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Đeljoš Đokaj / Gjelosh Gjokaj
(1933-2016 ) 
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edan od umjetnika s tla Crne Gore koji se rano otisnuo iz zavičaja u evropske 
likovne centre da tamo uči, ali i pokaže svoju samobitnost, je i Albanac iz Mi-
leša kod Titograda, Gjelosh Gjokaj. Istaknutog studenta Likovne akademije u 
Beogradu i profesora Više škole u Prištini, trajno emotivno vezanog za zavi-
čajne reflekse Mediterana, u prvi mah privukao ga je Rim, gdje je dugo živio, 
radio i drugovao s uglednim italijanskim stvaraocima. No, putovao je mnogo, 
upoznavao se sa strujanjima u modernoj evropskoj umjetnosti, na tom teme-
lju izradjivao svoj grafički i likovni izraz, oplemenjivao izvorne sadržine. Sada 
češće boravi u Njemačkoj i sve više vremena provodi u Milešu i Budvi.

Na prvoj izložbi u zemlji poslije desetogodišnjeg izbivanja, u Titogradu 
1977. godine pokazao je rezultate svojih traganja i saznanja. Naziralo se nje-
govo oduševljenje nedostižnom Giottom, čiju je čvrstinu i izražajnost usvajao 
i uspijevao ih pomiriti s uticajima hladnijih i mu suvremenika, oplemenjujući 
izraz urodjenom liričnošću. Mario Penelope, znalac naše umjetnosti, s pra-
vom isitiče” “Put kojim je Gjelosh Gjokaj prošao u svome slikarstvu bogat je 
iskustvima i eksperimentima, savladavajući ga, on je bio spreman da traži i na-
lazi vlastita rješenja. U njima je odslikano njegovo porijeklo, Albanac iz Crne 
Gore, njegovo lično i široko obrazovanje čiji su korijeni duboko u otadžbini”.

Dvije likovne cjeline isticale su se na toj titogradskoj Gjokajevoj izložbi. 
Slike studene, zastrašujuce atmosfere nekog robotiziranog otudjenog svijeta 
koji bi mogao biti sjutrašnjica, i tome prilagodjeni kolorit, sivoplav pretežno, 
i u svemu tome odbljesci privrženosti De Chiricu i Margitu. On pokušava da 
oplemeni taj svijet, da sačuva čistoću djetinje vjere u budućnost. Dario Mika-
či to objašnjava: “Liričar-vizionar, slikar koji naš tehnoloski vijek smatra već 
arheološkim, u kojem roboti pate od djetinje melankolije i nose teške seljačke 
cipele…” I grafike u boji, koje su, reklo bi se, bile studije za buduću kreativnu 
fazu Gjokajevu. Na tim grafikama dominirale su izdvojene glave, začudjena 
lica s portretskim karakteristikama, okružene simbolima slikarevih sjećanja iz 
djetinjstva, čistoćom seoskog pejzaža i življenja.

Ne odvajajući se od svojih sjećanja jer je od onih koji pamte rat i otu-
da potječu njegovi strahovi, spajajući elemente talijanske umjetničke tradicije 
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koju je zavolio, ali i neke metafizičke, više misaone nego likovne karakteristi-
ke savremenog talijanskog slikarstva, koje su odgovarale njegovom likovnom 
opredjeljenju i koje nije nalazio u nas, Gjokaj je postepeno došao do vlastitog 
likovnog izraza, izuzetnog i neobičnog u svojoj originalnosti.

Njegova bogata fantazija, naglašeni smisao za sklad boja, hrabro korišće-
nje svjetlosti, dolaze do punog izražaja u novije vrijeme kad Gjokaj napušta 
metafizičke reminiscencije, sve rjedje slika robotizirani svijet, pa donekle idi-
lične likove i atmosferu svojih grafika pretvara u dramatičnu antiratnu pobu-
nu. Slika glave, najčešče po dvije-tri kao centralni dio kompozicije. Sačuvao 
je plemenitu začudjenost i čistoću pogleda, a lica su razjedena, na glavama su 
izrasline, kao i svuda oko njih. Pobuna protiv moguće ekološke katastrofe po-
tencirana je mnoštvom atributa bogatog misaonog znašenja. Nekad su te glave 
i ti atributi smješteni u nedefinisanom uopštenom prostoru, a nekad izdvojene 
okvirima jasnog kompozicijskog značenja.

Gjokaj je vremenom veoma obogatio kolorit. iako često zadržava hladnu 
metalnu pozadinu na kojoj se više ističu partije koloritne i misaone narativ-
nosti, ipak su slike sve češće hromatski veoma razudjene, pune potmule dra-
matike, odišu dubokom emocijom i blagom liričnošću. Za te Gjokajeve slike, 
koje grafika prati i kao studija i kao komentar, Mario Penelope kaže da je to: “ 
… fantastičan i zastrašujući svijet, ispresijecan dosjetljivom i rafiniranom iro-
nijom, sa tragovima slika koje su iznenadjenje sa svojim drhtavim prolaznim 
pojavljivanjem izmedju čarolija i zaprepašćenja, u nekoj vrsti nadrealnog, leb-
dećeg stanja i romantične invencije. U tim slikama kriju se, iza njihovog izgle-
da, bezbroj osjećanja i divnih zvukova lirike, mira i melankolične poezije, iz 
kojih izviru iskonski život i skrivena ljepota”.

