да није имао свој пут. Што је више 
био свој – био му је дубљи и траг... А слагач и писатељ ових редака, 
деведесетих, несигурним корацима прилазио је Драгану да му пружи 
руку или да га бар пипне за рукав. Драган је тада био на једном од 
својих гостовања. Упознали су ме са њим његови пријатељи а моји 
другари Мошо Одаловић и Даринка Јеврић. Драган је причао нешто 
о поезији и завичају а ја сам, ћутећи, дрхтурио поред омиљеног тв 
лица из свога дјетињства.  У времену великог немања био сам богатији 
за један кратак сусрет са Драганом. 

И збиља, у свему што је радио у животу, Драган је растао. А растао 
је јер се непрестано спуштао ка дјетињству – дјетету споља и дјетету 
изнутра. Што се више чинио малим бивао је све већи. Једном је негдје 
и записао: „Никада нијесам имао прави однос према годинама, не 
могу да се привикнем на озбиљност па и не могу да се привикнем да 
одрастем.“   

Громовито неко доба, 
ево муњом пишем; 
мени треба плава соба 
јој, да се надишем. 
Бука као црна рука, 
ко канџа над главом, 
ех да има нека лука, 
сва у плавом, плавом. 
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Њему је плава и киша, плава му је и тишина, и суза и шума, дрвеће 
му је плаве косе, и птице су му плаве са плавим балетом крила, и цви-
јет му је плав, и брда, и срећа, и сан, и пјесма.... 

Носио је Драган у себи и Плавог зеца, и плаве чуперке  и плаве свице, 
али је носио и осјећао све наше усплахирености и зебње. Његова ријеч 
је успијевала да пронађе путеве до осмијеха, да буде наша стаза којом 
се спуштамо ка југу, да буде мост са главом од брда који ће клекнути 
пред дјечијим стопама....  И његове пјесме – висећи мостови, браниле 
су нас од падова.... 

 
Драган – дјечак са шеширом 
Вјечни другар звјезда снених 
На асфалту са лептиром 
Ципелица окрпљених 

 
Дотакле га свилом виле 
Кист му пјесма – рјечи слике 
Спајао је сунцокриле 
Стопе мале и велике 

 
Мјесец ће у версе сврнут 
Да загази с мудрим словом 
Спава Никшић заогрнут 
Плавом душом Драгановом 
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UDK 821.163.41 – 32 
 
Ćamil SIJARIĆ 
 

TODORA 
 
 

KK ladnica ima Todoru. Kuća joj je nasred sela, i prozori gledaju na 
sokak. Ali u njih niko ne gleda, kao da tu i nema kuće, nema prozora, 
nego da je prazan prostor. 

Ako u kući ima djevojka, ispred kuće raste cvijeće - raste neven i 
kadifa. Pred kućom Todorinom neven i kadifa bili su se osušili, ni korijen 
nije im ostao - nije ništa ostalo od cvijeća. Na toj strani gdje je nekad 
cvjetalo bila su glavna kućna vrata, pa je i sa njima bilo kao i s cvijećem: 
Todora ih je zatvorila, pustila da s vani uz njih raste travuljina a iznutra 
da čađaju od dima - i da su odnekud bila živa uvenula bi kao i cvijeće... 

Izlazila je na mala vrata, kroz koja se morala dobro sagnuti da izađe, 
i išla iza kuće gdje je bio drvljanik i staja; dalje od staje nije ni išla otkad 
pod pojasom nosi dijete. 

Žene iz sela nazivale su njeno dijete „Švapčetom”, a ona nije znala 
kako da ga nazove; ona je samo osjećala kako joj raste pod pojasom, i 
činilo joj se da najbrže raste onda - kad iza kuće, između drvljanika i staje, 
prostre po travkama i triješću ponjavu i na nju sjedne da se grije sunca; 
grijala se po cijele sate - znajući da na ovom svijetu za nju nije ništa drugo 
ostalo do da se grije sunca... Zadjenula bi ruke pod pojas - tu gdje bi 
ponekad osjetila dijete, i tupo gledala u visok plot, iza kojeg je, tamo 
sokakom, prolazio svijet. Poznavala je po zboru ko prolazi, i znala kud ide 
- kud ide djevojka, kud ide žena, kud je s konjem pošao starac - i sve što 
je bilo selo i svijet, bilo je tamo s druge strane plota, a sa njene ona sama. 
Znala je da u njena vrata niko neće pokucati, da u njenu kuću niko neće 
pogledati - kao da tu i nema kuće; da zbog toga tu nema kuće — što u toj 
kući ima „Švapče”. Nije im tamo s druge strane plota vidjela glave, ali im 
je čula riječi - i činilo joj se nemogućim da neko može da govori obične 
riječi; činilo joj se da od onda - kad se iščupala iz ruku njemačkih vojnika 
- gologlava i bosa, izlomljena i gotovo gola, obične riječi ne postoje; da ni 
svijet od onda ne postoji - postoji samo jedno: pod njenim pojasom dijete. 

Nije mu davala ono ime koje mu je davalo selo - „Švapče”, a nije mu 
mogla dati ni drugo, i tu bi joj stale misli - a pred očima izrasla slika... 
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Vidjela bi ima njihove zelene oči - i učinilo joj se da se i sada na nju 
gomilaju kao zvijeri, i ne bi jauknula, bila je prestala da jauče pred tim 
slikama, nego bi samo tupo gledala u nekakvu zamišljenu tačku, do koje 
je svijet postojao, i od koje više nepostoji... Ne zna da li im je tada na licu 
otvarala noktima krv grebući ih gore nad sobom i tražeći oči da im ih 
iskopa, ne zna ni koliko ih je udarala nogama u prsa, u koljena, u trbuhe 
- ni kako je, od prvih krikova, promukla toliko da je jedva cičala. Ne zna 
ni kad je snaga sasvim izdala, i kad je - kao mrtva, ležala. Vidjela im je 
odozdo zvjezdice na ramenima, podšišane kose i zelene oči - i gledala ih 
kao samrtnik, posljednjim vidom, znajući da umire. Oni što su joj - ruke 
položene po patosu držali da se ne miče, raskopčavali su joj prsa da u 
njih mogu svi da gledaju - i da ih pršte; pršeći ih prštili su i ruke jedan 
drugog, jer otimali su se oko svega što je djevojka imala. Činili su to 
ćutke, navaljujući se na njeno golo tijelo, a čuvajući je da ne umre — prije 
nego što treba. Kao da su pri poslu koji obavljaju bili zaboravili nad kim 
ga obavljaju - da je to ona ista djevojka koja im je u borbi na vizir tenka 
bacila ćebe i tenk bio uništen - nego da je samo djevojka. 

Dotle su drugi - u drugoj sobi, od oca Todorina tražili hranu; ništa 
gotovo starac nije imao. Rekao im je da pričekaju, da će im spremiti dobar 
ručak, i da mu neće trebati mnogo vremena kad mu već u kotlu ključa 
voda. Trudio se - više rukama nego riječima, da im kaže da će im spremiti 
dobro jelo, da će zapamtiti kako su ručali, i neka to pričaju svojima - da i 
oni dođu na ručak. Skakali su iz kotla ključevi, a on dolje podlagao vatru 
- nek još više skaču. Nakrivio bi šiju i slušao ne bi li otud, iz druge sobe, 
čuo Todoru. Šije bi nakrivili i Nijemci, i time jedan drugom kazivali: da 
su se oni u drugoj sobi dugo zadržali. Smješkali bi se - a sa njima, ne dajući 
gnjevu na lice, smješkao se i starac. I upravo tada - uz svoj nasilni osmjeh 
na licu, zgrabio kotao s ključalom vodom, iz lahnuo snažno i vodu im 
pljusnuo po očima. Stigao je da kroz paru vidi kako sc šakama hvataju za 
oči - i pred tim, a kroz paru, kriknuo kao da je i sam oslijepio. Ispogađan 
kuršumima, spuštao se polako kraj ognjišta - onako kao što sjedaju starci, 
kojima drugo ništa nije, sem što imaju mnogo godina... 

Kao da je negdje daleko nešto čula, ili joj se, kao bolesniku u bolesti 
učinilo da je čula, Todora se trgla - i ono što je tada vidjela bila su leđa 
onih što su je, prepadnuti pucnjevima u drugoj sobi, ostavili i trčali tamo. 

Toga trenutka je izbježala. 
I od tada joj -tako dokle sjedi na triješću izmedu drvljenika i staje, 

stalno pred oči izlazi ta slika, poslije koje tupo gleda preda se - u nekakvu 
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trijesku, u nekakvu tačku, do koje je trajao svijet i od koje više ne traje 
... Ono što je bila do te tačke - kad je bila mlada djevojka, više nije, nego 
je nešto drugo: ni žena ni djevojka, neka koju ni sama ne poznaje - neka 
koja nosi dijete, a dijete joj zovu „Švapčetom”. Gotovo da sama sebe 
zapita: „Koja sam ja to?” Činilo joj se da je tako pita cijela Kladnica: „Koja 
si, naša nijesi; pogledaj se pa ćeš vidjeti da naša nijesi.” 

Misli bi svela na jednu: „Odbacili su me. A kad rodim, pa kad dijete 
odraste - i po selu stane da im hodi Nijemac ...!” Odbacivala je takve 
misli, nije htjela da po selu hodi Nijemac i, zgrčivši se i prste stisnuvši u 
oštre čvorove stala bi da se bode pod pojasom, da tamo u sebi bode dijete. 
Bol od toga što čini, ili od gladi, primirio bi je, i čula bi tada kako negdje 
u triješću struže sipac, kako gore na drvljaniku pjeva ptica, i slušajući ta 
dva glasa veli: „O bože mili, koliko sam sama; niko ovako nije sam!” Bila 
je na jednoj, a cijelo selo na drugoj strani; nije joj dalo k sebi, a ni ona 
mu se nije naturala - nije sebi davala pravo da išta kvari u ljudima, nek 
je tako kako je ... Znala je da je niko u selu ne mrzi,nego da je to tako... 
da je iz sela ispisalo „Švapče”, koje nosi. 

Spremala se da izađe i stane u red za hranu; bili su joj sudovi prazni, 
bile su joj naćve bez brašna. Nije znala kakvu haljinu da obuče - sada 
kad će sa svijetom stajati u redu: da li svijetlu ili crnu, jer bojala se - ako 
svijetlu obuče oni što će sa njom stajati reći će dajoj je i u duši svijetlo, a 
ako crnu obuče - da joj je i u duši crno. Nekoliko puta oblačila je čas 
jednu čas drugu, i pred ogledalom ogledala se. Ostala je najzad u svijetloj, 
jer široko joj je padala niz struk i dolje pod pojasom sakrivala dijete. Prije 
bi - kad god bi obukla tu haljinu, svezala o grlo crn đerdan, ali sada ne 
sveza đerdan, ostavi grlo prazno - ostavi kosu bez ukosnica, ostavi da joj 
ispod podveze vire čuperci. 

Išla je sokakom ne gledajući nikoga, i imajući osjećaj da ni nju niko ne 
gleda - niti želi da je vidi; pa joj se učini da niko i ne ide sokakom, ni ona 
sama. Išla je ispod reda kestenova, a zatim okrenula ulijevo - u tije sno i 
kratko sokače, na čijem je kraju bio dućan. Stopu po stopu pomicao se tamo 
ka vratima dug red; prići će - pomislila je - uz posljed njeg i za njim se 
pomicati naprijed - tako kako čine i ostali; neće pozdra viti, neće ništa reći, 
a ni od njih što čuti, sem od pisara kad je bude zapisivao: da ona ima pravo 
na hranu, ali da ne zna kako će sjutra i s njenim djetetom biti. Ni jednoga 
trenutka nije pomislila da se nešto drugo može desiti - i sad je gledala 
upravo to drugo: kako niko neće uz nju da stoji - kako se red rastura, tako 
kao da je došao neko gubav od kog valja bježati. Razilazili su se ćutke u 
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svoje sokake, s nekakvom tvrdom mirnoćom na licu - ne ljuteći se ni na 
koga; ni na nju. PredTodorom je ostao prazan prostor - sve tamo do dućana, 
ka kojem ni ona ne pođe, nego postoja, pogleda preda se, i ču -  ili joj se 
učini da joj pisar otud govori: kako ona ima pravo na hranu, a da će se za 
dijete vidjeti onda kad se rodi. Sa isto onakvom mirnoćom na licu kao oni 
što su otišli - ne primivši hranu, pođe i ona -  ne primivši ni sama hranu i 
ne ljuteći se ni na koga; ni na njih. Ne uze to kao prezir, nego kao nemo -
gućnost da su zajedno - da su sa njom, koja pod pojasom nosi „Švapče”. 

 
Iznad kuće Todorine, u brijegu, bio je vrt. U sredini je bio zasađen 

krompiri kukuruz, a oko toga — po samim strmim ivicama, poraslo 
cvijeće - samorast. Bio je to neven, kaloper, perunika i pčelin cvijet; 
gotovo sve samo divlje cvijeće. Todora ga nije zalivala; bila je prestala da 
brine brigu o cvijeću - i sad kad joj je ustrebalo, brala je sve sami samo -
rast. Berući ga - ona je u glavi brala i dane: toliko je i toliko dana otkad 
nosi dijete - i isto je toliko dana kako su joj ubili oca; cvijeće je brala za 
njegov grob. Veli djetetu pod pojasom: „Odnijećemo cvijeće tvom djedu; 
tvog su djeda ubili Nijemci - i sa strahom veli sebi u pojas - jedan ti je od 
njih otac!” Buljila je u zemlju i peruniku i slušala riječ koju je izrekla - 
otac! Bilo joj je gadno da se pita koji bi - od njih svih, mogao biti otac 
njenog djeteta, i od gađenja zažmuri i pljunu. 

Groblje je bilo izvan sela, išao je pokraj njega potok, a duž potoka 
rasle vrbe. Ležalo je tu ispod vrba novo groblje - onih što su izginuli uz 
njemački napad na selo; zemlja na grobovima još se nije bila obukla u 
travu, i padala je u oči izdaleka - tako kao da je na staro groblje nadodato 
još jedno groblje, i to cijelo za jedan dan. 

Nije mu prilazila glavnim putom koji ide iz sela, nego putanjkom s 
druge strane vrba - na čijem je kraju, tamo preko potoka, bilo prebačeno 
brvno; bilo joj je ostalo još malo do brvna - iza kojeg je, nedaleko, bila 
humka njenog oca Radula, po kojoj će prosuti cvijeće. Primaknuvši se 
nešto bliže - ona uz grob Radulov vidje ljude i žene. Nedoumica je sad 
hvatala: ili da ide tamo kud je pošla, kao što i ide svoj svome na grob, ili 
da ostane tu gdje je stala. Osjećala se kao da je i od toga groba odvojena, 
i da su oni tamo - a ne ona, svoji kod svoga; i zbog toga što je opet sama 
dođe joj da jaukne. I da ih vidi bolje, ona se posagnu zemlji, samo što ne 
čučnu - i vidje ih glava sagnutih, žene u crnini a muškarce s kapama u 
ruci, i nade: da je u toj pošti pokojniku ponajviše njoj mjesto - i pođe 
tamo, gotovo glasno izgovorivši djetetu pod pojasom: „Idi djedu!” 
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Išla je tiho, na vrhovima prstiju -  ali tako kao da je ništa ne može 
zaustaviti. Preko brvna je gazila još lakše, ali je brvno ipak odzvonilo -  
tako da su se tamo glave okrenule, i vidjevši Todoru svijet stao da se 
razilazi. 

Stajala je sama uz grob, sad i u duši usamljena - iako se takvom, 
otkad je noseća, nije osjećala - nego sa djetetom. Pa veli djetetu: „Kad 
porasteš ... dolazićeš djedu.” I pitala se: hoće li i njega selo odbaciti; gdje 
je to selo koje će ga primiti? 

Stajala je kraj groba i gledala dolje u žutu zemlju, u žut pijesak - kao 
u kakvu otvorenu knjigu u kojoj čita: da oni, Kladničani, nikad neće moći 
da zaborave da je njihov čovjek,onaj što je bio bolji od najboljih, pun 
kotao ključale vode sasuo u oči Nijemcima. Bilo je to za njih kao u pje -
smama iz starih vremena, kad se u borbama sipala na glave vrela voda i 
vatra. Bila im je njegova smrt junačka - kao starih junaka, i kad bi umjeli 
da napišu sve što su o tome umjeli da smisle, knjiga bi bila s toliko listova 
koliko je listića na cvijeću koje su Radulu po grobu prosuli, i na svakom 
listu stajalo bi - Radul, dok Todorino ne bi nigdje stajalo; ne bi mogla da 
stoji zbog njenog „Švapčeta”. Jer bilo je to nešto što se ne može izbrisati; 
nije spaljena kuća u selu pa da se nova načini, nije busen zemlje pa da se 
isčupa - nego je dijete, u njoj djevojci, a od Švaba - pa „Švapče!” 

 
Dani poslije oslobodenja prolazili su u Kladnici u šivenju zastava, u 

krečenju kuća, u bojenju taraba i skupljanju na groblju - da se oda pošta 
poginulim. Selo postade sasvim drukčije; ljudi se promijeniše - izljubiše 
se i izgrliše, a neki i napiše - pa su kao klade ležali na zemlji. Neki su 
ležali, ispruženi široko po travi, ispred prozora Todorinih i bili sada jedini 
koji se od nje ne sklanjaju - a i kad bi to htjeli, noge ih ne bi poslušale da 
ikud pođu, jer bili su preko mjere pijani. Gore nad njima, na prozoru 
Todorinu, lepršala se mala zastava od crvena platna - zapravo od platna 
u koje je Todora povijala dijete. Gledala je kroz prozor i bila sretna što, 
eto, bar neko živ - pa nek je i pijan, ne bježi od nje i njene kuće. Mislila 
je: da više neće ni bježati - kad se stanje promijenilo, kad se drže govori 
i kad je svud slavlje; kad je sve drukčije ... Ostala je samo ona jedina 
onakva kakva je i bila - јеr je sa djetetom od Nijemaca. Oči su mu bile 
zelene kao i njihove, i njoj se činilo da joj je kuća puna nečeg zelenog, 
što su joj onda ostavili i što ne može da izbaci iz kuće - ni danas kad je 
slavlje. Zvala je one pijane dolje ispod prozora, tek da nešto s nekim 
progovori - i za njihova pijana klicanja onog što su bili čuli na zborovima 
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hvatala se kao za nešto što se i nje tiče, i što bi moglo više nego ikog da 
se nje tiče - da nije onih zelenih očiju u djeteta, i da sada nije neka druga 
Todora; mogla je sada da bude nešto kao oni pijani, dokle su pijani... 

Na plač djeteta ostavila je prozor i otišla da ga previje. Otišla mu je 
kao nečemu njemačkom, što je ostalo tu u njenoj kući - kao trag njihov, 
a što je sad njeno. Previla ga je i prinijela mu prsa da ga nahrani, trudeći 
se da zaboravi na ratove i vojne, a i na veselje onih što se vesele i govore 
onih što govore i da je ona samo jedno - samo majka. Svojim crnim 
očima, koje su sada - kad je majka, postale krupne i svijetle, gledala je 
na prsima male zelene dječje oči, predajući se nekom tihom zadovoljstvu 
- onom koje umiju da osjete samo majke kad im je dijete na prsima. Nije 
se više ljutila na djecu kad uzviknu ispod njenih prozora „Švapče”, nije 
ih više slušala - slušala je samo šlapkanje usana na svojim prsima, i htjela 
samo to da čuje. 

Jedan od onih pijanih ispod njenih prozora ustao je i gledao unutra; 
zadugo nije znao koga tamo gleda, a kad se sjetio da je to Todora gotovo 
se prepao; skinuo je sa prozora zastavu i sa njom zajedno dolje pao. 

Nije znala kako ime da da djetetu, i nije znala ko je taj što treba da 
mu nadjene ime - je li to pisar u opštini, koji će u knjige zapisati: „Da je 
tada i tada u selu Kladnici od majke Todore i oca...” - tu bi zastala, pitajući 
se od kojeg oca - od kojeg od svih onih mogućih! I može li stajati u 
opštinskim knjigama da mu je otac jedan od onih što su za sobom u 
Kladnici ostavili groblje koliko je i staro; odbijala je da se takav otac može 
zapisati u opštinske knjige - i htjela da je dijete samo od majke, samo od 
nje. Ostajala je na tome da ga u knjige i ne zapisuje, nek ostane kao da i 
jeste i nije rođeno; za nju jeste a za druge nije; nek ostane nezapisano. 
„Ime ću ti - veli djetetu - dati sama; neka ti je djedovo ime, nek te zovu 
Radul; ako će htjeti iko da te zovne - a majka hoće.” I pitala se: pristaje li 
onaj grob u groblju da se jedno „Švapče” tako zove; i pristaje li na to selo? 

Izmuči se oko djeteta i smrša - izduži se, istanji i postade vitka; lice, 
inače mrko, dođe joj blijedo i lijepo, iznad kojeg se - začešljana nemarno, 
savijala gusta crna kosa. Da je neko od mladića što su se vraćali iz borbe 
vidio takvu - a da nije znao šta je pri njoj, morao bi zastati uz njen prozor, 
ali im je rečeno da ne zastaju - jer je pri njoj to i to.... 