U ciklusu “Glave” Gjokaj sažima kompoziciju na simbole u pejzažu 
kozmičke dubine. Opečeni likovi, čije su oči, njihova izražajnost i zamrli na 
usnama krik, komentari situacije, okruženi su vlaknima biljaka i metala, tako 
delikatno islikanim i uvjerljivim kao da su djelovi svijeta koje čovjekovo nera-
zvijeno čulo vida ne zapaža, ali ih vidi pojačano oko kamera kojma je čovjek 
nadogradio svoju nesavršenost. “Grabljivice” su ciklus ptica izuzetno kon-
struktivno postavljenih u kompozicijskom smislu, u profinjeno razradjenom i 
izražajnom koloritu – siva boja u rasponu od bijele do crne, s akcentima plave 
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i tamnocrvene. Prozračenost i beskrajna dubina postignute su znalačkom fak-
turom. U seriji figura s pticom ili nekim drugim simbolom, slikareva toplina i 
humanost, srodstvo s ljudima i vjera u budućnost iskazane su nježno i poetski.

“Dnevnik iz Rima” je ciklus od deset kolazža koji čine jednu cjelinu – sli-
karevo vidjenje grada i života u njemu kroz prizmu slikarskog izraza sa pažlji-
vo izabranim kolažnim detaljima i s delikatno islikanim dijelovima koji kroz 
realne elemente i vizije uvezuju prošlost, sadašnjost i budućnost. Obiljem na-
racije i simbola izražava jedan osobeni pogled na savremeni svijet.

Gjokajeve najnovije slike i grafike, radjene uz pomoć sredstava savremene 
likovne tehnologije kojom on najperfektnije vlada, te ne ugrožava svoj pro-
finjeni slikarski rukopis, zadržale su iz ranijeg tvrdog, metaliziranog i robo-
tiziranog sadržaja neka kompozicijska iskustva i osnovne boje – sive i plave. 
Sačuvani su simboli njegovog patrijahalnog zavičaja u sudaru s Evropom, a 
time i izražajno jedinstvo, dok je umjetnički izražaj doveo do pročišćenosti 
stila i kolorita.

Ima li neke čudne sličnosti izmedju slikarstva Dada Djurića i Gjeljoša Gjo-
kaja. Oni su vršnjaci. Njihov strah od rata i pobuna protiv njega potiču od istih 
emocija iz ranog djetinjstva, s iste slobodarske etnicke potke. Rano dosegnuta 
briljantna i genijalna Dadova originalnost, i ova Gjokajeva, primjerena njegovim 
moćima, u slikarskom postupku imaju nešto slično, šokantne sadržine slikaju 
nevinom, nježnom koloritnom gamom. Svaki na svoj način spaja morbidna sta-
nja i sadržaje u slike misteriozne realnosti i paradoksalne likovne ljepote.
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1. Bota e Gjokaj, një nike e imazheve të kujtesës dhe 
të ndjesisë 

jelosh Gjokaj, shqiptar i Malit të Zi, artist i njohur i Kosovës, është 
artisti i parë dhe i shquar modern i grafikës shqiptare, vlera e së 
cilës u spikat në mjediset shqiptare dhe në disa mjedise botërore. 
Personaliteti dhe emri i tij u bë i njohur në ish-Jugosllavi që në 
fillim të viteve 60-të të shek. XX. Prej famës së emrit të tij u ndie 
emri i Tuzit e i Malit të Zi; i Prishtinës dhe i Kosovës; i Tiranës dhe 
i Shqipërisë. Krijimtaria e Gjokajt është një botë arti me detaje dhe 
informacione gjuhësore figurative, e cila qëndron me dinjitet në 
historinë e re të artit shqiptar të kohëve tona moderne. Arti i tij, 
pas një zhvillimi koherent etapash dhe kërkimesh në udhëkryqet 
e semasiologjisë së gjuhëve figurative moderne, paraqitet me një 
fizionomi të veçantë dhe të sistemuar. Në lëngun e kësaj fizionomie 
është depozituar gjesti krijues dhe preokupimi intelektual i artistit. 
Pas një vështrimi pasqyrues dhe perceptues në krijimtarinë e Gjo-
kajt, të përballen aktualitete imagjinare, fenomenologjia e të cilave 
lidhet si me pjesën e aktualitetit të tij real, meditativ e jetësor, ashtu 
dhe me praktikat artistike më në zë të sistemit të artit ndërkom-
bëtar. Ky mendim e gjen zanafillën në vlerësimet e Vlado Buzhan-
çiqit[1], mbi artistët shqiptarë të Kosovës dhe për Gjelosh Gjokajn ai 
shkruan se më 1966, ai, si artisti i parë shqiptar e ekspozon grafikën 
„ Pogaçja e fundit” të krijuar në 1966, në „Ekspozitën IV të grafikës 
jugosllave të Zagrebit...Ky do të jetë i vetmi artist nga Kosova edhe 
në vitin 1968 në „Ekspozitën V të grafikës jugosllave të Zagrebit” 

[1]  VladoBuzhançiq - kritik, selektor dhe teoricien i Galerisë Kombëtare të 
Kosovës në Prishtinë para viteve 90-të.