S čelom uz staklo, a očima tamo na sokak, na koji se bio iskupio svijet 
- da se zbor drži, vidjela je i slušala one što govore; peli su se na zarobljeni 
njemački tenk, kako bi stajali na visoku, i to na tenku, i sa njega govorili o 
slavi Kladnice: „Mi smo jedno malo selo, ali slavno - pogledajte ovaj tenk; 

ТОКОВИ 1-2/2021

282



mi smo jedno malo selo, ali nam je groblje veliko -  pogledajte u groblju 
nove grobove. Ko bi ih danas prebrojao, ko imena onih u njima pomenuo 
-  tek ne mogu da jedno ne pomenem, a to je Radula. Jedan starac, da 
kažemo starac, a u njemu srce što ga majka u Kladnici nije rodila. Duga 
bi, braćo, bila priča kad bih sad uzeo i pričao šta je Radul učinio Švabama 
- a i zbog čega je učinio, i neka mu je zato slava!” - „Nek ostane ono o 
Todori” - mislili su oni što su mjesto na Radula mislili na Todoru. 

Nasluša ih se kroz prozor, nagleda se kroz staklo svijeta, i izmače u 
ćošak da sjedne; sjedjela je dugo, s rukama u krilu, misleći samo jedno: 
da je sama; sama tako kao da i nije iz Kladnice, kao da je izostala iza 
nekog što je uz rat kroz Kladnicu prošao - iza vojske nekakve, iza nekog 
tuđeg, za kim ne treba trag da ostaje. 

Bivalo je tih dana u Kladnici redovno: da iza zborova dolazi veselje - 
i došlo je i toga dana; svirali su u svirale, u tambure, i igrali. Todora je 
mislila na one dane kad je prva povodila kolo, i želja je povukla da se i 
danas uhvati u kolo. Htjela je da povjeruje da ljudi kad se vesele nijesu 
kao kad se ne vesele - i odvaži se, reče glasno da će otići, da će postojati 
izvan kola, a onda će - kad izabere uz koga će, pružiti ruke i uhvatiti se; 
tek toliko da je sa svijetom, da nije sama - danas kad niko nije sam. 

Začešljala se, podvezala, popravila nabore na suknji, i izašla. Od znoja 
mokre glave tresle su se, a noge dolje sitno lomile - kako su od njih to 
tražile tambure; na drugo se nije ni mislilo da doljo na noge i na tambure; 
kao što biva kad se kolo igra. Htjela je i satrra da na drugo ne misli - ni 
na svoje dijete ni na Švabe; htjela je da je jedna od njih što igraju, čista 
od Švaba i njihovog traga, i koraknu nekako slobodno, kao da hoće da 
priđe za sofru, na kojoj je i za nju razlomljen hljeb. 

Ali istog trenutka, kad je rukama dotakla ruke igrača, svirka tamo u 
sredini kola stala je, a sa njom je stalo i kolo, i ruke se mrtvo spustile. 
Nijesu je gledali, niti išta rekli - čekali su samo da ode, a ako ne ode otići 
će sami. 

Nastao je tajac - takav kao da je neko u igri umro. 
Njene ruke, neprihvaćene, polako su padale dolje; kao da nijesu više 

bile njene ruke, a ni žive. Zažmurila je - da nikog ne vidi, i žmureći 
okrenula se i pošla; za njom je dugo trajala tišina, neka duboka, bez dna, 
poslije koje neće ni umjeti da igraju; kao da su igrali nekad davno, pa 
zaboravili kako se igra. Niko se za njom ne okrenu, niko ništa ne reče. 
Ni žica se na tamburi ne ču; a svirač ne može da ne dirka žice; ne ču se 
ni žica - do tamo vrata na kući Todorinoj; dug je cijuk ostao za njima. 
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Opštinski pisar dolazio joj je službeno; dolazio je da joj ponovi ono 
što joj je već rekao: da njeno dijete ima pravo na hranu, da je oko njega 
bilo mnogo govora, i da je, na kraju, ostalo na tome da ima pravo na 
hranu. Sjedio bi dugo u sobi Todorinoj i pisao nešto kao službeno a ništa 
Todoru ne pitajući kao da se to nje i ne tiče, tek listovi pred njim punili 
su se, sve dokle ga ruka ne zaboli. Bio je stranac u Kladnici; bio je pred 
rat odnekud došao - pa tu i ostao. Ni u šta se nije miješao, i ni sa kim 
mnogo govorio; pisao je ono što opštini treba, ali mnogo više ono što joj 
ne treba, i bio poznat upravo po tome: što mnogo piše, a ne zna se šta 
piše. Bilo mu je ime Ilija, ali ga imenom niko nije zvao, nego pisarom. 
Bio je malen. Grbav. Neoženjen. I držali su vrlo učen; da je nekom srećom 
živio u gradu a ne u selu kao što je Kladnica, i da su bila mirna vremena 
a ne prevratna, njegova duboka učevina digla bi ga na debeo hljeb - go -
vorili su, a ne bi ostao na njihovom seljačkom. Zbog te svoje takve 
sudbine i pisao je to što piše; da u pisanju zaboravi gdje je i šta je, i šta bi 
sve mogao biti da mu se sreća okrenula. 

Pošto se nasjedio i napisao, veli joj: 
- Todora, da te pitam. 
- Pitaj, pisaru - odgovorila je i čekala. 
- Treba li ti nešto od haljina; dobili smo puno ženskih haljina pa da 

ti dam? 
- Neću, pisaru, da te vide kako mi donosiš haljine. 
- Ostaćeš gola, Todora. Neće te selo zbog djeteta; ostaće ti golo dijete. 
- Ćutala je, pa će — kao da govori kakva starica: 
- Znam ja pisaru, da me neće selo, a ja mu se neću naturati; selo ima 

pravo da je takvo. 
A zatim je i pisar ćutao; mislio je na Kladničane, pa će: 
- Mrziš li ih? 
- Koga, pisaru? — pitala je,iako je znala na koga pisar misli. 
- Kladničane? - veli joj. 
- Ne mrzim, pisaru. A ne mrze ni oni mene. Tek to je tako ... Ne bi ni 

valjalo da je drukčije. Ja sam, pisaru, na njihovoj strani kad me odbacuju. 
- Sta čujem ...! — začudio se pisar. - Pa ti, Todora, nijesi kriva - veli 

joj, gotov da je brani od sela, a i od nje same. 
- I oni znaju da nijesam kriva - mirno, a uvjereno odgovorila je i 

dodala: - Nije to nešto zbog čega treba da me kazne, a nije ni da se 
zaboravi; ja sam takva kakva sam tu — tu je i moje dijete, i to je to ... Ja 
sam, pisaru, na njihovoj strani. 
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- A protiv djeteta? - gotovo izazivački veli joj. 
Nastao je dug tajac. Prekinula ga je kratkim odgovorom: 
- Majka sam. 
 
Jednoga dana pisar je zatražio sliku njenog oca, veli da je opština 

dovela iz grada majstora koji će, prema slici, isklesati u mramoru glavu 
Radulovu i postaviti je da stoji kao spomenik. Todora nije imala sliku 
Radulovu, a pisar гекао - kad već nema sliku i kad ona liči na svoga 
oca da je jedini izlaz u tome da dovede majstora da je vidi, i da prema 
njenoj glavi načini glavu Radulovu - ako se tako može, i ako majstor 
tako hoće. 

I doveo je majstora. Bio je to neki visok, blijed čovjek, s godinama 
mnogo manjim nego što su mu se iz lica čitale. Sjedio je na stolici s 
nogom preko noge, i isto tako s rukom preko ruke - a obje ruke na oba 
koljena, i bio čudan s takvim sjedenjem. Činilo se da Todoru i ne gleda, 
i da nije ni došao da je vidi - nego samo da čuje šta je sa njom bilo; a to 
je Todori najteže padalo - da išta priča o tome kako je odbačena, i nije 
pričala, nije ni pisaru dala da priča; neka se o njoj ništa ne priča. 

- Odakle si? - pitala ga je. 
- Od više gradova — odgovorio je. - U jednom sam se rodio, u drugom 

sam živio, a u trećem živim sada - pa me neće nijedan od tih gradova, a 
hoće li tebe tvoje selo? – pitao je. 

- Zašto da me neće moje selo! -dočekala ga je sa čuđenjem. 
- Ja sam čuo da te neće - veli joj, s bolećivim obzirom. 
- Ja to ni od kog nijesam čula - branila se Todora. 
Dolazio je ponekad sam - tako kao da hoće nešto da uzme i odmah 

da ode, ali nije odlazio, sjedio je dugo, i uvijek s nogom preko noge. 
Napajala ga je čajevima i pitala za njegove gradove. 

- Hoćeš li o prvom da ti pričam, o onom u kojem sam se rodio, ili u 
drugom u kojem sam živio, ili o trećem u kojem sada živim, o kojem ćeš 
od ta tri? 

Bilo joj je svejedno šta će da joj priča; trebalo joj je da čuje nekakvu 
priču, i on je sjedio i pričao joj - zaboravljajući kad je došao i da treba da 
ode. 

- Nijesi mi rekao kako ti je ime - veli mu Todora. 
- S tobom ću zaboraviti i kako mi je ime; ime mi je Martin — veli joj. 
- Nemamo u selu nijednog Martina, nek imamo i to ime. Moje ime 

nije lijepo - Todora! Ništa ne znači kad se kaže Todora. A u selu imamo 

ТОКОВИ 1-2/2021

285



lijepih imena. Bilo je naše selo nekad da se o njemu pričalo, a najviše o 
djevojkama; imali smo dobrih djevojaka pa se razudale. 

- A ti, Todora, kad ćeš se udati? 
- Vidi šta me pita; zašto me to pitaš? Ja nikad. Ja se nikad neću udati. 
- Nemoj tako. 
- Ja sam majka. 
I odmah su joj na um pale -  kao trava zelene oči njenog djeteta. Tu 

je i njena priča prestajala. A tada bi i Martin prestao s razgovorom, tako 
kao da je nekud otišao i da se više neće vratiti. Ona je to i očekivala - da 
će otići i da ga više neće vidjeti. 

Nije vjerovala da on umije da izrađuje glave u kamenu, a ni on je nije 
u to uvjeravao; nijednom joj nije rekao šta mu je zanat, govorio joj je 
samo o nekakvim svojim gradovima - od kojih se u jednom rodio, u 
drugom živio, a u trećem živi sada. Nije mu vjerovala ni to o gradovima, 
ali je tražila da joj priča; neka joj priča bilo šta. Jednog je dana došao 
zabrinut; s vrata joj je rekao da je pisar bolestan, i cijelo vrijeme pričao 
joj o pisaru - kao da ga ona ne poznaje, i treba od njega da čuje kakav je 
- veli joj: 

- To je jedna duša ...; onaj mali hitri čovjek, koji uvijek nešto piše, 
sav je duša. Ne znam šta piše, ali hoću da vjerujem da nije glupost to što 
piše. Ne mogu reći da ga dobro poznajem, jer tu sam svega desetak dana, 
ali mislim da je u njemu ono ... što imaju samo poneki ljudi, a ne znaš 
šta je; vidiš da ih to što je u njima čini drukčijim od ostalih - a ne znaš 
šta je to. Kad god gradim ljudske glave ja se pitam: štaje bilo u tim 
ljudima i tim glavama, i ako pogodim šta je bilo u njima, ja im onda i 
načinim dobre glave. Pisara ne bih mogao da načinim; trebalo bi mi puno 
vremena, pa ni tad ga ne bih načinio.  

- Živi ne daju da se grade od kamena - veli mu Todora, sad prvi put 
počinjući da vjeruje da taj čovjek zbilja gradi ljudske glave - onakve kakve 
je viđala u gradskim grobljima, a i na slikama u čitankama. 

- Za pisara bi mi trebao poseban kamen, onaj koji sam od sebe ima 
dušu. Pogledao je u svoje ruke i pomislio: „Od tebe su mi one i pune 
kamena; tvoju glavu u kamenu gradim, a o pisaru ti samo govorim.” 

- Sve ima svoju dušu — veli mu Todora. 
- Kladnica je nema — odbio je Martin. — Vaši ljudi nemaju ni srce ni 

dušu. Zato su te i odbacili! A ja znam povod kakav je, ne pitam te o tome, 
nego hoću samo da se sa njima ne složim. 
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Todora ga je gledala. Žalila ga je: ako misli da Kladničani nemaju 
dušu, kako će pogoditi dušu njenog oca. I prvi put se upustila u razgovor 
o sebi — veli mu: 

- Oni mene jesu odbacili. Živa sam, a za njih nijesam; kao da me za 
njih nema - ne postojim za njih. To je tako. 

- Eto to je ono ...! - gotovo je uskliknuo Martin. 
- Ne znam šta je za tebe, a za nas je to tako... Za to nema kamena pa 

da se u kamenu to kaže... 
- Ako bih to htio, ja bih Kladničane prikazao kao same đavole, i gore 

od đavola; izdvojio bih samo tebe i pisara. 
Nije mu dala da nastavi, veli: 
- Zašto da mene izdvojiš; ja sam kao i oni - a oni nijesu đavoli; i moj 

otac je bio kao i oni — nemoj da mu glavu gradiš u kamenu, no ćeš 
pogoditi kakav je bio moj otac; bio je kao i svi u selu — ne možeš ga 
izdvojiti. 

Kao da više nijesu imali šta da kažu. U tišini koja je nastala čulo se 
kako Martin struže dlanom o dlan; bili su mu dlanovi rapavi, bili su mu 
puni kamene prašine - jer klesao jc cijelog jutra, u kamenu bijelu i tvrdu, 
tu istu glavu koju sada gleda — glavu Todorinu. Tražio je u njoj dušu - i 
sada vidio da je ne može uhvatiti. Zbunjivala ga je, bježala mu ispod 
dlijeta - bila je tu samo njena glava, ruke, tijelo, ali njena duša bila je 
daleko — bila je negdje u selu, sa svima onima što su je odbacili; bila je 
jedna ista duša sa njima. Nije mogao da razumije zašto im se priklanja 
kad su je odbacili - pa joj veli: da se on nikad ne bi priklonio onima što 
su ga odbacili. 

Razumjela ga je. Mislio je da se ona priklanja, da moli, da traži — i 
veli mu: 

- Ne umijem ti kazati to što bih htjela da ti kažem. Sem toliko: selo 
bi se rastužilo kad bih tražila da me primi; ubila bih ga time. Ražalostila 
bih ga. Radije bi u zemlju potonulo nego da od mene čuje takvu riječ. A 
i ja bih prije potonula u zemlju nego što bih rekla: primite me, ne gledajte 
me kao da sam mrtva. To neću reći. Čovječe, ostavi ti mene. I njih ostavi. 

Preko zime Todoru spopade nekakva boleščina; bolovala je čas ona 
čas dijete - a jedno vrijeme oboje su ležali u vatri. Krijući jedna od druge, 
i krijući od sela, žene su se provlačile između štale i drvljanika i ulazile 
da joj pomognu; nad zelene oči njenog djeteta nadnosile su se kao nad 
čudo - jer do tada u Kladnici nijesu bile viđene tako zclene oči. Podsjećale 
su ih na Nijemce – i zbog toga prepadale se, kao da su u toj kući Nijemci. 
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Na mala dječija prsa položile bi obloge, a zatim se izmicale i krstile se - 
zbog onoliko zelenih očiju, a i zbog Todore. 

Pisar je bio izumio da joj dolazi uveče, kad joj lampa gori. Donosio 
joj je hranu, i svaki put ponavljao: da je to hrana i za dijete, da mu je 
priznato pravo - na hranu, iako nije u spiskove upisano јеr nema imena; 
a i kad bi imalo ime, ne zna se bi li bilo zapisano, jer je njemačko. Neće 
da se u selu vidi išta njemačko, do оnај tenk; a tenk je drugo. 

Ostajao bi dugo, i pošto bi se naćutao, uzeo bi da piše; kao da je sad 
htio da nadoknadi ono što je u bolesti izgubio. Za Martina je rekao da ga 
je zima otjerala u grad, i da će - u proljeće ili preko ljeta, opet doći; tada 
će donijeti i glavu njenog oca, oslikanu u kamenu, i postaviti je ispred 
njene kuće - ispred kuće Radulove. 

- Hvalio te Martin - veli mu Todora. 
- I ja da se pohvalim na njega što mi je dolazio kad sam bio bolestan 

- preko svojih papira na koljenu, sa kojih nije dizao oči, veli joj pisar.          
- Nas dvojica smo ovdje stranci pa moramo da hvalimo jedan drugog, kad 
selo neće da nas hvali — veli joj, navodeći razgovor na šalu. 

- Umije li onaj čovjek da načini ono što bi htio? — pitala je da iz sebe 
istjera sumnju, Todora. 

- Sto bi htio, to ne umije — a što ne bi htio to umije. Kao i ja: ne 
umijem da napišem ono što hoću - veli joj pisar, kao da se u posao 
Martinov dobro razumije. 

- Meni se čini da onaj čovjek ništa ne umije —odgovorila je Todora, 
iako tako nije mislila. 

- I meni je rekao da ništa ne umije; a kad onakvi ljudi to kažu za sebe 
- znači da umiju - opet će pisar, kao da se u to razumije. 

- Ponekad mi se činilo da on nije ispravan; pričao mi je o nekakvim 
gradovima, a ja sam vidjela da ti gradovi ne postoje, da ih on izmišlja - 
da ništa ne postoji o čemu mi priča. 

- To može biti - da ne postoji ništa o čemu ti je pričao, ali to nije važno; 
poneki ljudi žive od onoga što pričaju a što ne postoji, pa zbog toga i pričaju 
- veli joj pisar. - O tebi mi je pričao kao o nečemu što ne postoji, pričao mi 
je dugo; morao sam da ga zamolim da prestane, da mu kažem da ja tu 
osobu poznajem. A on mi veli da je ne poznajem, da ona i ne postoji, da 
postoji samo njeno ime - Todora. Uh ...! - uzviknula je. -Pa onaj je čovjek 
lud. Rekao ti da ja ne postojim, a ko bi razgrtao ove pelene da ne postojim. 

Razgrtala ih je oko peći da se suše. Zadisale su nekim gustim 
zadahom, onim kojim zadišu samo pelene. 
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Zagušena tim pelenama, drvima kraj peći i stvarima rasutim bez 
reda, soba Todorina odavala je domaćicu kojoj nije ni do čega - i bilo je 
čudo kako se pisar u tom neredu osjećao ugodno; njegovo od bolovanja 
utanjeno lice sijalo je uz lampu nekim žutim sjajem - kao da je u njemu 
Todora zapalila još jednu lampu. 

 
Bilo je tek počelo da niče cvijeće, tek počeli da se zelene bregovi kad 

je u Kladnici umrlo dijete odbornika Savana. „Omahnulo ga proljeće ...!” 
-govorile su žene; da proljeće nije došlo, dijete ne bi umrlo. Na kući 
Savanovoj poboli su crnu zastavu, da se zna da je tu žalost. I Kladničani 
su stali da idu na žalost; da posjede, da poćute, a poslije da odu na groblje; 
neće propustiti da odu na groblje ni oni što nikad nijesu otišli na sastanke 
koje je sazivao odbornik, jer ovo je danas nešto drugo - žalost je, a nijesu 
dokolice odbornikove.  

Da je toga dana u Kladnici umrlo još jedno dijete niko nije znao, sem 
njegove majke - sem Todore; bilo je umrlo ono dijete koje je imalo oči 
zelene kao trava - a koje travu neće vidjeti. Nije mu bilo pomoći, i ležalo 
je na njenoj suknji kao da je zaspalo. Opružene ruke bile su se ohladile, 
mali prsti skupili, oči ostale otvorene - zamućene dugim bolovanjem, pa 
žalosne.  

Gledala ga je kao nešto što je još njeno, ne vjerujući da se moglo desiti 
nešto tako - da umre. Ljubila ga je u hladno čelo, i suze kojim bi ga 
pokapala brisala krajem rukava da ga opet poljubi. Azatim bi ostajala 
skamenjena, kao da je i sama mrtva. 

Svi ćoškovi u kući bili su prazni, a puna samo njena suknja, položena 
na sredini sobe - sa koje se više nije čuo ni plač ni dah. Uplašila bi se od 
tolike tišine - od čuda da je to malo dječje tijelo mrtvo, i nemogućnosti 
da ostane bez njega. Šaptala mu je u mrtvo uho: „Što si otišao? Gdje ti je 
to bolje nego kod majke? Koje si to drugo mjesto našao - koju kuću, koju 
majku?” 

Ustala je i sa konopca iznad peći poskidala krpe; savijala je dijete u 
te krpe kao da hoće da ga uspava, a zatim ga položila u drveno korito za 
pranje rublja i pokrila suknjom. Više mu nije vidjela oči, i zbog toga što 
ih nikad više neće vidjeti povila se dolje po koritu i zaplakala. A onda ga 
podigla pod pazuho - onako kao što pralje podignu korito s rubljem, i 
ponijela, govoreći sad gotovo glasno: „Hajdemo. Daleko ideš!” 

Išla je sama ka groblju, popodižući pod pazuhom korito i navodeći 
se ustranu, radi ravnoteže. Nikoga nije pogledala, a ni ko nju - niti se 
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danas, idući sokakom, imalo osjećala usamljenom, jer sama nije ni bila, 
nego s onim što je u koritu - sa svojim mrtvim društvom, koje je još 
društvo ... Jer osjećala mu je miris - onaj što se obično osjeti kad su dva 
tijela jedno uz drugo. Bio je to miris iz njene sobe - miris pelena i cijeda, 
i miris mrtvački ... Udisala ga je, i videći da nikog oko nje nema, izrekla 
glasno: „Nijesam sama!” 

Pred vratnicama na groblju vrbe su već bile izlistale. Ušla je unutra 
i okrenula udesno, tamo gdje je uz ogradu stajala kućica s loptama i 
budacima; uzela je budak i lopatu i pošla u onaj dio groblja u kojem je 
njen otac. I istog trenutka kad je pošla stazom između grobova, vidje da 
je danas još jedna sahrana - vidje kako se iskupio svijet i kako pred njim, 
na travi, kraj iskopane zemlje, leži mali drveni sanduk - i pomisli: „To je 
umrlo još nečije dijete; o žalosti što umiru djeca!” Svoje korito nosila je 
tako kao da u njemu ne nosi dijete - i nimalo nije glavu spustila, nego je 
- naprotiv, digla i išla kao i da ne ide kroz groblje. Vidjela je kako je otud 
gledaju - i kako, prepoznavši je, okreću glave od nje, odbacujući je i ovdje 
na groblju kad i ona i oni sahranjuju. Samo je ono dvoje djece bilo 
zajedno, jer bila su mrtva. 

Kopala je u mokru proljećnu zemlju, odmah do groba svoga oca, a 
prema širini i dužini korita za rublje, mali dječji grob, u koji će položiti 
one kao trava zelene oči, kakve dosad u ovom groblju nije zemlja pokrila. 
Kopala je najprije u dubinu, a poslije - odozdo iz jame, isturala lopatom 
gore na travu žutu hladnu zemlju, gradeći time nešto kao cvijet, na inače 
cvijetnoj ledini. Sagnuta dolje, i prestajući za trenutak da kopa, ona je 
slušala kako tamo uz grob onog drugog djeteta govore da je najveća žalost 
kad dijete umre; i da bi to dijete, da je živo ostalo, bilo kao i njegov otac, 
i plakali su za djetetom. „I ja ću za svojim!” — veli u sebi Todora. Ali joj 
suze nijesu išle; nije više mogla da plače — bila je kao zemlja pred njom 
u koju kopa, pa veli, dolje u zemlju: „Moj ne bi bio kao njegov otac, moj 
bi bio... - uzdržala se da kaže kao štoje bila njegova majka, pa veli: -Moj 
bi bio kao što je bio n jegov djed, ovaj uz  kojeg će ležati.” Dolazilo joj da 
to glasno dovikne onima kod drugog groba, ali ne doviknu, nego samo 
nastavi da kopa, sad nekako sa puno snage — kao da je postala muško. 

Desilo se da su u isto vrijeme s površine zemlje, dolje u zemlju, 
nestala dva dječja sanduka - od kojih je jedan bio korito za pranje rublja. 
Todora ga je spustila zajedno sa svim što je bilo oko djeteta, i sa svojom 
suknjom preko njegovih očiju, kako mu zemlja ne bi pala na oči - i stala 
da zemlju nabacuje odozgo, nekako meko, dolje na suknju. 
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Putanjak kojim je išla od groba vodio ju je u susret sa svijetom od 
onog drugog groba, i ona - sad praznih ruku i prazne kuće, ispred koje 
više djeca neće uzvikivati „Švapče”, povjerova da će se umiješati u taj 
svijet i da će u njemu i ostati - sad kad su na groblju i kad misle: da je 
prolazno sve štoje ljudsko, a stalno samo rastajanje na groblju. U tim 
mislima bila je sama, i začudi se kako se sama nađe i inače - jer razilazili 
su se kroz druge vratnice, da se sa njom ne sretnu. Stajala je i gledala za 
njima - i bila kao kakvo usamljeno stablo u groblju, koje će stajati tu gdje 
stoji - dok od dugog stajanja ne pane. 

Toga ljeta Todora se izgubila iz sela. Niko nije znao kud je otišla - a 
svi su mislili da to zna pisar, јеr bilo je nemoguće da čovjek koji je znao 
i zapisivao sve što se u opštini dešavalo, nije znao i to: kud se, najednom, 
izgubila Todora. Poneko bi ga upitao gdje je Todora, ali on nije 
odgovarao, sem toliko da nije njegovo da vodi računa kud ko ide iz sela; 
što nije službeno njega se ne tiče, a koga se tiče neka traži Todoru. 

Zaboraviše na nju, i cijelo ljeto prođe, a za ljetom i zima a da je niko 
ne pomenu, i bilo bi tako dovijeka da na proljeće, jednoga dana, nije 
nestalo i pisara. Nijesu znali kud je otišao, a još manje šta će sa njegovim 
silnim hartijama - ni šta je u njima napisano: da li nešto što treba opštini, 
ili što joj nimalo ne treba - što je pisar dokon švrljao. Jedni su htjeli da 
se sve čuva, jer pisar nije bez potrebe pisao, a drugi da se sve baci - jer 
pisar je bio jedan dokon čovjek, grijao se uz dobru furunu, a hartija 
opštinska, i šta će drugo nego pisati; da se sve baci što je napisao. Nesloga 
oko toga, a i svađa, nastade tek onda kad se proču: da ih je njihov 
opštinski pisar u onim svojim hartijama opisao do na dlaku: kakav je ko 
bio za vrijeme rata i kakav poslije, i zbog toga neki zatražiše da se sve 
pročita - neka se čuje šta je sve pisar o njima napisao, a drugi da se ne 
čita, što da ih slika opštinski pisar kad su se oni sami naslikali - nek se 
ode na groblje i vidi kakvi su ...; bolje bi bilo da je i sam u grobu, 

Oni pismeni stali su da čitaju, a nepismeni da ih pitaju da nijesu tamo 
našli njihovo ime, pa ako je nešto ružno napisano neka se baci u furunu, 
a ako je dobro napisano neka ostane - zašto da se baca nešto što je 
opštinsko. 

Isturiše - tih dana poslije pisarovog nestanka, priče i izmišljotine i 
stadoše da ih prepričavaju jedan drugom, nadodajući šta su htjeli i koliko 
su mogli, a najviše onim nepismenim - govoreći im da im je sve to od 
pisara, i ako im je krivo neka ga traže, a ko će ga naći onako malog, kad 
se jedva iza stola vidio. I da više ne bi bilo ni čitanja ni izmišljanja, neko 
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se našao i gomilu pisarovih hartija strpao u peć; pokuljao je iz odžaka 
gust dim, a oni govorili: „Ode pisar, ode mu pamet!” 

Ostao je tada iza vatre samo jedan mali snop hartije, na kojem je, 
napisano krupnim slovima, stajalo - Todora. Prva stranica počinjala je 
riječima - „Imamo Todoru. Cijelo je selo odbacilo Todoru, sem mene; ja 
nijesam iz ovoga kraja - ja ne znam šta je s ovim ljudima, zato hoću od 
njih da odem. A otišla je i Todora. Otišao je i Martin; on je bio počeo da 
u kamen kleše glavu oca Todorina Radula, pa ostavio; rekao mi je da mu 
to nikako ne polazi za rukom - i otišao. Nije htio da od opštine uzme pare 
za nešto čime ne bi bio zadovoljan, a tom glavom ne bi bio zadovoljan - 
i nije htio pare. Hoću Martina da razumijem - Martin radi srcem, a kad 
se za nešto nema srca onda se za to nema ni ruku; takav je posao tih što 
grade glave.” 

Prekidali su onog što je čitao, jer sve što je čitao o Todori znali su i 
sami, a što je čitao o Martinu nijesu mogli da razumiju; razumjeli su 
samo da je vještak da načini spomenik, ali da to ne može uvijek, nego 
samo kad ga srce ponese. I pitali se: zašto ga kod njih nije moglo da 
poncse srce, kad mu je opština nudila dobre pare. Ljutili su se: kakvi su 
oni to za njega će može da načini glavu njihovog čovjeka, po čemu su oni 
drukčiji od drugih - i tražili da se o Martinu sve pročita, jer mogu se 
jednog dana sresti sa njim i upitati ga za tu glavu. 

Iz daljeg čitanja vidjeli su: da je taj čovjek, otkako je otišao od njih, 
dolazio tajno Todori i da je to znao samo pisar. Psovali su zbog toga pisara 
- kako je tajio to što se tajno radilo u selu, i uz najgore riječi pominjali 
njegovo pero i mastilo. 

A zatim su slušali nešto što im je bilo sasvim novo, tako da su oni što 
su bili blizu čitaocu primakli se još bliže, a oni što su od njegovog čitanja 
bili pali u drijem i san budili se i prepadali da se nešto o njima ne radi. I 
prvo što su čuli bilo je: da je Todora umrla. Oni što su zijevali iza sna, 
ostali su usta otvorenih, a oni što su htjeli nešto da kažu - ne kazaše ništa 
pred tim dajeTodora umrla; zaćutaše kao da su nagroblju, a neki i kape 
poskidaše, glave oboriše. 

Više im nije trebalo čitanje, jer poslije smrti neme ništa... A na harti -
jama pisarovim još je imalo; pisar je dalje bio opisao kako se Todora bila 
udala za Martina, a kako je bila nesrećna što je otišla iz Kladnice. Tražili su 
da se dalje čita, i čitač je čitao: „Nije mogla bez svojih - baš zbog toga što su 
je odbacili; baš zbog toga što je bila kao i oni. Ona ćutnja među njima, bila 
je jezik među njima kojim su zborili da su jedno.” - Ćuti! - uzviknuo jе jedan, 
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a bilo je tako kao da je uzviknuo za sve njih. Snažno je, kao da sjekirom 
udara po panju, udario šakom po stolu i tražio da je muk - da se ćuti. 
Nastavljao je, tresući svojom staračkom bradom: „Sta je imala žgolja jedna 
da piše o tome; da je ovdje pisar ubio bih. Kao da je pisar bio sa njih skinuo 
nekakav pokrivač, ostavivši ih gole, na mjesečini, da se vidi ko su; a on sam 
je vidio i šta je u njima, i to ih je boljelo - neki su od toga jauknuli. 

Baciše, na kraju, u peć i taj posljednji snopić pisarovih hartija - u 
kojem je pisalo o Todori, nek i to izgori, i nek od pisara i njegovog pisanja 
ništa ne ostane; baciše mu i pero u peć, a mastilo proliše kroz prozor. 

 
Opština je, s početka ljeta, dobila pismo: Opštini u Kladnici, odbor -

niku tome i tome na ruke: Pisao ga je Martin. A u pismu je stajalo: 
„Molim da me opština razumije što nijesam stigao da na vrijeme izvajam 
glavu vašeg pokojnog Radula, usuđujem se da kažem oca Todorina; 
nijesam stigao jer mi nije išlo od ruke da načinim glavu koja bi stajala 
kao spomenik. Sada sam uspio, i glava je gotova.” Martin je dalje u pismu 
tražio, da se prostor ispred kuće pokojnikove, dodajući da se usuđuje da 
kaže ispred kuće Todorine, očisti, prekopa i izravna - da tu postavi spo -
menik. „I čujte i ovo - pisao je - nijesam bio nikad zadovoljan onim što 
sam uradio, a ovom glavom toliko sam zadovoljan da više u svoje ruke 
nikad neću uzeti čekić i dlijeto, jer ovakvu glavu ne mogu načiniti.” 

Raskopaše ledinu i načiniše ravan prostor, širok oko deset metara, 
oko kojeg zasadiše stabla. Seoski zidari otesaše kamen, i sami - po svojoj 
mjeri, izidaše postolje na kojetm će stajati spomenik - tu nasred sela, 
pred kućom koja je bila Radulova, a sad pusta. Okrečiše kuću i spolja i 
iznutra i udariše nove prozore, koje obojiše. 

Nijesu zaboravili ni zarobljeni njemački tenk, koji je ležao odmah 
ispred kuće - ogradiše ga tarabama i izbrisaše metlama, jer su znali da 
će se govori sa njega držati.   

Bilo im je ostalo još samo to - da čekaju Martina. Čekali su ga kao 
čovjeka kojeg već poznaju - i kad bi išlo, prvo što bi ga upitali bilo bi: 
zašto im je odveo Todoru, i kako je Todora umrla; da je kod njih ostala 
ne bi umrla - ali nije išlo da ga to pitaju, i ćutaće o tome. 

Skupili su se jednog dana opet - sad svi, i svi se dali na posao: isto -
varali su iz kola čamove sanduke u kojima su bile velike i male otesane 
mramorne ploče, vreće sa nečim što nijesu znali šta je, alat majstora koji 
će spomenik postaviti - i, najzad, u velikom sanduku, okovanom želje -
znom pantljikom, sam spomenik - glavu u mramoru, za koju su znali 
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samo da je tu, ali je nijesu i vidjeli - glavu Radulovu. Govorili su: „Radule, 
da nam vidiš naša srca za tobom ..., kako su nam srca tužna za tobom, 
Radule! Stajaćeš ovdje nasred sela da te gledamo dokle smo živi, i da te 
gledaju naši đaci; neka uče u školi kakav si bio.” 

Oni što nijesu mogli da se probiju naprijed i pomognu, stajali su okolo 
s rukama otrag i gledali što nijesu vidjeli: kako se postavlja jedan spomenik; 
gledali su najviše Martina - kako je nad svima preuzeo komandu i naređuje 
šta ko da radi i kako da radi, i bio im sada sasvim drukčiji - nimalo zbunjen 
i utuljen kakav im je prije izgledao. Nešto tvrdo, a bolno, vidjeli su sada 
na njegovom licu, i nalazili da je taj čovjek kao i oni - kao da je i sam iz 
Kladnice, i kao da zna šta Kladnici treba: spomenik kakav joj i priliči. Radio 
je oko njega ne stanuvši - tako kao da je došao da im kuću kući, i da neće 
otići dok ih ne skući. Tražio je, a oni poslušali: da se postolje na koje će se 
postaviti spomenik ogradi daskama - kako bi unutra, neometan, a sa svojim 
majstorima, raskovao sanduk sa glavom, glavu postavio na postolje, pokrio 
je platnom - onda daske otko vao, tako da ostane samo glava, i preko nje 
platno; platno će, na kraju, skinuti govornik. 

Oni što su kasnije pristizali da čuju govor i vide spomenik, gledali su 
u kružno pobodene daske kao u kakvu ogromnu bačvu u kojoj se nešto 
struže, kucka, zvecka alat i lomi kamen, zamišljajući kako se tamo 
obavlja nekakva velika majstorija za koju oni, seljaci, nijesu vješti, nego 
samo ljudi iz grada - oni koji grade spomenike. Govorili su: da će imati 
spomenik kao da su grad a ne Kladnica, i da je to dobro, da nije ni pravo 
da gradovi nešto imaju a sela da nemaju. 

- Nek našeg Radula gledamo kad god  kroz selo prođemo; a imalo se 
šta gledati i živ kad je bio. 

- Slava mu, braćo! 
- Njemu slava a nama čast što se rodio u Kladnici: druga sela nemaju 

Radula - a neće ga nikad ni imati, sem ako nastane drugi rat, a daj bože, 
da ne nastane; nama je dovoljan i jedan spomenik. 

- Ne valja ih imati mnogo — kad spomenika ima mnogo ne vrijedi 
nijedan - govorili su. 

Sunce je išlo ka sredini neba, i neće mnogo proći pa će podne - tre -
nutak kad će doći odbornici i kad će se držati govor; čekali su govor sa 
nestrpljenjem, a i muziku  za koju s’a čuli da će svirati. 

A onda - kad su radnici Martinovi stali da skidaju daske kojim je 
spomenik bio ograđen, ljudi se, kao da su kakva živa ljesa, poviše naprijed 
da vide Radula, glavu njegovu u kamenu  spomenik u Kladnici. Pljeskali 
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su rukama Martinu - iako tamo iza njegovih leđa još nijesu vidjeli glavu 
Radulovu, nego samo crveno platno kojim je bila pokrivena. Ličila im je 
na kakvu ogromnu bebu, povijenu u povoje, kroz koje se nazire glava, 
malo naprijed posagnuta - tako da su se neki, gledajući tu sagnutu glavu, 
i sami stali da saginju naprijed, i ne osjetivši da to čine. 

Martin je stajalo licem prema njima - bijel od bijele kamene prašine 
kao vodeničar u vodenici, i veliki im: 

- Kladničani! 
Povili su se još više naprijed, kao da će da čuju samu onu glavu od 

kamena a ne živa čovjeka i prekinuli Martina: 
- Hvala ti i gdje čuo i gdje ne čuo! On je nastavljao: 
- Ne znam šta će vam govoriti vaš govornik, ali znam šta će vam 

govoriti ovaj spomenik; kamen umije da govori i vi ga slušajte. To toliko 
nek vam je od mene, a ostalo od vašeg spomenika ... Daleko mi je 
putovati, i ostanite mi, prijatelji, u zdravlju. 

Čupali su ga za rukave da ostane, govorili mu da se od njih ne ide 
nepočašćen. 

- Imaćemo slavlje. 
- Da je živ Radul  naljutio bi se što ideš sa slavlja. Sam si nam slavlje 

priredio - načinio si nam Radula; ostani na slavlju. 
Izvadio je sat i veli im: 
- On me tjera da idem, on je neumoljiv. 
Nije prošlo mnogo vremena otkad je Martin otišao, a otud sokakom 

začula se muzika, pri kojoj se pritajiše - da čuju muziku ... Čula se sve 
bliže, a oni sve dublje padali u ćutnju i mislili na Radula; zbog njega je 
ta muzika - svira mu mrtvom, a nikad mu živom nije svirala - to je za ono 
... za njegovu onakvu smrt. Uz muziku, koja ih je raznježila, svaki je sada 
razmišljao kako bi bilo daje i sam učinio veliko djelo i da ta muzika njemu 
svira - i mjesto Radulove glave zamišljao svoju glavu. 

U toj ćutnji, u slušanju muzike i razmišljanju o sebi samima oni i ne 
vidješe kad je tamo pred spomenik stao govornik, iza kojeg su sa kitama 
cvijeća u rukama, stajali dječaci i djevojčice. Čule su se sada samo noge, 
kako se dolje po pijesku kratko a oštro pomiču naprijed, i kako se poneko 
iskašlje - da to ne bi činio kad govor počne. Oči su im išle čas gore na 
glavu Radulovu, a čas dolje u glavu govornikovu, sagnutu nad govor. 
„Dragi Radule! - počinjao je. - Evo nas kod tebe; došli smo pod tvoj spo -
menik - da te vidimo u spomeniku. U njemu si mrtav, Radule, ali ćeš u 
našim srcima ostati živ sve dokle u nama žive naša srca.” 
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Bila je to prilika da čuju još jedan govor, ovaj put drukčiji od svih 
prošlih, i predavali su mu se od samog početka - jer im se činilo da je 
njihov odbornik u svoj govor unio sve same njihove riječi, da ih je izvadio 
iz njihovog svečanog bola za Radulom - i osjećaja da su ljudi, i da sa 
ljudima i treba tako: ne treba da se zaboravi ljudsko ... Misleći na Radula, 
kojeg je odbornik stalno pominjao, oni nijesu mogli a da ne misle i na 
Todoru koju nije pominjao - i u tim mislima zbunjivali se, jer onaj tenk 
sa kojeg govori ona je zarobila. I činilo im se da sve to što misle o Todori 
potvrđuje i ona glava od kamena: da je sve to tako; a sa mrtvim glavama 
ne može se kao sa živim. A to je još glava Radulova! Bježali su od tih 
takvih misli o Todori, i predavali se govorniku - koji je već bio na kraju 
govora: „... od velikoga i od maloga, od živoga i od mrtvoga, od cijele 
Kladnice nek ti je, Radule, hvala!” Bio je govorniku ostao samo još jedan 
čin - pa da vide Radula: da s njegove glave od mramora skine platno. 

A toga časa, kad se pred njima ukazala glava, oni - zbunjeni onim što 
gledaju, ne predahnuše, ne trepnuše, noge i misli ih izdadoše, i duboko 
u sebi izrekoše -da ni sami sebe ne čuju: „Todora ...!” 

Bila je to glava Todorina. 
Bila je sada medu njima - posred njih, od bijela mramora, onakva 

kakva je bila kad su je bili odbacili. 
Imala je nešto u sebi što mogu da imaju samo žene. 
Stajali su - ne znajući da li da odu, kao što su i prije odlazili od nje, 

ili da stoje i gledaju je. 
Čekali su da neko prvi pođe, ali niko prvi ne pođe - ostadoše da je 

gledaju. 
Kao da su i sami bili spomenici, i svi od mramora. 
Neko pročita - „Todora!” 
Više ništa nije ni pisalo. 
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PP
тишло је све својим трагом. Опучио се утрг и однио све шта 
се испред њега задесило. Оно што је расло и бујало, што се 
модрило од једрине, од живота, притисло је камење и излом -

љене гране, огуљена и скршена стабла. Поводња је утрла оно што је 
било прекрила својом мутнимом. Све се збило, како је морало. Сад 
се више ништа не може промијенити, ни повратити. Иза човјека остао 
је гроб, гроб на крају гробља, по страни; прекрила га трава; лозар је 
загрлио камену плочу, у њему змија смирај нашла; на испуцалој 
узглавници лишај. 