G
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. Prej atëherë e deri më 1982 do të mbetet i vetmi përfaqësues i mjedisit të vet 
në këtë ekspozitë...Gjokaj e tërhoqi vëmendjen e selektorit në sajë të një vargu 
faktesh objektive, që në art janë mbi çdo çelës! Së pari, në sajë të renomesë[2] që 
fitoi në Akademinë e Beogradit, pastaj ngase më 1965 u përfshi në përfaqësimin 
jugosllav për „Bienalin V mesdhetar” në Aleksandri[3]. E theksova këtë fakt, ku 
tregohet niveli cilësor i artit të Gjokajt, për të treguar dy anë të ndikimit të tij. 
Së pari, Gjokaj e nisi rrugën përmes një krijimtarie të selektuar e që tërhoqi vë-
mendjen në një sistem arti, ku balleshin artistë me disa kombësi. Së dyti, Gjokaj 
e kapi suksesin në moshë relativisht të re dhe në një fushë mjedisore të vështirë 
për një artist shqiptar. Kjo na bën me dije se edhe në një mjedis kontradiktor në 
shumë plane, ku mbisundonte marrëdhënia diskrete politike dhe nacionaliste, 
një artist kualitativ e zë vendin e tij edhe në situata krejt të disfavorshme, siç ishin 
ato të intelektualëve shqiptarë të ish-Jugosllavisë. 

Artisti Gjokaj jeton kohën e tij dhe arti i tij jeton kohën e vet që ecën në vazh-
dimësi. Evidentimi me kohën dhe hapësirën ku ka lëvizur dhe krijuar artisti, të 
cilat janë të dëshmuara prej veprës së artit; prej arsyeve apo ndjesive të shkak-
tuara nga afrimiteti me praktikat artistike evropiane; analizave mbi dëshirën e 
tejkalimit të secilës prej tyre; konkretizimit dhe prekjes së detajit të objekteve 
- imazh apo të imazhit të objektit të reflektuar në mediumin e imazhit, i cili jepet 
përmes perceptimit siç do ta cilësonte Husserl „objecthood”- individualitetin e 
sendit, ku përfshihet dhe vepra e artit, do të na mundësojë ta klasifikojmë drejt 
dhe në mënyrë natyrale ekzistencën e Gjokajt si një artist cilësor modern shq-
iptar. Moderniteti i artit të Gjokajt është Bota e artit të Gjokajt. Në thelbin e 
saj nuk ndryshon nga ideja (dhe gjithmonë sipas Hussertit) se ajo është krijuar 
duke e transferuar dhe e bërë fantazinë një realitet të ri përmes lojës së artistit 
me të vërtetën e botës aktuale. Ky akt i vjetër njerëzor i njerëzve të veçantë, me 
fjalë të tjera i artistëve, i cili aktivizohet e trashëgohet në mënyrë të pashmang-
shme. këmbënguli në formimin e Gjokajt dhe të botës së tij imagjinare. e nisi 
rrugëtimin e vet kur ishte ende një djalosh-fëmijë dhe kur të gjitha elementet 
e jetës i përkisnin më së shumti një bote arkaike. Si një djalë i malësisë së një 
vend me klimë të pastër e të freskët, regjistroi gjithçka që e rrethoi dhe asnjëherë 
s’i harroi. Nën ritmin e këtij akti njerëzor, Gjokaj përzgjodhi dhe zgjodhi ajkën 
emocionale të kujtesës së tij, të cilën e pasuron përkaherë dhe na solli ditë në 
ditë veprat e tij të artit ose botën e tij imagjinare, që me fjalë të pakta janë bota 
e tij e vërtetë. Gjatë jetës dhe që në çastin kur kujtesa fillon e ruan ndjesi, figu-
ra, tingujt, ide dhe fjalë, Gjokaj vëzhgoi subjekte me karakteristika emocionale, 
njerëzore, tregimtare të domenit social dhe të atij krahinor. Ai i sendërtoi karak-

[2]  Renome - një njeri që merr famë prej veprimtarisë së tij e i bëhet i dëgjuar emri.
[3]  Vlado Buzhançiq,”Arti bashkëkohor i Kosovës”, Biblioteka ARS, 1988, faq.7-10
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teristikat e subjekteve dhe përmes ndërgjegjes së pavarur e me fantazi përcaktoi 
formën e sendeve imagjinare, të cilat janë të shumta dhe që tashmë në pjekurinë 
e tij artistike kanë marrë të njëjtën vlerë me imazhet e vetëdijes transcendentale 
(të jashtëzakonshme). Bashkësia e tyre, pra ndërgjegjja e pavarur infantile dhe 
vetëdija e jashtëzakonshme, pronë e një artisti të sprovuar, u shfaq me aktin e 
krijimit, akt që në mënyrë të natyrshme ndikohet nga koha që përshkruan dhe 
nga hapësirat e vendndodhjeve të artistit. Forca dhe qartësia e këtij akti shpall në 
kohë të përcaktuara transformimin e sendeve në figura imagjinare, në objekte të 
reja, pra në vepra arti, të cilat janë vizatimet, grafikat dhe pikturat e Gjelosh Gjo-
kajt. Artisti në fillim të viteve 60-të i edukoi me sukses aftësitë e tij pasqyruese 
dhe realizoi qysh aso kohe veprat e artit apo të vërtetat e pamjeve që ruan në 
kujtesën e tij. Në aspektin filozofik, Heidegger tha se vepra e artit nuk është një 
objekt i zakonshëm, një vegël, por të gjitha në një terren, cilësitë reale të të cilit 
janë transformuar në imagjinare nga vullneti i një artisti, thënë me fjalë të tjera, 
e vërteta bëhet e dukshme.

Portreti i Ded Gjon Lulit është një vepër realiste. Imazhi i saj e tregon mjaft 
bukur njeriun patriot të shek. XIX. Piktura e porositur nga ndjesitë kombëtare, 
është krijim i dedikuar i Gjokajt për bashkëmalësorin dhe heroin nga vendlindja. 
Edhe pse pasqyrimi i personazhit është i drejtpërdrejtë, ai është pikturuar pa i 
bërë asnjë anashkalim parimeve të pikturës pasqyruese, procesit krijues dhe stil-
istikës së përgjithshme të artit realist të Gjokajt. Aplikimi i ngjyrave, i trajtave dhe 
konturimi i linjës elegante të errët shprehen me temp grafik. .Ritmi i përbashkët, 
i këtyre tre elementeve të pikturës pasqyron psikologjinë e një portreti krenar 
dhe kostumografinë popullore të një burri verior. Madje ky portret na informon 
për cilësinë e padiskutueshme të pikturës së tij pasqyruese. Ndërsa vepra e „Her-
onjtë e Malësisë” është një perceptim disi i ndryshëm, ku tregimi dhe ilustrimi 
figurativ është më shumë një domosdoshmëri e shkaktuar mbi artistin se sa një 
kërkesë e artit të vet. Dhe domosdoshmëria e ka drejtuar në realizimin e imazhit 
me karakter historik, ku gjetja e Gjokajt qëndron në kontrapunktin e portreteve 
me emrat identifikues të patriotëve të shquar të Malësisë. Historizmi në këtë 
kompozim gjendet i tipizuar në elementin e nacionalizmit dhe ne zgjedhjen e 
ngjyrave ku dominon e kuqja dhe e zeza. Në mënyrë të natyrshme ndjesia e fortë 
grafike e së bardhës me grinë harrnonike dhe të kaltrës së thellë, nuk mund ta 
anashkalonin praninë e tyre edhe në këtë vepër, si në çdo vepër të artistit.

Kjo e bën edhe Gjokajn të radhitet në listën e përkorë të artistëve të parë më 
në zë shqiptarë të Kosovës, që kontribuuan në formësimin e një arti të vlerë, 
të qëmtuar dhe trashëgues. Kujtesa e artistit nuk është thjesht një depozitë që 
pranon prurjen e figurave të reja imagjinare të sendeve apo subjekteve, pamjeve 
apo emocioneve në mënyrë empirike dhe konstatuese, sepse Gjokaj e sheh botën 
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në tri mënyra të mundshme perceptimi. Mënyra e parë e menjëhershme është 
në çast përmes prekjes dhe materiales; mënyra e dytë është shpirtërore përmes 
elementeve emocionale të nënvetëdijes dhe e treta është hulumtuese, ndërgjegjë-
sore përmes mendimit dhe gjykimit. Kjo shkakton mosreshtjen e krijimit të „ter-
reneve” apo të veprave të artit dhe në kohëra të njëpasnjëshme krijimi. Njohja 
me personalitetin social Gjokaj dhe njohja me lëvrimin e tre mënyrave në të 
njëjtën kohë gjatë aktit të krijimit, sjell në studim individualitetin artistik të tij. 
Ky proces na bën me dije ta trajtojmë krijimtarinë e artistit si fenomenologji dhe 
jo thjesht si prodhim artistik. Fenomenologjia e tij mbështetet te përkthimi në 
të vërteta të dukshme të objekteve - imazh apo kujtesave-imazh të perceptuara 
në mënyrë intuitare. Gjithashtu, si dhe te marrëdhënia e ngushtë e veprimtarisë 
së nënvetëdijes sociale me atë racionale të artistit, kjo e fundit nuk ka fuqi sun-
dimi, por vetëm se u jep shkas lindjeve të formulave ideore dhe përgjithësuese. 
Ndërgjegjja e tij emocionale përpiqet në kohë dhe hapësirë të prodhojë art, 
ndërsa fenomenologjia artistike e tij na bën të kuptojmë të veçantën e imazhit 
ose origjinën, funksionin, misionin dhe vendin që zë krijimtaria e tij në botën e 
madhe të imazheve. Gjokajndjeson i lirshëm, tenton të njohë veten, na lehtëson 
komunikimin pasi ka personalitet të hapur dhe shprehet bukur e mirë kur të 
thotë se nëse vizioni është i fuqishëm, ëndrra është e thellë. Kur realiteti më del 
në ëndërr, e kthej në vizion. Ky është një përcaktim i ideologjisë së procesit të tij 
krijues dhe mund ta gjesh hap pas hapi në veprat, ku surrealja fillestare e më pas 
e strukturuar mirë, jeton në realitetin që shfaqet. 

2. Rrënjët, shenja të kohës dhe hapësirës krijuese 

Shumë pas në kohë, e gjithë e vërteta e një artisti është vepra e vet e artit, e 
cila nuk lind në një territor të shkretë, por vjen e formuar së bashku me rrënjët 
apo ndikimet e elementeve të vendlindjes, domenit familjar, të kohës historike 
dhe të hapësirave socialestetike. Ndoshta Tarkovski nuk e ka gabim kur shprehet 
se dëshiroj ta rindërtoj botën dhe, duhet ta nis nga rrënjët, që nënkupton se në 
çdo punë, e cila sjell një produkt, qoftë më i larti si vepra e artit, edhe nëse është e 
sofistikuar, i kemi aplikuar në brendësi të krijimit rrënjët tona, të cilat janë pjesa 
e identitetit moral e shpirtëror të qenies, që do të thotë se rrënjët hyjnë e zgjaten 
si shenja të kohës dhe të hapësirës në historinë e zhvillimit njerëzor.