Отац је Каћуну, једином сину, оставио имање на најљешем дијелу 
Штице, села испод Калауза, планине мрке што на издисају јесени 
бијелу вјенчаницу снијега обуче и не скида је до почетка маја кад 
пупољци одједном букну, кад лист гране прекрије; кад кроз шаротине 
око букава снијега висибаба главу промоли; кад трава притисне 
ливаде и њиве кромпира се замодре; кад се крајем љета стране заша -
рене од берача боровница и проспe пјесма дјевојачка и момачка. 

Каћун је споро растао све до осамнаесте. Тада је престигао све 
своје вршњаке. Извукао се, рамена му се раширила, мишице се утегле. 
Те године, на сабору на Меденом долу свима је пребацио „камена с 
рамена”. Наишао је као случајно кад је надметање увелико одмакло. 
Четвртасти камен из његове руке полетио је и погодио „бик”, букову 
грану огуљену и пободену на мјесту најдаљег хица. Сљедећим баца -
њем „отишао” је корак испред свих. За дјевојке, сељанке из Штице и 
околних села, и ученице, што се из клупе и градске буке враћају 
планинама, овцама и облацима, није тре бала боља препорука и кад 
би у коло ушао, трчале су која ће се прије до њега ухватити, у колу с 
њим поиграти. 

У Штици дјевојке стасавају као јагоде поред воде. Одједном, преко 
ноћи, између два сабора, за само годину дијете се задјевојчи, оједра; 
у очи јој се усели чежња и ватра се у тијелу разбукти; образи се зару -
мене, направи се женом. Баш те године Ћана Грбичић се прућила као 
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калем трешње. Каћуну таква љепота ниje могла да промакне. А ко је 
не би запазио! Све на њој одавало је љепоту као да су је вајарска 
вјештина и стрпљење обликовали, као да је природа о свему водила 
рачуна да ништа не заборави, ништа не прескочи, мјеру постави. Ва -
тром су јој горјеле купине очију, бјелкасторумено лице одавало је 
чежњу, широки осмијех привлачио, зрачила је ведрином и срдачно -
шћу. Танка у пасу, безазлена као срна, мамила је, избезумљивала. 
Пред таквом љепотом, пред тим даром природе, застају ријечи, 
одузимају се ноге, клецају кољена. 

Ко зна колико пута је, послије сусрета на сабору, Каћун био сми -
слио, гдје и како да је сретне, шта да јој каже. Али кад би је видио, 
није могао да се снађе, ријечи су остајале негдје дубоко. 

Године пролазе као јагорчевина у прољеће, а Каћун и Ћана самују. 
Каћун неће ни да погледа другу —Ћани нико не смије да приђе. И 
Каћун није могао више да издржи. Повјерио се Џаку Босићу. Није 
ништа хтио да му сакрије. Замолио га да пође и да је пита хоће ли га 
узети. Џако је послушао пријатеља. 

Ћанина браћа косила су широка платна Калауза, она код стана 
спремала ручак. 

Џако је разговор почео, из даљине: 
- Ћано, ти си дјевојка... Згодна, добра... Приспјела си за удају. 

Стасала...  Дошао  сам да  те  питам...  
- Џако, ти си сељак, а ја за сељака нећу. . . 
Џако се умало није срушио. Зазвонила је нечувена музика у њему 

и он је застао да је ослушне, да се поврати и увјери да ли је добро чуо 
шта је дјевојка рекла. Одмах је схватио да му се небо изненада 
приближило и требало је само да испружи руку.   Није губио вријеме: 

- А, ако продам имање и одем у град, отворим хан... 
Каћун је у хладу јаворове шуме дуго чекао повратак пријатеља. 

Вријеме се отегло и он је легао поред стабла изваљеног јавора, заспао. 
Обучен у војничку униформу ишао је без оружја и сам, одсјечен од 
своје јединице; изгубљен — тражио је пут, али га није било; испред 
њега испријечило се сивило камењара обраслог јасеном, ракитом и 
багремом; осушила му се уста, испуцала; у даљини планинска ливада 
и на њој точак избацује бистру воду врела из утробе земље — кренуо 
је према њему; газио је преко сплетова змија грабећи напријед, али 
точак се удаљавао; није губио наду, ишао је свом снагом. Кад би 
дошао до извора, точак је зјапио празнином; у кориту само ситне 
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кућице пужева, и оне суве. И све тако: у даљини точак бурла, кад му 
дође, воде ни капи. А затим, иза брда бјелина снијега. Уморан доба -
уљао је до смета и нашао се на површици, клекнуо је и испуцалим 
уснама додирнуо зрнца леда. Хладноћа га је пробудила. За дуго није 
знао гдје се налази и шта се то с њим догађа — дан је већ био прошао, 
на небу звијезде. 

Три дана су минула, а Џако се није појављивао. „Дотрчао би 
пријатељ — размишљао је Каћун — да добар глас донесе. Али Ћана 
није хтјела главу да окрене, а њему незгодно да ми каже.” Борио се 
Каћун сам са собом и кренуо да га потражи. 

Ишао је преко Штице полако, дрхтаво. Људи су косили ливаде, 
али га нико не зовну да попије ракију, да му се похвали брусом, косом 
и откосом, изостаде она отвореност. Стегло му се срце. „Овдје се све 
брзо сазна и пронесе — мислио је. За Ћану још момка нема. Није се 
родио. Џако је разгласио и зато га нема. Уjeo се за језик, па сад нема 
куд.” Спусти се низа страну према извору, да окваси уста. Код извора, 
крај штругље луда Мара. Чим га видје, устаде и, прије него што се 
поздравише, рече: 

- Знам куд си кренуо. Али Џако није код куће. Јутрос рано, били 
су код њега неки људи и сви су отишли. Џако продаје имање. У суботу 
увече иду да је доведу. Велику галаму спремају. 

- А коју? — питао је а није мораo — знао је по дрхтавици  којa је 
обузела његово тијело. 

- Како не знаш, а све село зна... Ћану Милојеву... Убpa је као крушку! 
У прву суботу Џако је повео Ћану... 
У кафану су навраћали разни гости, највише возачи теретњака, 

они пробисвијети што се залијепе као смола и од којих се није лако 
откачити. Навраћали су највише због Ћане. Џако ја то знао и осјећао. 
Није могао да поднесе и пропио се. Тада се пробијао пут од вароши 
до Штице, ницала су градилишта и шумске манипулације, одлазили 
минери из Далмације и од свуд и откуд, праштале мине и дизао се 
облак прашине. Радници су сјекли стабла витких смрча и возили их 
некуд далеко, односили љепоту планине. Добро су зарађивали ти 
радници из бијелог свијета, а нијесу жалили поклањали су женама и 
дјевојкама сатове, пили до бесвијести и дуго свирали на кривинама. 
А било је лијепих момака, дрипаца гргораве косе и снажних рамена, 
са златним ланчићима око врата што тихо и заносно пјевају старо -
градске пјесме. 
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Једног јутра кад се завршило градилиште и галама утихла, Ћана 
у вароши није осванула. Одвео ју је шофер. Умјесто Ћане порука. 
Џако, о њој да се не брине — морало је тако ... 

Џако је затворио кафану, ону зградицу која му је имање прогутала 
и што га је раскућила, ни на чему га оставила, и изгубио се у свијет 
да тражи Ћану; или да побјегне... 

Каћун се повукао. Никоме у кућу није ишао. Пријатељи су гово -
рили да се тргне, да заборави, јер мора, да се ожени, савије породицу. 
Он је слушао, одобравао им, али ништа није хтио да промијени. 

Пред смрт долазили су му рођаци као, да га виде, да му се при 
руци нађу ако му што затреба, а у ствари погледом мјерили имање и 
једва чекали да га нема. Он се повремено губио — тражио жену и 
помињао Ћaну, питао гдје су му дјеца ... 

Све је умукло. Само гроб на крају гробља. Бијели цвјетови лозара. 
Љето. 
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TOKOVI 1-2/2021 
 

UDK 821.163.41 – 1 
 
Slobodan VUČINIĆ 
 
 

BRAŠNJENIK 
  
 
Sjutra rano putujemo 
ja i moj konj oba ludi 
da sa vjetrom drugujemo 
dok februar dušom studi 
pa nam majko zavi nešto 
za brašnjenik da imamo 
nešto toplo nešto vruće 
ako ništa drugo nema 
spremi miris naše kuće 
  
Na počinak kad sjedemo 
dok brišemo znoj sa lica 
po zalogaj da uzmemo 
ako ništa – cvrkut ptica 
to nam može obojici 
za doručak dosta biti 
da glad malo prevarimo 
dok obuću presušimo 
onda ćemo nastaviti 
  
Spremi majko parče sunca 
malo dima sa tavana 
zvrk vretena što po sobi 
u ruci ti staroj pjeva 
ili samo poj pijetla 
dok probuđen zoru zove 
da se javi iza brda 
to nam može ručak biti 
onda ćemo nastaviti 
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Sjutra rano putujemo 
To ti nije neobično 
Navikli smo još odavno 
u samoći da me sanjaš 
i da slutiš šta će biti 
pa nam spremi za brašnjenik 
malo jave iz Mrčave 
da imamo za večeru 
onda ćemo nastaviti 
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УДК 821.163.41 – 1 
 

Мирјана БУЛАТОВИЋ 
 
 

НЕ МОЖЕШ ОПЧИНИТИ СМРТ 
  
Тај човек је  
био чудо.  
Имао је харизму.  
А умро је.  
Умрла му је и харизма,  
све, све. 
Смрт не можеш 
очарати, 
имуна је на харизму, 
на карактере, 
слабије, јаче, 
на шарм неодољиви; 
смрт све гута, 
чисти. 
И књигу сваку 
прочитану 
до последњег листа 
смрт слисти. 
То те брине? 
 
Али, смрт ће те,  
као и све друге,  
послати кући 
у царске дворе, 
царски сине. 
 
Заборавио си 
Отац ко је. 
Без њега наши животи 
и са њим наше смрти 
не постоје. 

303



TOKOVI 1-2/2021 
 

UDK 821.163.41 – 1 
 
Radomir BARJAKTAREVIĆ 
 

 
KAMENA ZEMLJA 
 
 
Obrnimo se lijevokrug ka luci:  
Daljine su mamne, a zebnja opaka.  
Meni nedostaju nevini klobuci,  
A njoj moja glava s evropskih sokaka – 
... daljine su mamne! 
 
Zatrčim se od Zete do Gorice  
Zapitan gdje su prva staništa.  
Cjelivam pepeo Nemanjine sojenice:  
Tu je fosfor zvjezdanih ognjišta – 
... pepeo sojenice! 
 
Kosti mi zeble kod cetinjskih dveri:  
Prizivah dane u vremenu dubokom – 
Kao Rade Tomov u pjesničkoj vjeri – 
Vidjevši Lovćen i Olimp istim okom – 
... u pjesničkoj vjeri! 
 
Sanjah klokot Lima i iznad litice,  
Bjelje no ikad varoši i šire ceste,  
Ali: kuda joj se djenuše vitice  
Gorske i jeze sive što u zore blješte?  
... sanjah klokot Lima! 
 
Stropoštavaju se nevini klobuci:  
Daljine su mamne, a zebnja opaka.  
Obrnimo se lijevokrug ka luci:  
Gdje li su nam glave sa rodnih sokaka? 
... nevini klobuci! 
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UDK 821.163.41 – 1 
 

Blagoje KORAĆ 
 

 
TREĆA STRANA NOĆI 
 
 
Svetlosno voće svetu nudi  
Ptica što svako nebo ima  
Sred kosmosa jedan prostor ludi  
Tajnom vodom preti izvorima 
 
Da izmisli zore od usnulih boja  
Cvet koji će polja da ugasi  
I pomisliš nebesa su tvoja  
Da te čudo od fosfora spasi 
 
Rudi večna noć i umom mi vlada  
Ni sunca više da zanemi dane  
Zelena tuga puca iz livada  
Rastu k nebu ruže usijane 
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UDK 821.163.41 – 1 
 

Mirko VUKOVIĆ 
 

 
PROROK 

Ništa proričem ničem, 
praznini pustoš, još,  
pepelu prah. 

Ah, 
na kraju - 

i nema kraja! 
Bez sjaja ostaće riječi – 
ni ukusne, ni zasitne - 

nebitne! 
Na kraju – 
nema kraja. 
Ništa proričem ničem;  
svijetu sjetu - 

glas koji čuće 
u svesvanuće. 
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UDK 821.163.4 – 1 
 
Dušan PEJAKOVIĆ 
 

 
LAVIRINT 
 
 
U potrazi za, sad već davno 
posve izgubljenim smislom, 
sijenke njihovih nastojanja 
kopaju duboke tunele Lavirinta. 
 
Otpor individualne prkosi, 
zauzimao je svakojaka obličja. 
Zamišljeni svijet, koji su tražili, 
sada je stanovao samo u njihovoj duši. 
 
Prošlost, sadašnjost, budućnost: 
sve se stopilo u jedan mah. 
Sopstvenog lavirinta uma 
bio je to nezadrživ crni trag. 
 
Prepušteni isključivo sebi, 
izgubljeni u hodnicima vremena... 
Jedini trag ka povratku 
bile su blijede sijenke na zidu. 
 
Arijadna im je bacila nit. 
Konopac utjehe je visio u zraku. 
Od njih je, ipak, ostao samo mit: 
priča kojoj se ne udara po tragu. 
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UDK 821.163.41 - 1 
 
Zehnija BULIĆ 
 

 
PJESMA ZA BEND 
 
 
Napisao sam pjesmu za bend 
čiji članovi nisu imali novca 
za prvi muzički instrument. 
 
Tekst o prvoj ljubavi 
nikada nije dobio melodiju. 
 
Vidim duge kose mladića 
i ruke bez instrumenata. 
 
Alma, toga proleća 
pet pari ruku grlilo te 
kao gitaru iz izloga. 
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ADRESA 
 
 
Neki ljudi plavi 
oca mi ukrali. 
 
Jedanput 
pitao sam poštara 
u kom sandučetu moj otac spava. 
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UDK 821.163.4 -1 
 
Nada MATOVIĆ 
 
 

ZOBLJU GODINE 
 
 
Zoblju arteriju u srcu, 
a koliko samo njih vrijeme ubilo je ili možda ja  
protraćila, stavila na kocku? 
Da li je to negativno ili pozitvno polje? 
Ili ćutanje bere svoju klas? a na licu bore, a mladost  
tu traži spas, srce drma, a glava pita šta ću sad? 
A arterija krvari, puca od umora,  
zoblju godine, a pjesnik reče, o tako se mora! 
Šta sad, i svijet je dobio potres mozga, 
pa ljubav i ne spominje! 
Već razmišlja da l su ljepše Jabuke il Dinje? 
Ja nemam titanske planove, uporno dišem  
nad čovječanstvom, ah šta ovi dani hoće od mene? 
Možda  poslednji dah, a sve to godine već imaju uz 
sebe, traže one traže da odrastem, ali ja to ne  
shvatam, jer govore jezikom Papagaja, 
odmahuju rukom, neće one ništa,  
ni čekanje, hoće već dobijen razultat da umanje, 
ne mogu jer ja uspomene bilježim hronološki, 
a, ne statistički baš dok srce vazduh traži! 
Pa dobrodošlo u spomenar godina! 
 
A mozak se trese, ko da Zemlja je, 
čudne godine, čudo traže, a ne znaju da stanu. 
Imaju neograničenu memoriju i broj! 
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UDK 821.163.41 – 32 
 
Valentina KUBUROVIĆ1 
 

MOSTOVI U VREMENU I PROSTORU 
 
 

AA  tako je malo falilo... I činilo se da će uspjeti da je uhvati za ruku i 
odveze brzim vozom u vječnu i čarobnu budućnost, u raj samo za 
njih dvoje, za dva nesrećno voljena putnika, no tetive i prsti nji -

hovi ne odoliše ovom zlom vremenu, ostala je samo olupina te naizgled 
nesalomive tvrđave, rastrgana burnim talasima, koji uništavaju još taj 
kamen davno ohlađene ljubavi. Samo još jedan teški nanos vode treba 
da se obruši na poslednju tešku uspomenu, a ljubavi nema i nema, davno 
je već duboko potonula. 

Zaista, jedino ljubav može nadovezati ciglu na ciglu i sagraditi od 
obale do obale mostove nesalomive konstrukcije. Čovjeku je ljubav isto 
što i mostu cement. Na temeljima povjerenja, vjernosti, poštovanja i 
iskrenosti, kamen po kamen, vjekovima su se gradile snažne tvorevine, 
koje poput lepršavih niti povezuju ljude. Jednostavno, čovjek je ne -
shvaćeno i dezorjentisano biće, koje svakoga dana sjedne tu kraj mosta, 
ostavi stope na obali i dokaz da je nekada živio u ovom vremenu. Tako 
nesigurno i užurbano prelazi stazu mosta i ne osvrćući se za sobom, 
jedino što primijeti je daje voda izbacila mulj na obalu, ili daje neko 
urezao svoje ime na stubu mosta. Zašto čovjek ne razmišlja ispod povr -
šine, malo dublje i maštovitije, kako to da ne vidi te male tajne u prostoru 
i vremenu? 

Za te slučajne prolaznike ovog doba će zvučati suludo, ali zaista, svi 
smo mi samo obale, različite ali u biti iste. Nekoj obali nije suđeno da se 
okiti mostom, negdje se sruši, pa se godinama gradi novi, isto tako se i 
među ljudima ruše brane prijateljstva i ljubavi, pa kao nesrećni pauk kad 
mu prstom pocijepaš svilenu mrežu, pristignemo tu da dopletemo ra -
njeno mjesto i zamijenimo novom niti. Svi smo mi nesvjesni graditelji, 
neko ima bolji alat pa zato gradi stabilnije mostove, a nekome svako -
dnevno pucaju nesigume daske, pa sanira i popravlja kvar, kao ranu na 

 
1  Prvo mjesto na literarnom konkursu JU Centar za kulturu – Berane, na zadatu temu, učenika 

srednjih škola Berana i Andrijevice (II razred, gimnazija „Panto Malisic“)
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duši. Ti mostovi kojima se povezujemo, vrijedni su onoliko koliko se 
čvrsto držimo za ruke i odolijevamo zalutalim, nesvjesnim ljudima, koji 
snažno nogama koračaju i odozgo gaze po mreži koju smo sa tolikom 
pažnjom ispleli, ne bi li je raskinuli i totalno uništili. 

Reći će vam da je sinoć bila jaka oluja, moždaje vjetar mahom razorio 
tu tvrđavu, a neko će negdje pričati kako je majstori nijesu dobri utvrdili. 
Moguće je da ćete čuti da je starost učinila svoje i uslovila rušenje: „ 
Vjekovima je star, morao je već jednom popustiti”. Da, vjekovima... 
Vrijeme. Prolaznost. I nemoćni mostovi i nemoćni starci. Čućete daje sve 
ovozemaljsko prolazno i ubijediće vas svojim površnim objašnjenjima. 
Ja ipak mislim da postoji nešto vanvremensko, nešto što samo mijenja 
prostor, ali ne i formu i namjenu. Tačno je da se mostovi grade i ruše, 
iščezavaju, ali mi iščezavamo i prolazimo, a ti mostovi će i za neke nove 
ljude biti isto ono za šta su i nama služili. Mi smo obale koje nestaju, 
isušene rijeke koje se pretvaraju u neku novu livadu, a mostovi samo 
smjenjuju prostor, traže udaljenje svjetove da ih spoje i udruže. Povezuju 
nove obale spremne za prvi jutarnji talas svježije i čistije riječne vode, 
nego što su nas umivale. 

Sada razmišljam, koliko nas priroda iznova i iznova iznenađuje i tako 
nam očigledno, a opet tako skriveno, odaje čudesne male tajne među 
svojim vjetrovima i valovima, u korama drveta, pod pješčanim sprudo -
vima, u šumovima i pljuskovima, u pukotinama i stijenama i da priroda 
može da govori, vjerovatno bi pričala našim jezikom, jer i živi našim 
životom i samo čeka trenutak kad će neko shvatiti da kao malo dijete 
koje se tek uči prvim riječima, želi da kaže:,, Sve što se vama dešava u 
meni se ogleda, vi komunicirate riječima, mi šapatom, fijucima, cvrku -
tima, sve što se u vama lomi i u meni se slama, u vama   dvije duše, u meni 
obale, u vama srca, u meni drveni mostovi. Mi oponašamo jedni druge. 
Mi stanujemo jedno u drugome.” 
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TT e noći muzika je svirala tiho, duvao je blagi povjetarac koji je 
zahtijevao teksas jakne, a svježe skuvani kukuruz je grijao lica 
slučajnih prolaznika. Kažem slučajnih, jer niko u tom trenutku 

nije znao da stvara najljepši pejzaž te jedne užurbane proljećne 
večeri. Ova slika savršenstva, u kojoj je jedini krik nesavršenosti bio 
vjetar samo da bi potvrdio onaj stari kliše da ništa nije savršeno, se 
odvijala tamo negdje, na nekom mostu. 