  Gjelosh Gjokaj u lind më 25 gusht 1933 në troje shqiptare të Malit të Zi, troje 
të cilat i ishin marrë Shqipërisë me vendim të Konferencave të Ambasadorëve 
Evropianë të shteteve të fuqive të mëdha gjatë viteve 1912-1913. U lind dhe u rrit 
në një luginë të fshatit Milesh. Në njërën anë lugina përballet me malin Deçiç, 
ku DedGjo Luli(2) bashkë më luftëtarët e tij, më 6 prill 1911 ngriti flamurin shq-
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iptar. Në jug të saj ngrihet mali Helmica, i cili kufizohet me liqenin e Shkodrës, 
ndërsa në veri ndodhet qyteti i Tuzit. Dhe ndër këto vise rrjedh lumi Cem. Në 
historinë e Malësisë së Madhe, familja Gjokaj është një fis nderi e shqiptarësh 
patriotë. Emrin e saj e ngriti KurtGjokaj ose Baca Kurti, delegat i Malësisë në Ku-
vendin e Lidhjes së Prizrenit, të cilin forcat regresive e shoviniste e helmuan në 
vitin 1891. Në trojet e tyre në Milesh, nipi i Kurtit, Dako Gjokaj, babai i Gjeloshit 
dhe nëna Tolja krijuan një familje të madhe me tetë fëmijë, shtatë djem dhe një 
vajzë. Gjeloshi 11 vitet e para i kaloi në Milesh dhe në vitin 1946 familja u trans-
ferua për një jetë më të mirë në Zmajevo të Vojvodinës. Emigrimi përfundoi në 
vitin 1963, kur familja u kthye përsëri në fshatin e saj. Familja Gjokaj jetoi aso 
kohe në një vend të varfër e ajo i njihte mjaft mirë të gjitha punët e bujqësisë 
dhe blegtorisë, që mund të kryheshin në një fshat malor, ku mbijetesa e viteve 
1940-1950 ishte shumë e vështirë. Por fati e desh që edukimi i fëmijëve të ishte 
mjaft domethënës për familjen Gjokaj dhe kjo bëri që ata të mësonin në shkolla 
të mesme e të larta, e më tutje edhe të jetonin në vende të ndryshme, duke rritur 
nivelin social dhe intelektual të Gjokajve. Gjatë kësaj kohe Gjeloshi në vitet 50-
të e kishte përfunduar si Shkollën e Mesme të Vojvodinës ashtu dhe Shkollën 
e Mesme të Artit në Pejë(3) dhe gjendej për studime në Akademinë e Arteve 
Figurative të Beogradit, në Fakultetin e Pikturës dhe Grafikës, të cilin e nisi më 
1958 dhe e përfundoi në vitin 1963. Vendlindja, lidhja emocionale e nënës me 
birin; nëna modeli i gruas brenda shtëpisë dhe modeli i parë i bijve për formimin 
e shijes mbi jetën dhe estetikën; babai modeli i unit të burrit dhe i punës jashtë 
saj; lidhja e ngjarjeve të ndryshme zakonore dhe përfshirja në jetën sociale të ko-
hës; dallimi politik dhe atdheu përtej e këtej kufirit; ekzistenca e kombësisë dhe e 
gjuhës së tjetrit; shtresat historike, liria dhe mendimet për të njohur botën përtej 
mureve të ngritura; njohja me ndjesi të pashpresa si përbuzja, përçmimi, urrejtja, 
injorimi; ndërtesat, terreni natyror, zogjtë e egër, qengjat e butë, gurët e bardhë, 
dheu i ngrohtë, ujërat dhe liqeni, bliri, drurët frutorë dhe luginat; atmosfera e 
volumeve dhe e ngjyrave në domenin shtëpiak dhe të krahinës dhe vetperson-
aliteti gjithmonë në formim përbëjnë imagjinaren, fantazitë, perceptimet dhe 
iluzionet e para të artistit Gjokaj. 

Përtej në atë kohë, ajo që e rrethoi, ku asgjë më shumë e asgjë më pak. ishin 
shprehje të mjediseve arkaike dhe e banorëve të hershëm tvre, të trashëguar 
rrjedhën e kohës së të lashtëve të tij, ishin forma e perceptimit dhe ishin interesi 
i parë që i ruajti me fanatizëm, butësi, krenari e fshehtas në thellësinë e pash-
faqshme të nënndërgjegjes. Në kohën dhe atmosferën e edukimit artistik diti t’i 
përpunojë në marrëdhënie të drejtpërdrejta me imagjinaren dhe mendimin. Në 
këtë pistë të parë të jetës krijuese u përgatit e vërteta e e metaforave të tij artistike. 
Mbase ishin kushte që as vetë Gjelosh Gjokaj nuk e kishte të qartë se sa ndikim 
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të madh e se sa trysni të ngjeshur do të kishte ajo kohë iluzionare dhe ajo atmos-
ferë perceptimesh mbi krijimtarinë e mëpasme. Arti i pikturës dhe i grafikës së 
Gjokajt mendoj se nuk ka qenë një proces i thjeshtë krijues apo vetëm i mësuar, 
edhe i pandryshueshëm qe ndodh hap pas hapi, por burim i fenomenologjisë së 
praktikave artistike, të cilat I kaloi më shumë sukses.

Dhe sot i përdor me shumë profesionalizëm, pasi koha dhe hapësira që e 
zotërojnë Gjeloshin nuk e mbyllën në kutinë e ngushtë të një artisti studioje, as 
nuk e lanë të zvarritej rrugëve të njohura, por i dhanë liri fushës së kërkimit për 
të provuar e për të sfiduar si banor e artist në vendlindje dhe në shtete të tjera të 
Evropës. Kohë dhe hapësira të ndryshme apo të paparashikuara intensifikuan 
një bashkim në mënyrë të mrekullueshëm të ndjesive dhe të mendimit të artis-
tit, duke sjellë një komunikim të ndryshëm të Gjelosh Gjokës me veprën e vet 
të artit. Kjo na bëhet e qartë jo vetëm nga poetika e krijimtarisë, jo vetëm nga 
gjurmët literare mbi veprat, jo vetëm nga afrimiteti me disa lëvizje artistike të 
shek. XX, jo vetëm nga njohja në thellësi e përmbajtjeve të burimeve të hershme 
perceptuese iluzive, por më së shumti nga vizionet e parashikuara, të mbrujtura 
gjithmonë dhe bashkë me Gjeloshin. Gjokaj nuk u nda prej perceptimeve iluzive 
(personazhe, tema dhe subjekte nga e shkuara) kur vizionet e parashikimeve (e 
ardhmja në formën e stileve të reja), u lejuan të qarkullonin të lira si shenja afigu-
rative mbi sipërfaqet dydimensionale të artit të tij. Artisti duket se në ëndërrim 
nuk e ka ndjerë se hyrja e së „shkuarës” dhe e së „ardhmes” është bërë shkarazi 
dhe është tërhequr fuqishëm nga promotori krijues, i cili me kurajë i kultivoi, iu 
dha formën e imazhit të tyre të vërtet. Procesi krijues, që mbetet gjithmonë në të 
tashmen, i bëri të prekshme, i ktheu në shenjat e kohës dhe të hapësirës së tij, të 
cilat u formësuan si estetikë e lartë te grafikat dhe pikturat, shumë prej të cilave 
janë kthyer në kulturë apo në trashëgimi të zhvillimit të këtyre dy gjinive.

3. Gjelosh Gjokaj, pasrendës modern i postmodernizmit

Në historinë e zhvillimit, lindja e modernizmit ndjek kohën e revolucionit 
industrial gjatë periudhës 1760-1850. Joseph A. Montagna (1) mendoi se revo-
lucioni industrial cilësohet si epoka e njohur e ndryshimeve themelore të men-
jëhershme, e shkatërrimit të mënyrave të vjetra, të politikave ekonomike dhe 
të strukturës sociale në Angli. Aso kohe ndryshimet dhe shkatërrimet e shpe-
jta përfshinë vende evropiane dhe botën mbarë edhe përtej oqeanit. Ata sol-
lën forma të reja të transportit, mënyra të reja të të jetuarit të njerëzve, shfaqje, 
zgjedhje të botëkuptimeve dhe qasje në ide të reja. Bulëzuan qendrat urbane, 
punëtorët populluan qytetet dhe godinat e reja industriale. Dhe aty, në kapër-
cyellin e viteve 50-të shek. XIX shfaqet një art i përshtatur ndaj këtyre ndryshi-
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meve. Koha dhe bota ndërkombëtare e artit duhej të priste shek. XIX, që artistët 
të pasqyronin atë çka besonin, të interpretonin imazhin e njerëzve, të vendeve 
dhe ideve me të cilët kishin afërsi dhe përvoja të drejtpërdrejta. Shkrimtarët, 
mendimtarët, psikologët, filozofët ishin ata që hodhën ide dhe nxitën artistët ta 
pasqyronin në vepra të tashmen e tyre të botës njerëzore dhe natyrore. Më i pari 
CharlesBaudelaire(2), në vitin 1846, iu bëri thirrje artistëve me shprehjen „be 
oftheir time”, ndërsa ZigmundFrojd(3) është i pari mendimtar që i dha rëndësi 
shumë të madhe botës së nënvetëdijes së njeriut, raportit të saj me mendjen dhe 
niveleve të perceptimit të ndërgjegjshëm. Njeriu filloi të interesohej për jetën në 
të tashmen, për fizionominë e ëndrrave, për përvojat vetjake, për simbolikën 
dhe kuptimin e shenjave. Ndërsa artisti edhe për mënyrat e perceptimit të tyre, 
edhe për mënyrën e pasqyrimit, madje edhe për shfaqjen në publik të asaj ikono-
grafie të re që përfshiu të gjitha artet, gjinitë dhe i dha shkas mediumeve të cilat 
përcaktonin shpeshherë karakterin e veprës së artit. Kur shkenca e psikologjisë 
iu afrua njeriut të kohës, si qenia më e lartë, artistët fituan hapësira të reja dhe 
terrenet e tyre kapluan jo vetëm pasqyrimin e drejtpërdrejtë, por ata dukej se e 
mëtuan njeriun, pra edhe veten. Dhe- loja imagjinare e fantazisë së artistit me 
botën e komplikuar njerëzore në të tashmen u përkthye në imazhe të papritura, 
kurrherë të shfaqura më parë. Këto imazhe i dhanë rrugë lindjes së artit modern, 
një përcaktim ky pak i dyshimtë, kur e dimë tashmë se cilësia „modern” është 
përdorur që nga fillimi i shek. XII, prej abatit Suger duke e cilësuar tipologjinë e 
ndërtesës arkitektonike kristiane të projektuar prej vetë tij me togfjalëshin latin 
„opus modernum” .