Siguran sam da se u glavi čitaoca vrti samo jedno pitanje. Na 
kojem se to mostu pisala poezija bez hartije, olovke i autora? Ja ne 
želim da konkretizujem samo jedan prostor, ne želim da vas ogra -
ničavam u stvaranju mentalne slike te užurbane proljećne večeri, 
tamo negdje, na nekom mostu. Mostovi nijesu samo gradjevine, svi 
koji ih posmatraju sa takve tačke gledišta, u svom životu nikada 
nijesu vidjeli tračak svjetlosti u najdubljim tunelima tame, nijesu 
nova jutra isčekivali kao otvaranje nove stranice puste knjige života, 
niti su od ranjene duše stvarali najljepša štiva. Ti Ijudi ne žive, samo 
nečujno prolaze kroz sekunde, sate, dane i godine nekog paćenja 
kojeg nazivaju životom. Svaki most ima neku svoju priču, za svakog 
se vezuje neka slika stradanja ili najljepšeg trenutka. Ali, šta čini 
nešto prelijepim, da li samo sirova i doslovno shvaćena ljepota, ili, 
pak, nešto drugo? Da li svaka ruža ima svoje trnje i da li svaka ljuštura 
školjke krije biser? Životna biografija svakog pojedinca se sastoji iz 
uspona i padova, iz grešaka i dobrih djela. Ogledalo nečije Ijepote su 
sve njegove mane i vrline, baš su one glavni razlog upotrebljavanja 
tog epiteta. Na nekim mostovima je vladala surova sudbina koja je 
samo donosila hladne dane potopljene u ponorima pohlepe i raza -
ranja, dok neki mostovi imaju simbolično značenje, te se nazivaju i 
mostovima Ijubavi. Neki pišu istoriju, pa je svaki udžbenik ili zapis 

 1  Drugo mjesto na literarnom konkursu JU Centar za kulturu – Berane, na zadatu temu, 
učenika srednjih škola Berana i Andrijevice (II razred, gimnazija „Panto Malisic“)
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samo neuspjeli pokušaj preslikavanja onog šta se dešavalo. Laura, 
Lenka, Julija i još mnogo imena žena, koje su bile pokretači pjesni -
ko vih unutrašnjih inspiracija, su zauvijek zakoračile u istoriju knji -
žev nosti ostaviši dokaz besmrtne Ijubavi. Sve su one bile muze veli  kana 
svejtske književnosti i, baš kao mostovi, u njima spajali sve ono dobro 
i loše, tugu i sreću i na taj način do zajedničkog jezika došli manife -
stovanjem remek-djela koja čovječanstvo ostavljaju bez riječi. Grad 
kojim se prostire most je bogat jednom vječnošću, jednim epicentrom 
inspiracije, jednom muzom. Kada noć prekrije čitavno tlo, kada na 
mostu ostanu samo tragovi mjeseca i zvijezda,onog trenutka kada se 
most i grad pogledaju oči u oči, tada nastane najljepši stih. Kao što 
znamo, sve one nabrojane muze su, takodje, bile i nesudjene. U lju -
bavnoj bujici pjesnici su izgubili kompase, ali osjećanja koja su gajili 
prema svojim muzama, ona su ostala vječna. Njihova Ijubav je posta -
vljena na temeljima beskonačnosti. Baš kao ona, tako ni mostovi ne 
posustaju pod nepovoljnim okolnostima i surovim dešavanjima u 
prirodi. I moj grad bogat je za jednu Ijubav, jednu muzu kojoj posvje -
ćuje najljepše stihove, jedan Lim. 

Ne dozvoiite sebi da se gušite u crnim rupama urbanog svijeta, 
da ne cijenite neke stvari jer nikada nijeste razmišljali o njihovim 
dubljim značenjima. Zato, sljedeći put kada budete koračali stazom 
nekog mosta, sjetite se da baš on spaja čovjeka sa čovjekom, gene -
raciju sa generacijom, porodicu sa porodicom. Sjetite se da oni nijesu 
zacimentirani za tlo, već za vrijeme i prostor gdje predstavljaju simbol 
nerdjajućeg čelika i vječne ljubavi jednog grada. 
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VV rijeme je nevidljivi neprijatelj koji se bučno pojavi da najavi 
prolaznost i starost, a ja ga, iako naviknuta na njegovu upornost 
da nestane i iscuri kad je najslađe, još uvijek upitam: „Zar već”. 

Naša želja da odrastemo bježeći iz mirisnih i čistih godina djetinjstva, 
a vapeći za onim što je nadomak prolaznom, kao da je zakleti prijatelj 
vremenu kome je još od davnina obećala da most života ima samo jedan 
smjer, smjer koji ne vraća godine, ali ih itekako zbližava sa starošću 

To vrijeme je jedino voljelo mostove. Oni su se uklapali u svaki 
prostor, njih je prigrlio svaki vijek, njihove dimenzije bile su taman za 
svaki kalup. I najstariji most propao je od najfinijeg sjaja, na njima su se 
skrivala uklesana imena naših starih ljubavi i davno izrečene tajne koje 
su čuvale zidine. I ne, nije taj most spajao samo dvije otuđene strane, čuo 
je on velike ideje mladih stvaralaca koje je riječna samoća gutala kad 
nastupi gluvo doba noći. Čuo je i najveće ljudske patnje koje su pustili da 
otiču zajedno sa rijekom, ubijeđeni u njenu ljekovitost, a bio je i svjedok 
velikih svađa i tada se najviše dvoumio:” Kako li to most spaja ljude!?” 

Most današnjeg vremena nije građevina, ali je svakako nešto što se 
gradi, nešto u šta se ulaže i ono što nam otvara vrata svjetskih pozornica. 
Most današnjeg vremena je znanje. To je najljepša ulaznica za životnu 
pozornicu. Zbog takve građevine živimo, vrijedimo i stvarajno. To znanje 
je most naših dimenzija i mi smo njegovi graditelji i njegov kamen 
temeljac. 

Naši mostovi u prostoru nijesu umjetnost klesanja i građenja, oni su 
eliksir za besmrtnost, oni su vječnost koja prkosi prolaznosti. A šta je 
most vječnosti koji živi u prostoru, ako nije ljubav?! Zašto nije čestica 
koja se množi kada se dijeli?! Zar ljubav nije most koja spaja dvije nacije, 
most koji povezuje daljine?! Zar to nije i bezazlena bolest koja zarazi sve 
u svojoj blizini, a čiji lijek niko ne napravi?! 

 
1  Treće mjesto na literarnom konkursu JU Centar za kulturu – Berane, na zadatu temu, 

učenika srednjih škola Berana i Andrijevice (III razred, SMŠ - Andrijevica)
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Neka visine tvoga mosta dodirnu svjetske vrhove ljepote, neka o tebi 
pričaju kao o graditelju koji spaja ljubav i znanje! Neka tvoj most doživi 
najljepše ljubavi i tajne! 
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UU  zoru - zarobljenu od napuštanja kartelant neznani donese hartiju. 
Na koloritu lica njegovog komplotiraju bore i modrice znoja miri -
šljavim od krvi mržnje i zavjera. Dode obližnjim mostom, gdje sve 

poče, a sve se završi. Tiho, u mirnim jednačitim koracima vezanim u dik -
cijsku ravan povezivanja emocija i života, borbe i smrti. Gledah ga kako 
paklenim stopama prelazi liniju opstajanja. Liniju koja znači sve ili ništa. 
Vidjeh ga, odbačenog sa hartijom iznuđenom kako prelazi most vjekovni. 
Polako, u koraku bola stiže do kraja, a mog početka. Početka priče, himne 
o kamenu koji povezuje Vjekove. 

Tada krenuh. Putujem kroz prašume nadanja prelivenih u želje za 
borbom gdje svaka oštrica znači život, a svaki život prah svemira. Putu -
jem noseći tešku hartiju onog stranca u novelu mojih duhova. Koračam, 
osjećam melanholiju ostrakona pod nogama na kojima ispisujem jednu 
tugu i jednu radost. Oni bole, čvrsti su, ali ih pobjeđujem, kao i oni 
prolazno vrijeme. Čujem plavu sinesteziju tonova mokrih što žubore pod 
mojim nogama. Tada postadoh svjestan - na mostu sam - velikoj terma -
zmi svijeta. Da li kamen što korake mi drži vječnost pretvara u momenat, 
ili momenat oktroiše u konce koji upravljaju našim dušama. Ti konci jesu 
mostovi. Mostovi stvarni i nestvarni, mostovi riječi i spokoja. Oni kruže 
u nama i oko nas vodeći vrtešku života do ringišpila svih patnji u čovjeka 
umotanih i svih razgovora uz oganj vođenih. Nadilazeći hidratne površi 
- predstavljaju dimenzije vremena i prostora, vertikale i horizonatle ljud -
skih usuda i stradanja. Ti veznici ljudskih usuda i stremljenja, vre mena 
i vječnosti, naizgled naivni, u vremenu - opkoljeni ratom i u prostoru - 
ob gr ljeni našim opažajima. Korakom teškim zagazih dalje. 

Sa hartijom onom odoh u dvoboj sa životom. Odoh po cijenu da se 
nikada ne vratim plaćajući ceh saznanja cartsva istine koje se izdiže iznad 

 
1  Specijalna nagrada na literarnom konkursu JU Centar za kulturu – Berane, na zadatu 

temu, učenika srednjih škola Berana i Andrijevice (IV razred, gimnazija „Panto 
Mališić“)
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nas - prašine u pohodu. Šta li imamo mi, tako beznačajni kosmičke volje, 
rasuti po svijetu? Šta je puls naših suza vodnjavih i smijehova oka -
menjenih, da traje  i da nam je zajednički. Šta smo mi to? Koji juvelir 
nas okova u konce godina u vihoru vremena - da stojimo kao biseri u 
velikoj školjki? Šta su boli nenoćene, sreće nepreboljene, majkini uzdasi 
nedohvaćeni i Bogovi iznevjerovani? Samo putnici, obični, vjekovni. I ja 
sam putnik na mostu. Stojim i idem. Noge idu iza mene. Gledam, a oko 
mi preskače vid. Ruke koje drhte nose kofer saputnika mojih. Saputnika 
nijemih, u slobodne stihove okovanih, tužnih, nepropjevanih. Saputnika 
moje duše i mog vremena. Kad čuh očima, tamo iza proplanka čuje se 
stih. Stihovi pjesme jedne sjetne u čežnji za veselim tercinama. Stihovi 
čovjeka satkanog u pero, stihovi pera od Apolona datog. Stihovi vezani 
u blažene rime ljudskog postojanja. Čujem krik duše za svojim djelom, 
jauke krvi za krvlju svojom. Prelaze preko mosta nestvarnog. Mosta koji 
metafizički povezuje obale bijele i crne, hladne i žarke, oblale Šekspirove 
i Petrarkine. Mostova koji bacaju buzdovane i ruše da bi pomirli. da bi 
nadvladali psihu dogmatsku i medievalnu, oni koji pamte i koji su zvi  j ez -
de jednog vremena. Davidove ili u beskrajnom plavom krugu zaustav -
ljali su talase, izlazili na megdan sa vjetrovima. Iznjedrili živote naricajući 
priče o proteklim vremenima, zarobili grehote na svojim bremenima. 
Oni, tako stvarni i nestvarni zapisuju galimatijas suza i emocija okupanih 
ratovima ili umjetnošću. Egzistencijalno kontradiktorni i oprečni svojoj 
prolaznosti - gledaju u budućnost i žive od prošlosti. Sjećaju na one dane 
kad mač s mačem mačevaše i konj s konjem bojevaše. Nepisane forme 
su svemira koje su kamenjem i svjetlom rušili stijene nesuglasica i anar -
hije ekvilibrijuma životnih poraza i borbi. Oni su ono što vidimo i ne 
vidimo. Ono što traje istorijskim tokom, svjetlost koja poziva na idilu 
emocija jedne riječi, jedne pjesme i zagrljaja, a koju porušenu rušili. 
Svima je smetala ta zastava koja veže i nadilazi prepreke. Ali je znala ta 
iskra u magli tame da sve što je prošlo ne može biti ništavno i uzaludno. 
Znala je ta svjetlost mosta da poetičnim rimama gradi mostove riječi 
medu zavadenima, mostove ljubavi među zaljubljenima. Da kovanicama 
kaldrmi puteve između majke i sina, sestre i brata, bola i sreće, nemira i 
patnje. Neka superiorna koja se izdizala u visine rajskih vrtova činila je 
nebeske puteve kojima su putovale sudbine. Sudbine koje su ljudima 
tirjanini. a čeljustima arapski atovi. Buntovnici točeni vinom voda koji 
su spajali i spajaju sada su preda mnom. Gledam ih kao vrana ogoljeno 
jesenje drvo. Vrana koja će crnim krilima uzmahnuti i nadletijeti sve 
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životne vode. Vidjeti njih, koji će spajati beskonačno i konačno, moguće 
i nemoguće. Njih, koji vode vjekovnu borbu sklapajući u sonet sve 
cvrkute ratnih vjekova. Vidjeću njih, možda po poslednji put, kako 
obuzimaju nebesko i zemaljsko korito mokro projadovanih i proslavlje -
nih po cijenu loma ili Andrićevske sudbine. Taj Višegrad i ta ćuprija, ma 
kako god je zvali daće isti miris, sada mi je pred očima. Ona opstaje sa 
svojom braćom u vremenu i prostoru. U visovima vazduha dajući miris 
krvi i vina točenog davnog, miris patnje koja traži sreću ovog vremena. 
Ruže, iako trnovite, dovijale su se do obala kobnih i razmišljenih da svaki 
kamen do sebe izmiju u jedno. Jedno kao objekat svog djelanja. Dovijali 
su se do vjekova vjekovnih, momenata i dana da bi razumjeli, pomogli, 
okrepjeli. Da kap vode odnesu ratnicima i kist nakvase umjetnicima. 
Tако vezani i vezujući sumatraistično svaki komad svijeta kamenjem, 
koje više od kamenja jeste, metaforički su se izvinuli u visove visova. 
Visova duše i postojanja. Oni su konac naših duša. I evo ih tu. u mojoj 
svijesti i mislima - u vaskrsenju Višegradskog mosta u raju i u nama, u 
tebi. Da, u tebi nijemi čovječe, Domanovićevski vođo što mi žutu hartiju 
donese. Ti, sa dvora nekog kobnog od zaborava. 

Kad već kraj dođe, danu i stazi kamenoj. A dođe kraj i životu. Životu 
- jednom mostu grobom lobanje što oživljava. Dođoh, ispustih kofer. 
Pljusnu u valove plavetne koje prkose vremenu i stacioniranom prostoru. 
Rasuše se svi katanci moji i ključevi moje duše i vremena odlazeći negdje 
daleko, dalje. Ne vidim gdje, jer magla futura muti mi oči. Na poslednjem 
izdisaju, onom što je mostom života došao do sudnjeg časa, onom 
najdužem momentu svjesnosti - otvorih pismo žuto onog nijemog kaste -
lanta. 

Gluva, crvenim mastilom bijaše ispisana klauza: „Prokoračaj na 
drugu stranu da bi osjetio krv dvoboja sa životom i vremenom”. Bi mi 
jasno. Sa poslednjim mlazom vode, umrijeh u svojim pjesmama po cijenu 
da premoste granicu vaskrsenja u meni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТОКОВИ 1-2/2021

321



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОКОВИ

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ПРИКАЗИ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТОКОВИ 1-2/2021 
 

УДК 821.163.41 - 09 
 

Доц. др Будимир АЛЕКСИЋ 
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(Др Жарко Лековић: Херцеговачке историјске теме, Институт за 
српску културу, Никшић, 2018. и 2019. (два издања), 238 страна) 

 
 

VV
 издању Института за српску културу из Никшића, изашла је из 
штампе књига др Жарка Лековића – Херцеговачке историјске 
теме. Књига се састоји из предговора, петнаест поглавља, по -

сједује регистар имена, резиме на енглеском језику и биљешку о 
аутору. Научни апарат смјештен је испод основног текста. У овој књизи 
др Жарко Лековић пише о: светосавској традицији у Херцеговини и 
Дробњаку; о манастирима: Бијела, Подмалинско, Довоља, Добриловина; 
о Бају Пивљанину; о учешћу Црне Горе, Брда и Старе Хецеговине у 
Српској револуцији 1804-1833; о одјеку Првог српског устанка у По -
лимљу и револуционарним кретањима до 1813. године; о односу Петра 
II Петровића Његоша према Старој Херцеговини, Црној Гори и устанку 
у Херцеговини 1882; о миграционим кретањима у Горњем Полимљу 
у 19. вијеку; о положају жене у селима дурмиторског краја; о епско- 
гусларској традицији у Дробњаку; о Светозару Томићу као национал -
ном раднику, државнику и научнику. 

Жарко Лековић заступа и образлаже тезу да је стварни оснивач 
Херцеговине Свети Сава. Дјело и мисао највећег српског светитеља и 
про светитеља, по Лековићевом мишљењу, леже у темељу Херцего вине. 
Захумље и Травунија имају разлога да се поносе чињеницом што је 
баш он, принц Растко Немањић, двије године владао овим кра јевима. 
Иако нема података о мјесту његовог столовања, нити о њего вим 
активностима, у Херцеговини постоји такорећи безброј топонима који 
носе његово име. Тек је Свети Сава, на простору историјске Херце -
говине, на површину народног живота извукао особену националну 
нит која и данас доминира српском националном свијешћу. 

У нашој историографији још увијек нема цјеловите и исцрпне 
монографије о Херцеговини. Сачувано је врло мало трагова матери -
јалне културе из предосманског периода па је та празнина послужила 
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за произвољно тумачење историје и за сваковрсне манипулације у 
историографске и политичке сврхе. Историја ових крајева, нарочито 
до 12. вијека, није довољно проучена. Живот становништва у овим 
областима у средњем вијеку био је под јаким утицајем немањићке 
државе. Стога се у Херцеговини развила богата немањићка традиција, 
очувана живо и до данас, можда боље него у ма којој другој српској 
области. Колико је био јак култ Светог Саве најбоље говоре чињенице 
да се босанско-српски краљ Твртко I Котроманић, баш у манастиру 
Милешеви, над гробом Светог Саве крунисао за краља. После се и 
Стефан Вукчић Косача прогласио „херцегом од Светог Саве“. У Миле -
шеви је, несумњиво ради значаја Светог Саве, било једно вријеме и 
сједиште херцеговачког митрополита. 

Херцеговина је старија од свога имена. Име које је сачувала до 
данашњег дана стекла је након 1448. године, када је Стефан Вукчић 
Косача, по западном узору, узео титулу херцега. У османском раздобљу, 
од 15. до 19. вијека, постоји Херцеговачки санџак, и краткотрајно, у 
првој половини 19. вијека, Херцеговачки пашалук или вилајет. Након 
Берлинског конгреса 1878. године у службену употребу улази назив 
Херцеговина. 

С обзиром на број становника у овој области исељавање је оду вијек 
било масовно. Губитак државе код Херцеговаца је развио ослобо ди -
лачку мисао, па су буне и устанци дубоко обиљежили њихову историју. 
У 16. и 17. вијеку османске власти често предузимају кораке за умирење 
херцеговачких племена. Четничка акција херцеговачких ускока и 
хајдука никад није престајала. Нарочито је био интересантан њихов 
однос према Старој Црној Гори, која је често била њихово сигурно 
уточиште. Почетком 19. вијека слободна Црна Гора и османским 
властима потчињена Херцеговина, имају исти циљ: уједињење и осло -
бођење цијелог српства. Лековић посебну пажњу обраћа на уста ничке 
везе између Срба из Старе Херцеговине и оних из Србије. 

Аутор истиче да је на политичком проширењу Црне Горе на рачун 
Херцеговине озбиљно радио Петар II Петровић Његош, нарочито у 
Дробњаку и Грахову. Његов наследник, књаз Данило, спушта се дубље 
у Херцеговину и буни племе Зупце против Турака. Књаз Никола иде 
још даље. Његова се акција јасно опажа у кадилуцима: невесињском, 
гатачком, билећком и столачком. Зато Лековић поклања пажњу пре -
васходно оном простору гдје су се утицаји Црне Горе најнепосредније 
одражавали и гдје су долазили до пуног изражаја њени витални на -
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ционални интереси. Наиме, ово подручје је било несумњиво при -
марни предмет интересовања Црне Горе која је своје границе жељела 
да прошири на тој страни. Тиме је отворена могућност за детаљније 
научно освјетљавање овог питања. Лековић је учинио велики напор 
да сагледа и разјасни ово сложено питање. Поставио је себи веома 
деликатан задатак: да испита и разјасни многе сложене националне, 
друштвено-економске и опште политичке односе, који су у наведеном 
периоду владали на овој територији, а посебно је тешко било ухватити 
и разјаснити основне политичке ставове и оријентацију Црне Горе у 
том тако значајном раздобљу њеног развитка. Као историјска последица 
националног рада владика и књажева цетињских и акција харамбаша 
херцеговачко-црногорских појавио се Невесињски устанак који је 
први пут српско питање изнио на рјешавање пред скуп великих сила 
у Берлину (1878). Аутор је нарочиту пажњу посветио и проблему 
Херцеговачког устанка из 1882. године. Овај свој рад је засновао пре -
тежно на архивској грађи, поставивши себи за циљ да одговори на 
читав низ питања везаних за држање Црне Горе према том устанку. 
Тај устанак није као онај из 1875. године могао да добије међуна -
родни значај због чврстог међународног положаја Аустро-Угарске. 