Por pas 700 vjetësh, në arsye diskutimit rreth artit të Gjelosh Gjokajt, fill 
pas revolucionit industrial dhe deri sot në shek. XXI, është mjaft e justifikuar të 
përmendim artistët e parë modern, si: Braque, Matisse, Miro, Modigliani dhe 
Picasso, të cilët u dukën menjëherë pas shfaqjes së fuqishme të fotografisë në 
tregun e imazhit të pasqyruar, që ishte më parë një nga cilësitë më efikase të 
pikturës, e cila mund të njëhsohet gjithësisht „tradicionale”. Le të mendojmë për 
modernët siç mendon Buzhançiq kur i vlerëson pakapërcyeshëm e krijues të 
identitetit të vet karakteristik artistik...të cilët bdten kategori e përhershme uni-
versale, shpirtërore e simbolike.... (5) Me fjalë të tjera kjo nënkupton se tashmë 
e dimë se arti modern dhe postmodern u duk në shek. XIX dhe përfundoi në 
vitet 1960 dhe 1970 shek. XX, duke i lënë vendin artit bashkëkohor. Moder-
nët dhe krijimtaria e tyre i hapën një portë të re debatit artistik, i cili edhe pse 
shumëplanësh dhe shumëdisiplinor për semasimiologjinë e gjuhëve të tij është 
konsoliduar në historinë e artit botëror si një fazë e përmbvllur. Artistët modern 
dhe postmodern ndërkombëtar ndërtuan terrene krejt të ndryshme nga besimet 
figurative të arteve të kohëve të mëparshme si romatizmi, realizmi apo vargu i 
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gjatë i-izmave që kaluan shpejt e shpejt në historinë e artit. Me artin modem dhe 
postmodern u dashuruan edhe artistë të lindur qysh në dhjetëvjeçarët e parë 
të shek. XX, në troje të Kosovës, të cilët njihen si grupi i gjenera ‘tës së parë 
apo artistët tradicionalë të historisë së re të artit të Kosovës. Me botëkuptirnin e 
modernistëve, të cilët në vitet 60-të ishin drejt perëndimit të diellit të tvre, u lidh 
shumë fort Gjelosh Gjokaj. Ai është një artist shqiptar, të cilin me të drejtën e 
kohës dhe krijimtarisë së vet mund ta quajmë artisti impulsiv pasrendës modem 
i postmodernizmit. Edhe pse gjatë analizës do të veçojnë cilësi të afërta dhe të 
ndrvshme prej tyre, do të vëmë re se Gjelosh Gjokaj jo vetëm u rrek të ecte me 
hap të sigurt në shtigjet e hapura të mataforave moderne, por krijimtaria e tij u 
preferua dhe u quajt cilësore. LorencaTruchi, kritike arti, e cilësoi në vitin 1977 
pikturën e ekspozuar të Gjokajt në Galerinë Toninelli në Romë shumë serioze.
(6) Fat i madh që Gjelosh Gjokaj, si një prej të parëve artistë cilësorë, i lidhur fort 
me Kosovën, ishte aq i zoti dhe aq i mprehtë sa jo vetëm e shijoi lëngun e gjuhëve 
të „viganëve të pakapërcyeshëm”, por kuptoi përmbajtjen e elementeve të tyre, 
besoi në fuqinë e tyre, por nuk iu shmang dhe nuk iu përul. Fillimisht ai tentoi 
me sukses, si disa artistë të Kosovës, të shkëputej prej kohës së egër të mizorit 
Rankoviq(7) me të cilën shënohet dhe koha e një gjenocidi të tmerrshëm dhe e të 
realizmit socialist(8) në fushën e kulturës. Gjokaj, njëkohësisht, tentoi me sukses 
të krijojë në „mënyrën e vet’’” një fushë figurative individuale. Ajo as nuk do të 
shkëputej prej sipërfaqeve figurative të trashëguara, prej mjeshtërve modernë, 
as nuk do të mospranonte se ishte një prej strukturave figurative moderne të një 
arti të ri e të ndryshëm që po bulëzonte në proces krijues të një kombi të vogël. 
Gjokaj ka treguar po aq singeritet figurativ sa edhe këmbëngulje konceptuale 
për të përkthyer mrekullisht fantazinë e kujtesës së tij në harmoni imagjinare 
me modernizmin apo postmodernizmin evropian. Ai e bëri të ditur kulturën e 
tij figurative, krejt „gjeloshiane”, që në fillimet e veta_ Ajo shërbeu si pikëtakimi i 
modernës me të tjerë artistë shqiptarë të Kosovës të gjeneratës së parë si: Kastrati 
(1930), Salihamixhiqi (1931, Mulliqi (1934), Xhafa (1935), Ferri (1937), Emra 
(1938), Gllasniqi (1938), të cilët edhe pse kishin një pulsim shpirtëror të njëjtë në 
kohë e të varur prej frymëzimit kombëtar, përsëri fizionomia e artit të tyre është 
te secili me një pamje krej individuale dhe anësi moderne. Një veprimtari e tillë 
e Gjokajt shfaqi një të re figurative krejt vetjake në kushtet e artit brenda kombit, 
e cila është një njësi në molekulën e tij. Veprimtaria e fazave të tij krijuese, të cilat 
u frymëzuan shpeshherë nga fenomenologjia e praktikave artistike të njohura si 
moderne apo postmoderne, mori një pozicion të brendshëm në mendimet e tij 
dhe mbijetoi në kohë të njëpasnjëshme pa humbur cilësitë e këtyre lëvizjeve. Kjo 
ide u shpall me arsyen mbi kompetencat e njohjes së thellë të ideatorit Lyotard(9) 
i cili e pa postmodernizmin si një tendencë të fshehur brenda mendimit gjatë 
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gjithë kohës dhe jo vetëm te një periudhë e ngushtë dhe e kufizuar historike. 
JeanFrançoisLyotard ishte një filozof i lidhur fort me çështjet estetike. Ai pranoi 
se postmodernja është padyshim pjesë e modernës. Gjithçka që është pranuar 
edhe vetërn dje duhet të dyshohet. Vepra mund të bëhet moderne vetëm nëse, 
është postmoderne. Dhe Gjokaj e lidhi formën e artit të vet shumë fort pas këtij 
sistemi kompetencash njohjeje dhe ia nënshtroi atij procesin e pikturimit, duke 
i përzgjedhur përmbajtjet e temat, që lidhen me bazamentin e njeriun si qenie 
universale, por dhe me bazamentin e një realiteti të humanit kombëtar. Këto ba-
zamente askurrë nuk i shkanë nga këmbët, madje artisti e niste startin e veprës së 
re gjithmonë prej aty. Duke qenë një artist i huaj në një vend të huaj Gjokaj i për-
balli atij mjedisi, problematikat e humanit të tij, që natyrisht u pritën me suksesin 
e shqetësimeve të humanit universal. Modern, është një thelb gjithmonë i freskët 
dhe arti modern i Gjelosh Gjokajt është arti i tij i krijuar në çastin kur u ndje i lirë 
të besojë në vizionet e brendshme të nënvetëdijes. Të gjitha vizionet i shprehu 
në punët e tij, duke ballur imazhe nga realiteti i nëndheshëm i jetës me përmba-
jtje sociale dhe ndjesi nga jeta moderne. I lidhur me konceptin e modernës dhe 
rendës në një kohë me postmodernen, shkonte përpara plot sfida dhe dyshime 
në të ardhmen. Ai përpiqej t’i anashkalonte ndjesitë dyshuese, por pasi i kishte 
prekur dhe iu kishte ndjerë dobësimin, formonte një tendencë me lëndën e vet 
figurative e cila u trajtua përmes fazave të eksperimenteve dhe kohës përtëritëse 
të secilës prej tyre. Sot kemi aq shumë të vërteta të tij ose aq shumë sipërfaqe të 
ngarkuara me shenja të tij, sa kjo na bën jo vetëm shijues të tyre, por kuptues, 
vlerësues dhe gjykues të kohës sonë. 
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ana djela Đeljoša Đokaja su slikarstvo lirske fantastike I nadre-
alnih vizija prošlosti u savremenim obrisima. Na modro-sivoj 
pozadini, kao obilježju metafizičnosti, slikano je raspadanje i de-
humanizacija, modelirani predmeti, glave, djelovi tijela i životi-
nje... U njihovom podtekstu je sjećanje na rat, koji mu je pustošio 
djetinju čaroliju.