Иако сваки од 15 одабраних радова у овој књизи у ствари пред -
ставља цјелину за себе, већином су временски, тематски и садржајно 
чврсто везани за Херцеговину и Херцеговце. Зато радови садржани у 
овој књизи могу корисно да послуже за даље изучавање прошлости 
Херцеговине у цјелини. Херцеговачке историјске теме су резултат 
дугогодишњих ауторових истраживања у архивима Србије и Црне 
Горе. Један од циљева при избору радова био је и тај да се покаже и 
прикаже да су поједине историјске појаве и прилике у њима биле 
неоправдано истраживачки заобилажене и запостављане у научној 
историографији. Неки од ових радова свједоче и да нема мање важних 
тема ако оне имају поуздане истраживаче и научнике који знају да 
изврше цјеловиту анализу до жељене историјске синтезе. Лековић је 
брижљиво и савјесно простудирао документацију и литературу, дајући 
прецизне и научно утемељене судове и закључке. Аутор је указао и 
којим би историјским појавама и проблемима требало да се органи -
зовано истраживачки баве научне институције. Читаоци ове књиге ће 
у сваком случају моћи да се информишу и сагледају многе догађаје, 
појаве и историјске процесе који су кроз вјекове карактерисали живот 
нашег народа, на знатном простору Херцеговине, његове друштвено-
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економске, културне и духовне одлике, облике отпора, напоре и жртво -
вање у борбама за ослобођење. У хронолошком смислу ови радови 
разноврсне тематике покривају вријеме од преко седам вјекова. Иако 
је ријеч о великом временском раздобљу и већ објављеним тексто -
вима, књига је зналачки конципирана па се може рећи да чини кон -
цепцијски и методолошки сасвим оригиналну историографску цјели ну. 
Њен значај је утолико већи што феномен Херцеговине у нашој исто -
риографији досад није на адекватан начин изучаван.  

Књига Жарка Лековића попуњава ту празнину и у свему ће имати 
трајан научни карактер. Специфични услови тражили су од аутора да 
рјешава врло сложене научне проблеме и задатке, који су изискивали 
доста стручности и много напора у обради историје краја богатог 
догађајима, збивањима и детаљима. Ова књига ће, нема сумње, под -
стицајно дјеловати на млађе ствараоце и нарочито ће стимулисати 
истраживаче да посвете више пажње појединим сегментима нацио -
налне историје. 

Жарко Лековић овим дјелом, које доноси право богатство чиње -
ница, даје велики допринос и научној популаризацији историје. Као 
историчар високог образовања пише његованим стилом и лијепим 
језиком и на лак и приступачан начин приближава читаоцима разно -
врсне теме из прошлости наших крајева. 
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ЈЕДНА ДОБРОДОШЛА НАУЧНА СТУДИЈА 
 

(Љубомир И. Милутиновић, Будимир Р. Алексић: Епска мјеста у 
пјесмама Старе Црне Горе и њене околине, Институт за српску 

културу, Никшић, 2021, стр. 375) 
 
 

VV
 оквиру издавачке дјелатности Института за српску културу из 
Никшића недавно је објављена књига Љубомира И. Милути -
новића и Будимира Р. Алексића Епска мјеста у пјесмама Старе 

Црне Горе и њене околине. Др Љубомир Милутиновић и др Будимир 
Алексић, историчари српске књижевности и фолклористике, вјеро -
ватно су међу најпозванијима да се позабаве овом темом.  Књиге се, 
извјесно, својом садржином и квалитетом најбоље саме представљају 
њиховим корисницима и јавности. За комплекснији аналитички при -
каз и научно-стручну оцјену једне овакве  студије било би потре бно 
знатно више простора и потпунији осврт другачије намјене, за сваки 
сегмент. То ће вјероватно учинити зналци ове материје по мјери оних 
који прате развој и стварање у овој области и  сами учествују у томе пре -
ко одговарајућих часописа, листова и других медија научног инфор -
мисања када  ова студија настави своју мисију и вијек у нашим јавним 
и личним библиотекама. Код нас су се многи истраживачи бавили 
епском поезијом, али, по мом мишљењу, претежно на тради цио налан 
начин – тиме гдје је коријен неког мотива, а не како тај мотив функ -
цио нише у појединој пјесми. Поготово се нијесу бавили најкрупнијим 
аспектом епске поезије – како она представља биљег не једног вре -
мена, него неколико великих историјских епоха, и како она данас 
живи као надахнуће савремених писаца, те шта она значи као стална, 
иако увијек промјењива, вриједност наше културе. Про мје њива по 
свом смислу а не домету. 

У студији Епска мјеста у пјесмама Старе Црне Горе и њене околине 
ријеч је о типичним пјесмама црногорско-херцеговачког планинског 
подручја, са његовим специфичним облицима (равницама, високим 
брдима, увалама и на сјеверу планинским површинама са непре глед -
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ним голетима и пашњацима). Те епске народне пјесме, као предмет 
ове књиге, представљају, без имало сумње, основни извор српске 
народне епике из којег се више од једног вијека црпило огромно 
богатство у свим његовим видовима. Ако се узму у обзир карактери -
стични историјски и културни услови једног напаћеног народа, онда 
је ствар јасна. 

У студији Епска мјеста у пјесмама Старе Црне Горе и њене околине 
аутори  су се позабавили подручјем које обухвата Дукљу, Стару Зету, 
Стару Црну Гору (четири нахије: Катунску, Љешанску, Ријечку и Цр -
мничку нахију), Брда (Бјелопавлићи, Пипери, Ровца, Морача, Васоје -
вићи, Братоножићи и Кучи), Стару Херцеговину и Приморска пле мена. 

У фокус своји научних анализа ставили су више ентитета пре -
познатљиве антропогеографије и ономастике и дали њихов историј ски 
и ономастички приказ. Да би се очувала значењска изворност пјесме, 
колико је то могуће, потребно је чувати и позитивна знања о лока ли -
тетима и догађајима који се у пјесми помињу. Отуда познавање карак -
теристика подручја Дукље, Старе Зете, Старе Црне Горе, Брда, Старе 
Херцеговине и приморских крајева представља нужан услов доброг 
читања народних епских пјесама у којима се ти крајеви помињу.  

Аутори су у раду исказали  просторно-временски континуитет 
сагледавања историјске, етнолошке, антропогеографске, а прије свега 
ономастичке слике широког антропогеографског круга изузетних 
вриједности, који је одиграо значајну улогу у нововјековној Црној 
Гори. Монографија је написана на 375 страна (топоними, мјеста ана -
лизирају се од 73. до 348. стране). Од средњег вијека, када, по историј -
ским изворима,  аутори  научно прате и проучавају овај простор, овдје 
се много тога промијенило. Вјечито крајиште и размеђе, мијењало је 
своје господаре: Немањиће, Балшиће, босанске краљеве, Косаче, 
Павловиће, па онда Османско царство четири вијека. Све се ово деша -
вало уз будну пажњу и стратешке интересе двије медитеранске репу -
блике: Дубровачке и Млетачке. Све што се на размеђу Истока и 
Запада дешавало од доласка Турака овдје, на најдраматичнији начин 
преламало се преко ових крајева. Ту су устанци, буне, ратови.  

По ауторима, овакву подјелу условио је просторно-временски 
однос списатељске грађе и традиционално-историјских околности. 
Богата историјска прошлост овог простора, геостратешко одређење, 
популација, археографски извори, богати ономастикон, прије свега 
у дијелу топонимије, довољан су разлог да се историјска топонимија 
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овог широког подручја стави под свјетлост аналитичко-синтетичких 
сагледавања и промишљања. 

Очигледно, рад је настао  у жељи да се на основу историјских извора, 
сагледа топонимија на дијахроном каналу аналитичког сагледавања 
и топономастички корпус из давних времена доведе у везу са савре -
меном топонимијом. Аутори су нас од историјске топонимије довели 
до актуелне. Кроз неколико цјелина дотакли су се историјских, гео -
графских и геостратешких аспеката, временског утицаја, историјских 
извора и сложене ономастике. Аутори су дали и сажет преглед доса -
дашњих истраживања ове области по географским цјелинама. Аутори 
су своја сазнања  фундирали на следећим елеметима: 

– Богатој традиционалној баштини коју чине легенде, предања, 
народни меморати; 

– Епским пјесмама; 
– Историографским радовима запажених историчара, који су се 

бавили историјом испитиваног простора; 
– Монографским и антропо-географским радовима; 
– Архивској и историографској грађи. 
 
Ријечју, књига Епска мјеста у пјесмама Старе Црне Горе и њене 

околине плијени ерудицијом, анализама огромне грађе и чињеница, 
оби љем одабраних примјера, оштроумним запажањима, љепотом 
стила и језика. Наша обавијештеност расте са странице на страницу, 
кроз цијело дјело, до самог краја. Наиме, монографија је подједнако 
пријатна за читање и када аутори критички сагледавају сложену топо -
номастичку проблематику, јер у свему су одмјерени и умјерени. Сту -
дија Епска мјеста у пјесмама Старе Црне Горе и њене околине убјед љиво 
открива ријетко успјели спој извора, обогаћеном слојевитошћу анализе, 
трезвеношћу и непристрасношћу општег суда, прецизношћу исказа, 
културом повезивања чињеница и одличне историјске и географске  
документације (око 70 публикација и извора и више од 50 карто -
графских, фото  и документационих прилога). Њен посебан значај је 
у томе што она долази у вријеме када се у Црној Гори чине напори да 
се  овој проблематици прилази на научан и креативан начин. Она ће 
доћи као подстрек и другим надареним ауторима да се посвете истра -
живањима  Црне Горе  и  да се тако створи богат научни и културни фонд 
који ће послужити као основа  за успостављање здравих темеља њеног   
друштвеног развоја. 
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За овај приказ желим и мислим да могу уз пуну личну и научну 
одговорност и савјест да истакнем три квалификације ове студије које 
уз најстрожу критичку оцјену не могу доћи у питање. Прво, опште -
друштвена актуелност са становишта упознавања сложених промјена. 
Ова и њој сличне студије, у мјери колико их умјешно учинимо више 
познатим и доступним стручној и широј јавности, могу ваљано до -
принијети  трајним друштвеним циљевима. Ово монографско-лекси -
кографско издање цијењених и респектабилних аутора управо то и 
чини, јер на једном мјесту нуди податке о епским мјестима Старе 
Црне Горе и њене околине, а који су нужни сваком заинтересованом 
читаоцу народних пјесама о томе крају. Студија представља добру 
матрицу у повезивању историјског и његове спреге са актуелним. Рад 
би требао да буде допринос у сагледавању топономастикона Црне 
Горе и сусједа од првих помена до данашњих дана. 

Друго, студија има ширу, трајнију едукативну и информативну 
вриједност. Оваква дјела се дуго стварају и припремају. У оквиру ове 
проблематике, пред читаоцима се разоткрива панорама историјских 
прилика на омеђеном простору, али и шире, и она постаје заним -
љивија и садржајнија не уколико је више приче него уколико је више 
чињеница и детаља. Аутори су покушали на објективан и цјеловит 
начин да дају историјску ретроспективу од праисторије па до нашег 
доба. Релевантни подаци актуелизовани су према репрезентативним 
и поузданим публикацијама и другим провјереним изворима.  

Треће, посебна карактеристика и вриједност студије  Епска мјеста 
у пјесмама Старе Црне Горе и њене околинејесу стил и начин обраде. 
Писана је научно, стручно али по изразу илустрованости веома чит -
љиво, привлачно и занимљиво. Сви на једном мјесту могу наћи своје -
врсни пресјек стања и ваљане погледе сазнања и проматрања  сло жених 
процеса и епске традиције.  

Ријечју, аутори су урадили  импозантан посао који има сложену 
димензију и немјерљиву тежину. Њихов подухват и ефикасност за -
мјењују ангажман једног комплесног научног тима. Стога ову њихову 
најновију књигу, која представља изванредан допринос српској науци 
о народној књижевности, топло препоручујемо како научној тако и 
лаичкој јавности.  

                                                                     
                                                                     
 

ТОКОВИ 1-2/2021

332



ТОКОВИ 1-2/2021 
 

УДК 821.163.4 09 
 
Дарко ЈОВОВИЋ 
 

КЊИГА КАО ДУГ ВЕЛИКОМ ЧОВЈЕКУ И ХУМАНИСТИ 
 

ВУКАШИН ВОЈКАН ЛАБОВИЋ ИЗЊЕДРИО  
МОНОГРАФИЈУ О ЧУВЕНОМ ДОКТОРУ НИКИ ЛАБОВИЋУ 

 
 

WW
ећ дуги низ деценија име легендарног љекара Нике Лабовића, 
изговра се са дужним поштовањем не само на подручју Васо -
јевића и Црне Горе, него и много шире. Његово име носи и Дом 

здравља у Беранама, што је потврда више да је доктор Лабовић за -
дужио црногорско здравство и да је његова стручна и хумана мисија 
вриједна дужног помена и поштовања. То је и инспирисало његовог 
рођака Вукашина Војкана Лабовића да, на бази сјећања, писане зао -
став штине, фотографија и свједочења људи, сачини књигу под на зи вом 
„Човјек слободе, знања и хуманости примаријус др Ника Лабовић“. Та 
књига, како у њеном предговору нагласи проф. др Драшко Дошљак, је 
својеврсни факсимил људскости и стручности и рукопис истине, 
топлине и њежности. 

Ова књига је још једно, у низу признања, које је добио др Ника. 
Берански Дом здравља поносно носи његово име. А, које би друго? 
Такво нешто припада само одабранима – др Ники. Као што и ова 
књига припада само заслужницима. Ово је медаља на људским гру -
дима човијечанства – нагласио је Дошљак, пишући рецензију за књигу 
о којој је ријеч. 

Др Ника Лабовић рођен је 25. октобра 1908. године у селу Краље 
код Андријевице. Основну школу завршио је у родном крају, гимназију 
у Беранама а Медицински факултет у Београду 1937. године.  Током 
студија постао је симпатизер Комунистичке партије Југославије, због 
чега је осуђиван и затваран од тадашњих власти. Након дипломирања, 
због свог политичког опредјељења, није могао да се запосли, па је 
радио по приватним болницама у Београду. Одмах након избијања 
Другог свјетског рата придружио се партизанском покрету, пружа -
јући, уједно, помоћ рањеним и болесним борцима. Године 1943. до спио 
је у Беране гдје је почео да ради на организовању здравствене за -
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штите. Ту мисију је наставио и након рата, препознат као врстан љекар 
и дијагностичар. Важио је за правог народног љекара који је попримио 
симпатије широм бивше Југославије. Касније је постао и управник и 
директор беранске болнице. Био је активан и друштвено политичи 
радник. Између осталог, биран је и за посланика у Скуп штини Црне 
Горе. Одликован је Орденом за храброст, Орденом заслу га за народ, 
Орденом рада, Орденом за војне заслуге, а добитник је и највећег 
општинског признања Берана Награде „21. јул“. Пензионисан је 1964. 
године, са само 56 година живота, и то по исхитреној одлуци тадашњих 
власти. Умро је 1970. године од посљедица срчаног удара. Скупштина 
свих вијећа Општине Иванград 1977. године донијела је одлуку да 
Медицински центар добије име Др Нике Лабовића, али 1. септембра 
1991. године долази до одвајања Опште болнице и Дома здравља, који 
од тада носи исто име: „Др Ника Лабовић“ 

Ово је само кратка биографија доктора Лабовића чији је живо -
топис, уз мноштво фотографија из породичних албума, добрим 
дијелом објелодањен на страницама поменуте књиге. Та сторије о тр -
новитом путу овог познатог љекара обогаћена је ријечима његових 
савременика који су сликовито описивали оно што је доктора Лабо -
вића чињело препознатљивим и другачијим од обичних, као и ри је чима 
оних који са данашњих одговорних позиција указују на величину 
човјека чија дјела никад не тамне.  

Ту су и ауторови записи о Краљима, мјесту одакле је доктор 
Лабовић отишао у свијет науке и образовања и винуо се до самих 
људских и стручних висина. Уз дужано помињање његове породице, 
чији су чланови били жртве фашистичких снага, на страницама књиге 
нашла су се и упечатљива свједочења о бројним животним детаљима 
човјека који је установио организовани здравствени систем на под -
ручју Васојевића. О свестрано образованој особи и  хуманисти који 
је стајао на услузи знаним и незнаним којима је помоћ била не -
опходна и који су вјеровали доктору Ники. Ту је и ауторово под  сјећање 
да је доктор Ника, поред медицине, имао и друга бројна животна 
интересовања.  

Волио је да искуша много тога, а посебно је волио натпросјечну 
спретност и одсуство страха, цијенио је спорт, радовао се модерним 
токовима и осавремењавању живота у свом граду – наводи у једном 
од текстова аутор књиге, напомињући да је доктор Ника, носећи 
љубав према ваздухопловству, био један од оснивача Аеро-клуба у 

ТОКОВИ 1-2/2021

334



тадашњем Иванграду и можда најзаслужнија личност што је овај град 
седамдесетих година прошлог вијека имао аеродром за цивилни 
саобраћај.   

Ту је и мноштво других записа које испоставља Војкан Лабовић о 
легендарном доктору Ники, који, између осталог, откривају да му суд -
бина није била наклоњена и да је отишао на онај свијет не остављајући 
потомство за собом, чиме је и његова кућа у Беранама остављена на 
милост и немилост зубу времена у нади да ће се наследници и над -
лежне институције сложити да се она трајно заштити и претвори у 
неку врсту објекта од посебног значаја.  

Сигурно да је ова монографија драгоцјен прлог очувању имена 
једног великог човјека и хуманисте, али и вриједности времена кад 
се из пепела изграђивала домовина и успостављале институције 
система. Жеља аутора, како и сам истиче у уводном слову,  била је да, 
објављивањем ове књиге, бар донекле одговори ријечима доктора 
Нике којима је подучавао друге говорећу: „Свак од нас је дужан да за 
своје људе, народ и крај, учини оно што може, и то на најбољи начин.“ 

Ја желим да се овом монографијом одужим човјеку који нам је 
био узор, јер вјерујем да је један овакав запис о њему, може послу -
жити као добар примјер многима око нас. Срћени случај је хтио да 
будем члан породице др Нике, али, ја одужујем дуг сјећања, не на 
рођака, него на тог сјајног љекара и човјека. Његова животна и радна 
биографија то у цјелости доказују. И да припадам неком другом 
презимену учинио бих исто. Овако је само дуг већи- наглашава аутор 
књиге. 

И заиста Војкан Лабовић је, публикујући ову књигу, вратио дуг и 
свом завичају и доктору Ники, чија дјела и часно животно трајање 
употпуњују свијетлу и сјајну историјску страницу знаменитих Васо -
јевића.  

Проф. др академик Драгутин А. Ђукић, пишући рецензију за ову 
књигу нагласио да је Вукашин-Војкан Лабовић успио да расуто на -
родно бисерје сакупи и да оно блиставо свједочи о части и слави 
доктора Нике Лабовића, било на основу народног предања било на 
основу његовог дјела. 

Бесједити о доброљубивом и моралнообновном Др Ники је трно -
вит пут тражења запретаних истина на трагу велике мисли која је 
постала изреком: „Сви смо  ми сиромашни, само је народ богат“. И, 
заиста, народ који је имао и има овакве појединце веома је богат, само 

ТОКОВИ 1-2/2021

335



под условом да их не заборави. Ова књига је допринос том незабораву, 
односно богатству народа, чему допринос даје приређивач, аутор ове 
књиге, Војкан Лабовић – нагласио је Ђукић.  
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УДК 821.163.41 - 09 
 
Др Момир ПУШАЦ 
 

ЧЕМУ НАС УЧИ ПРОШЛОСТ ПЕГАВОГ ТИФУСА? 
 

(Горан Чукић, Центар за културу Беране, 2016. год.) 
 

 
 
 

LL
њига “Чему нас учи прошлост пегавог тифуса?” је настала са 
циљем да се допринесе бољем упознавању прошлости пегавог 
тифуса на студијском подручју Србије и Црне Горе. Оправда -

ност приступа пегавцу проистекла из недовољне проучености посто -
јања пегавца и његовог несразмерно великог значаја за Балкански 
простор, нарочито у ратовима. Последица тога је била: да се у наста -
јању епидемија пегавог тифуса доминантно придавао значај импорто -
вању акутних случајева. Ендемија је била недовољно упозната, и 
квантитетом (бројем) и квалитетом (без позног рецидива као извора). 

Проблем који се научно решава треба да има “еколошку димен -
зију”, да потиче из живљења. Несакривено постојеће се именује и 
само га треба “узети” (лав, орах итд.).“ Лажно непостојеће” је прикри -
вено “постојеће”. Установљавање постојања пегавом тифусу је било 
вишевековно (од 1546. до 1836. године) јер га је сакривала синкра -
зија, која је “параван”, типа: “Што је веће непознавање различитости, 
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то је већа могућност за постојање невидљивости”. Тако је установљено 
непознато да синкразија постоји и код одраслих, док се сматрало да 
је битна само деци и то у првим месецима живота. 

Пегави тифус на простору Западног Балкана (бивше СФРЈ) пред -
стављао је озбиљан здравствено-социјални-ратни проблем. Држава 
иако је била ратом 1941-45. години разрушена, одмах по завршетку 
организује кампањску акцију сузбијања пегавца. Она је била неус -
пешна, а пегавац се показао као већи проблем од очекиваног, зато 
што се по задњем изведеном запрашивању ДДТ-ием вашљивост тела 
враћала на претходни ниво за само два месеца. Седамдесетих година 
20. века спроведена је систематска акција ерадикације пегавца на 
неким ендемским подручјима, али овог пута много организованије и 
студиозније са укључивањем науке. Ово је имало за последицу од -
брану неколико докторских дисертација. У кампањи се објашњавала 
ендемија пегавца у ланцу акутних случајева. Због опреза да је пегавац 
ратна зараза, у систематској акцији ваљало је проучити и утицај 
позног рецидива на евентуална ратна догађања. 

Аутор је приказао у првом делу књиге своју магистарску тезу из 
историје медицине: „Установљавање првог случаја ентитета пегавог 
тифуса од стране лекара и препознавање тифусног синдрома у ста -
новништву на просторима бивше  Југославије“ коју је одобрило ННВ 
МФ у Бања Луци у време постојања СРЈ. То је било од значаја тим 
више да је у Србији изведена систематска акција ерадикације, док се 
на простору Црне Горе то желело, али није реализовано. Интере -
сантно је за проучавање подручје Србије зато што је од формирања 
државе у 19. веку имала неједнако развијен војни и цивилни санитет. 
Пријављивање заразних болести су вршили у војсци војни лекари, док 
се статистика цивилног санитета односила на податке који су реги -
стровали свештеници по пријавама домаћина куће, тј. лаика за меди -
цину. Јављање пегавог тифуса у Србији је ретко описано, тако да се 
сматрало да није ни постојао као већи проблем, а уз то оцењено је 
„деценијско немање вашљивости тела пре 1912.“. Постојала је и не -
усаглашеност о постојању пегавца и код ових малобројних описа 
епидемија, па и оној из 1902. године у Чачку, којој се придаје кључни 
значај, коју је сузбијао а потом и описао др Јарослав Кужељ, окружни 
физикус.  

У области историје пегавог тифуса нису разјашњене неке битне 
чињенице и догађаји, а о некима постоје несугласице и мимои ла -
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жења. То су мотиви који нагоне др Чукића да се од 1984. бави пегавим 
тифусом. Започета су истраживања под руководством истакнутог 
рикециолога академика проф др Јакоба Гаона код кога је био на 
специјализацији и на последипломским студијама. Тако су започета 
анкетирања и серолошка истраживања као теренска.  

Ако је пегавац имао разорне размере у току минулих ратова, онда 
друштво због ове непроучености може имати, огромну штету (еко -
номску, социјалну, ратну итд.) и трпети последице. Стога ова књига др 
Чукића је једна од три књиге које је аутор посветио пегавцу, уз преко 
70 радова о њему. Ауторова библиографија укупно броји 240 радова. 

Књига „Чему нас учи прошлост пегавог тифуса?“ има два дела, а 
у оквиру њих више поглавља написаних на 252 стране текста, са 
факсимилом 8 архивских докумената, приказана су 11 графикона, 
шест табела и више фотографија. Цитирано је 154 литерарних пода -
така и 42 оригинална изворна документа. 

Чему нас учи прошлост пегавог тифуса? Проблем пегавца је пред -
ме тан медицини, да се болест подреди нашим људским захтевима 
здравог живљења, без ове опаке народне морије. Отуда је данас у 
свету болест у замирању. Успешним решавањем проблема, као новим  
поводом, постаје предмет истраживања и: психологији, научној мето -
до логији, лингвистици, социологији, историји итд. 

У првом делу књиге установљава се проблем постојања ендемије 
пегавца на студијском подручју. Периодизација ендемије пегавца је 
дата у два подручја а. скорије (савремене) прошлости, и б. давнија. 
Граничник ова два периода је време установљавања ентитета пегавог 
тифуса у свету 1836. (др Герхард), као и на студијском подручју 1902. 
(др Кужељ), чиме је уклоњена интуитивност и неодређеност поделе, 
нпр. наслова: изучавање пегавца у 19. веку, давна прошлост и сл. 

а. Савременa (скорија) истраживања прошлост пегавцу датирају 
од како је он установљен као ентитет. Конкретни допринос историји 
медицине је решавање поред питања ко је и када открио први пегави 
тифус нивоа ентитета на простору Западног Балкана, и: какав то има 
значај за стварност тих подручја. Како је окружење истраживача 
прихватило ове закључке, да ли то значи да ће та средина и да реши 
то питање итд. Што се тиче студијског подручја оно је за само једну 
деценију после откривања ентитета имало – катастрофалне после -
дице избијањем ратне епидемије, која је у Србији имала око 500.000 
оболелих и око 150.000 умрлих.  
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б. Задатак је и установљавање временске експанзије болести, тј. 
давније ендемије пегавца. Како је ова болест пратила човека и пре 
њеног сигурног откривања (пре него што су школовани лекари лечили 
становништво), потребно је било пронаћи по архивској грађи заме -
тнуте трагове и установити по њима његово постојање.  

Пегавац датира од давних времена иако је у историји медицини 
и науци студијског подручја преовладава друкчије становиште: да је 
ова болест била реткост пре балканских ратова и да није било инфе -
стираности вашима деценијама. Истраживањима саопштеним у књизи 
аргументује се да је пегавац био присутан више деценија пре светских 
ратова. Установљен је на Балкану 1836. године. Али то је још увек 
испод онога што лаику значи “од памтивека”. Ако Тукидид на про -
стору суседне Грчке описује пегавац од 431. г.п.н.е онда неписменост 
и незнање лако прикривају непостојање. 

Медицински аспекти су били најзначајнији, изучавана је: енде -
мија пегавца, уплив ендемије на избијање епидемије 1915. године, 
употребa народних назива, развој научне терминологије, упознавањe 
инфестираности вашима тела; те битног за општу епидемиологију 
приказa тока масовног оболевања, путем успостављања „природног 
система болести I-III“ на принципима научне организације рада и 
опште теорије система, указано је на „нову битну етапу у откривању 
узрочности“ итд. Ваљало је осмислити научни допринос у проучавању 
савремене, или пак давније ендемије, којим би била настављена ова 
испитивања; са узгредним стицањем вишег научног степена. 

У другом делу књиге се види неопходност мултидисциплинарног 
приступа, па поред значаја за медицину, специјалну, пегавог тифуса 
и општу епидемиологију; обрађени материјал је од значаја и за: 
историју, социологију, психологију, методологију научног рада, као и 
лингвистику итд. 

Придат је значај и: психолошким темама (когницији, синкразији 
видног поља, доприноса Виготског, постојања онтичко-онтолошког 
прелаза, када окончава онтогенеза, настајања „личности“...); социоло -
шким (утицају друштвеног бића на свест, односа социологије / исто -
рије итд.), историјским (временовању, разрешењу интуитивне постав ке 
периодизације итд.); методолошком (саме поставке научног метода, 
тј. довођењем у питање тачности Modus tollens-a, разликовања огледа 
и природног огледа итд.); филозофски (постојања синкразије, вален -
тности логике, логике односа и ствар-процеса итд.) 
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Пажња се обраћа на садржај онога што се саопштава или прима 
(на језички аспект) којим појам за науку мора да буде једнозначан (а 
то не мора важити и за становнитво) - али не и на то како се то 
постиже. Тако когнитивни аспект постаје предмет озбиљнијих психо -
лошких изучавања тек средином педесетих година двадесетог века. 

Денотирање (референција) је оно означено: упозната „стварност 
различита“ од знака, тј. њега самог. Она је непрецизан захтев, због 
тога што се односи на именовање, али и на ток, онтолошку компо -
ненту болести и њене епидемије. Да би то било могуће мора прет -
ходно да се установи састав од бар две болести који је именован тифус 
(болешчина) и као засебним болестима (трбушном и пегавом тифусу) 
приступи њиховом сазнавању.  

Љубитељи добре научне књиге наћи ће разноврсне садржаје, који 
ће да их поводу у разне научне области поводом историјског темати -
зовања пегавог тифуса. 
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УДК 821.163.41 - 09 
 

Др Предраг МУТАВЏИЋ 
 

КРАТКЕ ПРИЧЕ МИЛИЈЕ ПАЈКОВИЋА  
ИЗ ЖИВОТА О ЖИВОТУ 

 
(„Бесаница“, 2021., ср. 203,  ИГП „Пегаз“) 

 
 

AA
ивот је једна неиспричана прича, то је оно чега смо сви свесни 
и што осећамо, али ретко када смо у стању да то и суштински 
објаснимо, да прикажемо или да другоме приближимо. Јер, 

„живот се не мења, он пролази“, како мудро рече Црњански. Понекад 
живот најбоље осете људи који га посматрају из другог угла, који умеју 
да га сагледају и да нам га опишу тако да га заиста можемо разумети 
снагом нашег ума и сазнати нашим унутрашњим чулима.  

Повода за причу увек има и то пажљивом оку, какво је Милије 
Пајковића, никако не промиче. Свака његова прича је опис живота у 
малом, то је једна кратка, а веома снажна у поетском изразу, епизода, 
уведена, по правилу, једним почетним освртом, једном бритком скицом, 
чак наговештајем, кратким и језгровитим реченицама, без великих 
дигресија и размишљања. Допушта себи аутор понекад и дуге исказе, 
набијене епитетима и уметнутим реченицама, који ипак не ремете 
ток мисли и читање. Оно једноставно клизи, пратећи описе и догађаје. 
У причама ништа није измаштано, све је реално, доступно, непосредно, 
опипљиво, свакидашње. Милија Пајковић је попут анонимног гуслара 
– стамен у причи, ма колико догађај у читаоцу изазивао емоције и ре -
 акције, држи се суштине и одмерено, лагано, својим темпом при по -
веда, не дозвољавајући себи да пређе зацртану границу.  

У одабиру тема Пајковић је веома сличан грчком аутору Антонису 
Самаракису (Αντώνης Σαμαράκης, 1919–2003) – свака прича посвећена 
је једној теми, а у њој главну реч носе јунаци који нису, као у Самара -
кисовој збирци Тражи се нада, безимени. Код Пајковића сваки носи 
своје име, што у његову приповедачку прозу уноси велику дозу реал -
ности, присности и саосећајности. Док је Самаракис само известилац 
и очевидац догађаја, неутрално постављен, Пајковић тежи да читаоца 
уведе у свет тог познатог јунака, чије име не открива одмах, већ нас 
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каткада пушта да се заинтересујемо и да закорачимо у причу. И док 
је Самаракис пажњу усмерио углавном на тешку и несрећну судбину 
својих ликова, на неочекивано трагичне обрте или ситуације, Пајковић 
у својим кратким причама описује живот онаквим каквим јесте. 
Његови јунаци јесу и срећни и несрећни, и радосни и тужни, и жи -
вот но трагични, и неизмерно усхићени. А као и код Самаракиса, и 
код Милије Пајковића срж сваке кратке приче је усмерен на само 
један судбоносни час у људском животу где се његови јунаци тихо 
боре са реалношћу, са свим изазовима откривајући тиме човека, 
односно једну његову страну.  

Иако је књижевно дело Милије Пајковића релативно скромно, 
оно је осебујно на свој начин: у до сада објављених шест збирки 
кратких прича (Беранске приче, 2016; Варош без мане, 2017; Бројаница, 
2019; Чаробни круг „Двојком“, 2019, Приче из њедара, 2020, Бесаница, 
2021), које броје више од 1300 страница са пригодним пропратним 
цртежима илустратора и сликара Миленка Пајковића, приказао се 
као једно сасвим ново, снажно светло на савременој црногорско-срп -
ској прозној књижевној сцени. Језик му је питак, јасан, лишен сваке 
патетике и широке песничке слободе. Као приповедач, одмерен је и 
не суди. Он је ту да изнесе оно што има рећи као очевидац, понекад 
и као хронограф, пружајући читаоцима сведочења о прошлом и сада -
шњем времену као и запажања углавном везана за његов родни град, 
Беране, али и за Београд у коме је провео један краћи период свог 
живота током студирања. Пајковићев приступ темама је такав да је 
свака обрађена на друкчији начин што уноси огромну живост у при -
поведању, и поред каткада мирних, готово развучених, монотоних 
елемената, који као да наговештавају да ће се ускоро десити неки 
обрт. Око теме вешто се испреда прича, увија се у фино ткање од речи 
и мисли чиме фабула добија на значају и на уметничкој вредности. 
И на својој тежини. Зато су слике изузетно живе, а речи гоне на неза -
устављиво читање и, у исти мах, на промишљање о животу и о одго -
нетању енигме звана људска судбина. А јунаци, са којима се можемо 
поистоветити, осетити блискост, обични су, свакодневни људи, ту из 
на шег окружења, који, да нема Пајковића, били би сасвим заборав -
љени. Овако, заустављени у времену, оживљавају пред нама, захва -
љујући не само умешности ауторовог приповедања, него и његовој 
посвећености да правим избором речи предочи оно што му оку није 
промакло. 
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„Начини и облици причања“, казао је Андрић на додели Нобелове 
награде 1961, „мењају се временом и приликама, али потреба за 
причом и причањем остаје, а прича тече даље и причању нема краја“, 
будући да „изван живота постоји само самртно ћутање“, како је 
назначио у Белешци о речима. Причање и прича припадају човековом 
свету који је за Јурија Лотмана текст а он није ништа друго до осми -
шљено саопштавање тог истог света где је дочаравање, према виђењу 
Иве Тартаље, кључни елемент: уживљавање и поистовећење пружају 
разумевање онога о чему се прича и пише било да припада нашем 
унутрашњем свету емоција или нашем реалном свету. А све то није 
ништа друго до трагање за истином која у уметничком свету Милије 
Пајковића постаје својеврсна прозна истина. Она, међутим, не пре -
ва зилази животну истину; напротив, чврсто је укомпонована у њу.  

На самом крају, истакнимо да остаје искрена нада да ћемо се и 
убудуће, како је истакао Матија Бећковић, „ћерати још“ са прозним 
делом Милије Пајковића и да ћемо са задовољством читати његове 
приче, пратећи животне приче његових јунака који, у мањој или већој 
мери, личе на нас саме.

ТОКОВИ 1-2/2021

345



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОКОВИ

 
 

 
 

 
 

 

IN  
MEMORIAM



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOKOVI 1-2/2021 
 

UDK 929 D.Jelić 
821.163.41.-09 

Dr Sofija KALEZIĆ 
                               

O PROZAMA DOBRAŠINA JELIĆA 
                                                                

                                                            Tradicija ne znači da su živi mrtvi       
                                                  - to znači da mrtvi žive.  

                                                                                         Harold Mac Millan  
                                                                            

NN edavno nas je napustio crnogorski i srpski književnik Dobrašin 
Jelić (Slatina, Andrijevica, 28. avgust 1946 – 29. mart, Beograd, 
2021). Pisao je prozu, poeziju, književnu i likovnu kritiku. Osnovnu 

školu završio je u Andrijevici, gimnaziju u Ivangradu, a Pravni fakultet 
u Novom Sadu. Živio je u Beogradu. Radio je na poslovima suzbijanja 
privrednog kriminaliteta u republičkim i saveznim organima, gdje je 
obav ljao najviše funkcije. 

Nа аnonimnim književnim konkursimа dobio je više nаgrаdа zа 
krаtku priču. Dobitnik je Nаgrаde „17. jul“ Opštine Andrijevicа, zа knji -
ževni opus, 1997. godine i Nаgrаde „Mihаilo Lаlić“, te I. K. „Komovi“, iz 
Andrijevice, zа romаn Beskrаjnа poljа čičkа, zа 2003. godinu. Zаstupljen 
je u brojnim аntologijаmа i pаnorаmаmа, sа krаtkom pričom, nаjkrаćom 
pričom, аforizmimа, epigrаmimа, pjesmаmа, hаiku pjesmom, boemskom 
pjesmom. Osvojio je Prvu nagradu za neobjavljenu haiku pjesmu, na 
anonimnom Međunarodnom konkursu Haiku festivala „Odžaci 2019”. 

Prevođen je na engleski, italijanski, jermenski, bugarski, makedon -
ski, slovenački i albanski jezik. Bio je član Udruženja književnika Crne 
Gore od 1988. godine, kao i Udruženja književnika Srbije i Udruženja za 
kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju „Adligat” kojem je poklonio 
dio svoje bibliteke i više desetina potpisanih knjiga. Za sobom je ostavio 
kćerku Ivanu i sinove Marka i Nikolu, kao i 54 objavljene knjige, u koji -
ma je glavni motiv bila njegova Crna Gora. 

U svojim zbirkama priča i romanima ispoljavao je sklonost ka aneg -
dotskoj, pripovijednoj i romanesknoj literarnoj realizaciji. Ovaj autor je 
objavio zbirke kratkih priča Greška (1986), Ništa se ne poznaje (1990), 
Groblje u Oskudnici (1991), Istinite priče (1993), pripovijetke Čudovenije 
(1997), Besmrtne priče (2012), Kod psihijatrice (2018), putopise Kad se 
razmine Slatina (2004), te romane Sreća (2001), Beskrajna polja čička 
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(2002) i Iskulučena duša (2005). Prvu priču Jednoruki lovac objavio je u 
titogradskom listu Pobjeda 1983. godine.   

Jelić je jedan od pisaca koji se ostvario na polju anegdote kao knji -
ževnog žanra, objavivši osam djela anegdotskog karaktera – Strijeljanje 
kralja (1987), Tačno tako (1990), Živa istina (1991), Nebo i zemlja (1993), 
Otelo se (1997), Bog  u  Slatini (2004), Gornja polovina - anegdote o piscima 
(2004) i Trava, skakavci i mi (2010). Ako ovako obimnom narativnom 
opusu dodamo aforizme i epigrame Dobro na mjeri (2008), književne i 
umjetničke kritike Krupne sitnice (1997), Opstajanje (2001), Trajne veze - 
nad pjesničkim opusom Vasilije Tomičić-Timotijević (2002), Cvjetovi čeme -
rišta (2005), Jovan Zonjić slikar - prilog proučavanju (2007), Pejzaži Emilije 
Nikolić (2009), O knjigama i slikama (2009), Radonja Vešović, pjesnik i 
esejist (2011), razgovore sa piscima Riječ po reč (2002), zapise za djecu 
Viči polako (1995) i zbirke poezije Legat (2010),  Ništa sve (2011), Upor -
nost ljubavi (2011) i Skice za portrete (2011) - formiraćemo predstavu o 
strukturno i tematski raznovrsnom Jelićevom opusu. Posljednje Jelićeve 
knjige su Književna kritika o Dobrašinu Jeliću (2020) i  Razgovor sa licima 
„Gorskog vijenca“ (2020). 

Vojislav Bubanja je publikovao knjige Razgovori s Dobrašinom (2005), 
Knjigu o Dobrašinu (2010) i Kritika o Dobrašinu (2010), koje sačinjavaju 
izabrane književne kritike o Jelićevom djelu. Jelić je objavio kritička 
ostvarenja Krupne sitnice, Opstajanje, Cvjetovi čemerišta i O knjigama i 
slikama. Bubanja je pažljivo primijetio da se autor prilagođava žanru o 
kojem piše, te da se, s obzirom na to da njeguje impresionistički i 
esejistički pristup, njegovi kritički tekstovi doživljavaju najčešće kao 
zanimljive priče. S obzirom na to da je i sam pisac, Jelić poznaje stvara -
lačke tehnike, osvajajući vrhove djela sa kojih se mogu sagledati  najzna -
čajnije strane.  

Posebno je zanimljiva Jelićeva jedina knjiga koju je posvetio kako 
svojoj djeci, tako i ostalim mladim čitaocima sa paradoksalno intoni -
ranim nazivom Viči polako (Rad, Beograd, 1995). U ovoj knjizi autor se 
eksponira kao pažljiv slušalac i predan zapisivač duhovitih opaski i ko -
mentara svojih sinova, čiji su mu crteži poslužili kao ilustracije kojima 
je upotpunio umjetničku predstavu njihovog djetinjstva i odrastanja.  

U tekstu priloženom u uvodnom dijelu knjige on je objasnio da je 
rukopis Viči polako “vrsta dnevnika, zapisa, svjedočenja o tome kako su 
u jednom periodu mislili, šta su govorili i kako su se razvijali Marko i 
Nikola. U novembru 1994, kad je rukopis završen Marko je imao devet i 
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po godina, a Nikola šest i po. Rođeni su u Titogradu, a žive u Beogradu. 
Rukopis je “duhovna biografija” dječaka, izbor iz njihovih izgovorenih 
misli, koje sam poređao hronološki, onako kako su nastajale. Ovdje je 
ono što sam smatrao da je najzanimljivije što su dječaci izgovorili u 
periodu do kraja 1990, otkad  sam počeo da bilježim, a što se poklapa s 
preseljenjem porodice u Beograd, pa do kraja 1994. kad se rukopis do -
voljno “udebljao”, kako bi rekli dječaci, da preraste u knjigu... Tako je 
Nikola htio da se zabilježi da je dao go Marku, a Marko je maštao da bi 
najbolje bilo da novac kad dobijemo Nobelovu nagradu za ovu knjigu 
potrošimo na putovanja u razne zemlje”.1 

Jelićeve priče i pripovijetke obiluju pažljivo zabilježenim detaljima, 
često poetski intoniranim (Greška, Ništa se ne poznaje, Groblje u Oskud -
nici, Istinite priče, Čudovenije). Osnovu gotovo cjelokupnog njegovog 
pisanja čini tradicijska narativna matrica, u sklopu koje se osjeća lakoća 
naracije i raznovrsnost motivskih krugova, pa je očigledno da autorovo 
pričanje sadrži gustinu psihološkog tkanja primjerenu savremenoj 
osjećajnosti.  

Već sa publikovanjem prvih ostvarenja ove profilacije, je primjećiva -
no da Jelić pripada vrsti pisaca koji svakom narednom knjigom čitaoca 
čini bogatijim za neočekivan doživljaj, otvarajući mu nove vidike. Nje -
gove zbirke pripovjedaka predstavljaju naratora samosvojnog izraza, u 
čijem djelu reljefnost poetske slike dominira atmosferom ispunjenom 
neizvjesnošću, tajnovitim stapanjem života sa spoljnom realnošću. U 
njegovim pripovijetkama život je iskazan oštrim, čak surovim crtama, 
uokvirenom neobičnim, poetično prikazanim situacijama i prizorima.  

Sva tri Jelićeva romana poetološki su različiti, počev od djela Sreća, 
pisanog  arhaičnim jezikom sa velikim brojem lokalizama, kojima pisac 
intenzivira fabulativnu zanimljivost. Drugo izdanje ovog romana publi -
kovalo je izdavačko preduzeće “Komovi” iz Andrijevice 2002. godine. Uz 
ponovljeno izdanje autor je priložio književne kritike Vojislava Bubanje 
(Dvostruka intriga), Ljubisava Milićevića (Novi “Petrijin venac”, ali na 
crnogorski način), Veselina Brnovića (Moralni čin kao putokaz života), 
Momira Vučinića (Izranjanje zaboravljenog sveta), Milenka-Miša Todovića 
(Zapisi na margini dela), Ratka Deletića (Tragična vizija života), Vidaka 
Maslovarića (Rafinirana narativna veština), Milosave Mijović (Naslanjanje 

 1  Dobrašin  Jelić:  Riječ na početku, autorski predgovor knjizi: Viči polako, Rad, Beograd, 
1994, str. 5-6.
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na stalnu čvrstu nit), intervjua sa autorom u dnevnim i nedjeljnim novi -
nama (Književnost je priča, Pirova pobjeda dobra, Sreća ima više lica, Opasno 
je kada nema stida), kao i priloga Čitaoci o “Sreći” – koliko ljudi, toliko ćudi.  

Na pitanje novinara koliko se ovaj roman oslanja na životne situacije 
Jelić je odgovorio: „S obzirom da se često postavlja pitanje identiteta 
književnog djela, odnosno književnog lika, i neke ličnosti iz života, 
uputno je da citiram Prusta, koji kaže da pisac kad piše „nema nijednog 
gesta njegovog lica, nijednog izražaja, nijednog naglaska, koji nije dat 
njegovom nadahnuću pomoću pamćenja, i ne postoji nijedno ime izmi -
šljenog lika pod kojim on ne bi mogao staviti šezdeset imena lica koja je 
vidio, a od kojih je jedno poziralo za grimasu, drugo za monokl, treće za 
srdžbu, četvrto za pokret ruke“. Likovi, inače, znaju da se otmu piscu. I 
meni se Nisava otela. Bio sam zamislio da glavni lik bude njen muž Petar, 
ali Nisava je izgleda bila stvarniji lik i odnijela je pobjedu“. 2 

Locirajući radnju svog ostvarenja u planinski ambijent Kupinova, 
autor pokazuje vanredno poznavanje života patrijarhalne seoske zajed -
nice. Ovo ostvarenje životnošću fabule, neposrednošću, iskrenošću i 
lakoćom pripovijedanja održava čitaočevu pažnju, emotivno ga vezujući 
za životne čežnje, lomove i iskušenja glavne junakinje. Ne postoji veliki 
broj umjetnika riječi na našim prostorima koji su sa toliko zanosa govorili 
o sudbinama žena iz zatamnjenog patrijarhalnog svijeta. 

Moralnoj i ljudskoj figuri glavne junakinje Nisave, koja je umjetnički 
realizovana kao simbol moralne čistote, požrtvovanosti i trpeljivosti, 
pisac suprotstavlja lik njene bračne konkurentkinje Venice, koja je data 
kao simbol svega razvratnog, uskogrudog i sebičnog. Locirajući radnju 
bračnog trougla u problematično vrijeme Informbiroa i Rezolucije, a 
potom izgradnje zemlje, on potencira misao da se drama junaka ostva -
renja Sreća vjerovatno ne bi ni odigrala na tako tragičan način - da je 
konkretne političke i društvene okolnosti nijesu potpomogle i još više 
potencirale.  

Epilog romana je takođe uvjerljivo izveden jer kako je Nisavin muž 
Petar na stranicama romana detaljno prikazan kao “svinjski otac” i ništa 
bolji suprug, takav ostaje i do kraja, te nakon razvoda braka i pored toga 
što se sa svojom novom ženom – Venicom grčevito borio za sinove, zapravo 

 2  Sreća ima više lica, razgovor Dobrašina Jelića sa Vidakom Maslovarićem, intervju pri-
ložen u romanu Dobrašina Jelića Sreća, drugo izdanje, Komovi, Andrijevica, 2002, 
str. 164. 
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ne pokazuje više nikakvo interesovanje za njih i na “jedvite jade” plaća 
zaostale alimentacije koje je svih godina njihovog odrastanja ostao dužan. 
Roman je posebno neobičan i privlačan zato što naracija teče iz opser -
vativne i doživljajne perspektive glavne junakinje, odnosno iz prvog lica, 
što još intenzivnije potencira neposrednost i dubinu čitalačkog doživljaja.  

O vještoj upotrebi jezika na slikovit način govori i rječnik priložen u 
epilogu ovog ostvarenja, iz kojeg usvajamo kako književni, tako i kolo -
kvijalni način izražavanja stanovnika polimskog kraja, od njegovog voka -
bulara do frazeologije (ajtar – ljubav, milost; anđibula – djeveruša; bica 
– nemoralna žena; dala mu macine trave – očarala ga; digla ga maška – 
do bio pojačan nagon za vođenje ljubavi; dići rep prema sjeveru – po -
kazati svoje negativne osobine; zakrvometiti – zavaditi; jeba – ženska 
osoba lošeg morala; klapikur – zeljasta biljka čija stabljika ispušta lepljivu 
tečnost, figurativno – nešto bezvrijedno; nalagati oganj na glavu – do -
davati muke; suturisati se – pobjeći glavom bez obzira; umrijeti od bože 
– umrijeti prirodnom smrću itd). 

Višeslojnost i psihološka prelamanja odlika su njegovog drugog 
romanesknog ostvarenja simbolično intoniranog naziva Beskrajna polja 
čička. Jelićevi junaci služe se narodnim mudrostima i izrekama, poslovi -
cama i gnomama, čime čitaocu sugerišu vlastitu patrijarhalno-moralnu 
vertikalu. On slika obične ljude crnogorskog krša, koji na svijet gledaju 
iz sopstvene vizure, kazujući o ljudskim lomovima bez patetike, mudro 
i racionalno. Djelo obiluje uvjerljivo vođenim lirskim epizodama, stilski 
je ujednačeno i ispunjeno unutrašnjom dinamikom. Po strukturi ostva -
renja i dijaloškim potencijalima, autor je blizak realističkoj prozi pokre -
nutoj lalićevskom pripovjedačkom magijom, dok sa druge strane po sje duje 
„šeklerovsku“ toplinu porodičnih odnosa. 

“Na početku romana”, Danko Kaluđerski nas upoznaje sa fabulativ -
nom okosnicom romana Beskrajna polja čička, “Jelić je zapalio veliku 
vatru. Dobrica Vidović, čije ime je mnogoznačno: Dobrica može biti 
čovek, ali i osobina, odnosno ideja, predao je vatri mnoge svoje i stvari 
porodice Vidović, pre svega pisma, sve što bi ga podsećalo na prošlost. 
Sve se to dešava neposredno pre njegovog odlaska u vojsku. Posle tolike 
vatre na početku očekuje se kretanje u neki novi početak, raskid, u širem 
smislu sa tradicijom. Taj početni “horizont očekivanja” se ne izneverava 
jer Dobrica kreće na put neravan i pun neizvesnosti. Osim toga, on će 
biti pogrešno shvaćen – niko iz njegovih postupaka neće prozreti dobru 
nameru. Njegova misao o potrebi sticanja znanja, biće kompromitovana 
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i dovešće do sumnje da je ubio čoveka koji je na priredbi cepao knjigu i 
njegov život je krenuo tokom koji niko nije mogao da predvidi”. 3 

Jelićeva rečenica čitaoca vodi ka događajima, otkrivajući nam ljudske 
sudbine i zbivanja pored kojih svakodnevno prolazimo. Za razliku od 
motivskog sloja ostvarenja koji je baziran na tradicionalnoj i arhaičnoj 
podlozi, njegov oblikovni postupak je savremen, s obzirom na to da je 
djelo izvedeno kreativnim modelom tzv. magičnog realizma, u kojem do 
izražaja dolazi modernistički postupak. U svom drugom romanesknom 
djelu, pisac se pokazuje kao tvorac slojevite književne arhitektonike, koja 
posjeduje sižejnu osnovu razrađenu na nekoliko nivoa.   

Ostvarenje Iskulučena duša (2005) sadrži velik broj potresnih scena, 
na koje čitalac mora da emotivno reaguje. Ljubav, patnja, stradanje, ali i 
radovanje životu - tematska su područja trećeg Jelićevog romana. Pisac 
u ispovijednom tonu slika tamne strane paćeničkog života, upražnja -
vajući postupak unošenja svijetlih tonova. Jedan od kvaliteta autorovog 
pripovjedačkog djela jeste njegov način umjetničkog izražavanja, koji 
obogaćuje unoseći jezičke idiome.  

Dobrašin Jelić je jedan od prvih savremenih sakupljača anegdota u 
našoj literaturi. U svojim knjigama anegdotskog prosedea (Strijeljanje 
kralja, Tačno tako, Živa istina, Nebo i zemlja, Otelo se, Bog u Slatini, Gornja 
polovina, Trava, skakvci i mi), on čitaoce oslobađa tame, sugerišući im 
raznovrsne mogućnosti vedrijeg pogleda na život. U književnoj kritici je 
primjećivano da se u pisanju ove mikro-proze Jelić toliko izvještio da je 
izgradio sopstveni stil. Čak i u gorak događaj, zna da unese elemente 
duhovitog  i zasmije čitaoca do suza. 

“Jedna od odlika Jelićevog kazivanja jeste krajnja sažetost”, Vojislav 
Bubonja zapaža u pogovoru Jelićeve zbirke anegdota simboličnog naziva 
Otelo se. “Nema tu prazne retoričnosti niti suvišnih objašnjenja i komen -
tara koji bi otupili oštricu “duhovne sablje”. Sve je u lapidarnosti. Sasvim 
uspešno ostvarena je namera autora da svojim kazivanjem skicira por -
trete pojedinih ličnosti, naravno posmatranih iz rakursa anegdote. Tako 
će delovi ovog mozaika biti dragoceni za buduće generacije da, u u 
neformalnim situacijama, saznaju i neke pojedinosti iz života Iva Andrića, 
Mihaila Lalića, Branka Ćopića, Radovana Zogovića, Oskara Daviča, Dušana 
Kostića, Miodraga Bulatovića, Matije Bećkovića, Branislava Petrovića, 

 
3  Danko Kaluđerski: Obrana čistote sveta, pogovor romanu Dobrašina Jelića: Beskrajna 

polja čička,  Komovi, Andrijevica-Podgorica, 2002, str. 325.
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Radonje Vešovića, Čeda Vukovića i drugih koje neće naći u biografijama 
i studijama o njihovom stvaralaštvu”. 4 

 Jelićeve anegdote zabilježene u raznim situacijama dim u dim, sadrže 
dramatičnost, verbalni duel, duhovitost i otvorenu poruku. U svom aneg -
dotskom korpusu on ispoljava moderan senzibilitet, formulišući životne 
istine koje djeluju sugestivno u vlastitoj poenti. Ponegdje svjesno pre -
točen u sarkazam, humor se kod Jelića pojavljuje u čitavoj skali ema -
nacija, uključivši samoironiju, kao njegov najplemenitiji vid. Literarna 
vrijednost njegovih anegdota, nije sublimirana isključivo u naraciji, već 
u vještini stavljanja u kontekst pojedinih djelova teksta i dijaloga.  

Fabulativnomotivski sloj putopisa Kad se razmine Slatina (2004) je 
vezan za piščev rodni kraj ili za reminiscencije o njemu kada se stvaralac 
nalazi u drugim mjestima ili gradovima. Sve što vidi i doživljava, on 
povezuje sa zavičajem, pa utisci sa putovanja nijesu samo impresije, već 
i ekspresije viđenog. Po raznovrsnošću žanrovskih ogledanja i broju 
objavljenih knjiga, Dobrašin Jelić predstavlja oformljeno literarno ime 
naše savremene književne produkcije. Njegovu prozu obilježava bogat -
stvo motiva i jezika, a različita literarna profilacija u okviru koje se pojav -
ljuje, omogućava mu izražajnu originalnost i inovativnost.  

Od prvog (1997) do trećeg izdanja Jelićeve zbirke priča Čudovenije 
(2017) prošlo je dvadeset godina. Osim priča i pripovjedaka Čudovenije, 
Valići, Zasluge, Platinjani i Strmeničani, Majčin sin, Jedinici, Kulturna svadba, 
te rječnika manje poznatih riječi, treće izdanje ove zbirke dopunjeno je 
kritičkim tekstovima Miloša Ostojića, Dragoljuba Jeknića, Đoka Stojičića, 
Vojislava Bubanje, Milenka Ljutičkog, Jova Kneževića, Zorana Čukića, 
Tatjane Cvejin, Žarka Đurovića, Momira Vojvodića i Go luba Jašovića.  

Ostvarenje po kojem zbirka nosi naziv čini fantazmagoričnu fresku 
u kojoj se spajaju realno i fantastično. U Valićima riječ je o potrebi za 
plemenskim nadgornjavanjem, dok je Majčin sin lijepa priča o surovim 
etičkim principima koji moraju biti sprovedeni po svaku cijenu. Zasluge 
i Platinjani i Strmečani su humoreske posvećene fenomenu kolektivnih 
naravi. Šesta pripovijetka – Jedinici je kolaž sastavljen od crtica i anegdota 
koje su tematski posvećene kultu sina jedinca u Crnoj Gori i uopšte na 
Balkanu, a u posljednjem ostvarenju  Kulturna svadba autor koristi čest 
motiv – boravak gorštaka u velegradu, praćen komičnim događajima. 

 4  Vojislav Bubanja: Produbljivanje značenja,  pogovor zbirci anegdota Dobrašina Jelića: 
Otelo se (biblioteka Humor i satira), NIP Premović, Beograd, 1997, str. 92-93.

ТОКОВИ 1-2/2021

355



“Na estetskom nivou”, primjećuje Jovo Knežević, “ova knjiga je prije 
svega istrajala na jedinstvu riječi i života. Zaista, u podneblju koje Jelić 
opisuje, valjda kao rjetko gdje, život je riječ, a riječ je sam život. Poslije 
prvih refleksnih otpora (ako mu ovaj govor nije blizak) čitalac se lagano 
opušta i prepušta njegovom žuborenju, čas tihom čas zagrcnutom, da bi 
neosjetno govor prešao u slike, slike u stvarnost, i on se našao usred 
omamljujućeg toka, ne više priče, već samog života... Ali kad se oprezne 
riječi i klesane misli podudare i udese, kad život uđe u svoj pouzdan tok, 
tada se govor razlista i razbokori u neviđenu ljepotu. Riječi navale sna -
gom iskona, i to one dubinske, onomatopejične (“A kako trešti oni, rkni 
i Prekobrđani,,, Krkali, dupali, tantali u tavan...”)”.5 Knežević smatra da 
ova knjiga na kompozicionom nivou predstavlja mozaik od sedam 
kamenčića. Pripovijetka-freska se dopunjuje sa pripovijetkom-aneg -
dotom, da bi zajedno oformile pripovijetku-kolaž. 

Golub Jašović u tekstu Slatina kod Andrijevice i njen govor u „Čudo -
venijima“ Dobrašina Jelića navodi da „mnoge osobine govora Vasojevića 
u vezi sa samoglasničkim sistemom nalazimo u kazivanjima Jelića. Naj -
češće su to alternacije vokala: teksirat, niz komperinu, ćibret, kompi jerima, 
timan; gubljenje vokala: varnika, nazvat, učit, udrila, ime mi je ćut i muč, 
al nije ni čudo, a jel de, al i je naša jad, ka mi, od ovamo, ol me poslušat. 
Nema ni jedne stranice u ispitivanom tekstu a da nema oblika sa elizijom 
sonanta j u svim pozicijama reči: ima e, koe i šta e, najbolje e, čudovenije e 
nesoj, bio koe, to nije čoek, okle e, nemote, nemote se molit, kriv e ona, kako 
psue, ne vljerujem, da se čue do neba, čaevima, slatkija čaša popio, al bila 
mu e žena, nemote, da me ko leleče, mači kašalj, svakoe, bolue, ko goj da e, 
pa sve kri, naodio e jad, io i pio, proba e. Paralelno sa rečima u kojima se j 
ne uptrebljava često, beležimo i lekseme u kojima se j upotrebljava kao 
u standardnom jeziku: čudovenije, nesoj, beli svijet, da biješ nogama u 
prkno, koji je jaan, koga je jaalo, čudovenije aviznije, valjatije, skoposnije, 
uja prošla, nije pa ni trun, sres neđe utijesno, svrzenija, koi je to naš, ne 
vljerujem, smijalo ni se, izbijeljele, dvije neđelje, zabijeljela zora, onijem 
prutom, ćera ju e, svijeća vi se otulila, svijes, čojstvo“.6 Jašović uočava da se 

           5  Jovo Knežević: Etička energija lokalnog jezika, u zbirci priča Dobrašina Jelića: 
Čudovenije, treće izdanje, Komovi, Andrijevica-Podgoricam 2017, str. 150-151.

 6  Golub Jašović: Slatina kod Andrijevice i njen govor u „Čudovenijima“ Dobrašina Jelića, 
u: Stvaranje, časopis za književnost i kulturu Udruženja književnika Crne Gore, januar-
februar-mart, Udruženje književnika Crne Gore, Podgorica, 2017, str. 364-365.
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u književnom tkanju Dobrašina Jelića mogu naći i bez nekog detalj nijeg 
iščitavanja sve važnije osobine govora Vasojevića, koji se koriste na svim 
jezičkim nivoima, od fonetsko-fonološkog preko morfofonološkog i 
morfološkog do sintaksičkog i leksikološko-leksikografskog nivoa. 

U posljednjoj Jelićevoj zbirci priča mozaičkog karaktera Kod psihi jatrice 
(Partenon, Beograd, 2018) pisac nas upozorava na dva paralelna svijeta 
čiji odnos nije odnos simetrije i prostog preslikavanja poslijeratne stvar -
nosti, koje u najvećem segmentu obuhvata doba Informbiroa i Rezolucije, 
te njegove snažne reflekse na sudbine običnih ljudi nazvanih običnim 
imenima. I u ovom ostvarenju upadljivo je svjesno autorovo opredjeljenje 
ka kombinovanju različitih proznih iskustava - tradicional nih, realističkih 
i simbolističkih, odnosno neumorno traganje za novom književnom for -
mom, izrazom i idejom, pa će shodno tome, i junci u zavr šetku romana 
nositi simbolično intonirana prezimena Uždić, Krljuštić i sl.       

Neprestano samoispitivanje književnog diskursa, ironijsko preokre -
tanje istorijskih postupaka, prednost fikcionalnog nad stvarnim – neki 
su od elemenata na kojima počiva autorov književni postupak u ovom i 
većini drugih ostvarenja. Preokreti koje on izvodi na krajevima poglavlja, 
kao i uvodno i završno obraćanje, namijenjeni su neposrednijem kon -
taktu sa čitaocem. 

Prevlast nacionalnih, etičkih i psiholoških problema u savremenom 
evropskom i domaćem romanu oličena je u područjima izloženim demi -
tologizaciji, parodiji, ironizaciji i groteskizaciji. Može se reći da su nave -
deni postupci neprestano u žarištu spisateljskog zanimanja tokom de ve - 
desetih i u prvim godinama novoga stoljeća. Domaći pisci u nave denom 
razdoblju djelovanja bili su svjesni vlastite aktuelnosti, dinami čnog 
iskoraka u nove narativne tokove, kao i sopstvene uloge u preki danju sa 
obrascima tradicionalističkog diskursa.  

Sa druge strane, upravo su pisci poput Jelića svojim djelovanjem 
uticali na nastavljanje procesa daljeg formiranja nacionalne književnosti, 
utemeljenog na obrascima moderne literature. U tom pogledu riječ je o 
važnom periodu ove književnosti predstavljene romanima koji se mogu 
nazvati djelima angažovane proze. Jelić ne spada u autore koji su moder -
nisti u doslovnom smislu navedene kvalifikacije, mada je veoma upad -
ljivo njegovo poznavanje opšteg duha moderne književnosti i njome 
inspirisanih, intelektualno uobličenih načina pripovijedanja. Njegovo 
djelo ne stremi isključivo fabuli, niti nužno čitaoca vodi ka logičnom i 
očekivanom razrješenju događaja, naracija je često paralelno vođena, 
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ispunjena digresijama i reminiscencijama junaka, dok su poruke romana 
polivalentne.  

Dobrašin Jelić je dao veliki doprinos razvoju književnosti i kulture 
ne samo u rodnoj Andrijevici i Beranama, već na teritoriji kompletne 
Crne Gore, kao i Beograda u kojem je živio. 
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