Vremenom sjećanje se transformisalo u misao o ratu, odno-
sno u njegovo predosjećanje. Neka robotizovana poezija sumor-
nih „vrtova“ sa mjestimično lijepi detaljima (koji potenciraju jezu 
ostvarene vizije) pojavljuje se kao odredište likova što stoje u ha-
osu rasturenog prostranstva. Njihova začuđujuća pomirljivost i 
ležernost izvedena je u masi koloristički suprostavljenoj osnov-
nom sivoplavom tonalitetu. Figurativno predmetno-pejzažni ele- 
menti u ovoj priči o udesu svijeta, pored jasne aluzije imaju i 
određenih kriptičnosti, koje ne opsjedaju, mada nude moguće 
razjašnjenje. Vizuelizovana fabula sa prepoznatljjivim akterima 
često ima rješenje i u nazivu djela, kao u slici Generalovo poprsje. 
Predstavljeni rekviziti na ovom platnu mogli bi biti sadržaj nekog 
imaginarnog teatra, a narativni sloj prepušten sasvim neobave-
znom tumačenju. Čak ni jaasna metaforičnost pojedinih eleme-
nata (golub, vojničke odežde, cokula...) ne bi se morala dovesti u 
vezu sa okrutnošću i suštinom generalske kompleksnosti. Ali na-
ziv je sve povezao i osmislio, pa je svaki detalj biografski podatak 
robotizovanog homo militansa...

Istovremeno radi grafičke listove sa predmetima i bićima sve-
denim na znak i detaljima uklopljenim u cjelinu etnografskog, po-
nekad ruralnog karaktera. Već na njima fabula gubi značenje i pla-
stičko shvatanje postepeno postaje primarna odrednica Đokajevog 
slikarstva, neka od kompozicionih postavki na ovim akvatintama 
mogu se pratiti i u njegovom kasnijem slikarstvu, pa i danas. 

R

Mladen Lompar

OD VIZUELIZOVANE FABULE 
DO ASOCIJATIVNOG ISKAZA
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Izlaskom figure na čistinu, iz pejzaža u sferu kolorističkog 
svođenja na hladni zvuk pozadine, polovinom osamdesetih kod 
Đokaja se u pojačanim hromatskim partijama začinje misao o 
boji kao slikarskoj činjenici, što će na kraju i biti logično rješe-
nje. Fantastika Đokajevih slika čuvala je pikturalne osobine, pa 
je okretanje stvaranju asocijativno- apstraktnih slika već imalo 
čvrstu podlogu. „Figura može izvjesne greške i da sakrije, a kada 
koristite plastične elemente bez „priča“ tek tada se vidi kakav ste 
slikar“, kaže Đokaj na jednom mjestu.

Međutim, asocijativne slike (samo u jednom slučaju jasno de-
finisane nazivom – Crveno srce) izrastaju iz figurativne „kolone“, 
maksimalno pojednostavljenih likova što ih definiše nešto jača 
arabeska, i postavljenih kao pred fotografskim objektivom.

Dakle, kompozicija grafičkih listova i figurativnih slika kao 
da čini da je Đokajeva veza sa prirodom privremeno potisnuta. 
Ponegdje se oblik polaznog motiva sasvim ne potire već on ostaje 
inspirativno jezgro, ali razuđeno u samom procesu slikanja, u pa-
žljivo korišćenoj i postavljenoj kolorističkoj masi.

Možda je za ovu fazu Đokajevog slikarstva, za asocijativni pla-
stički iskaz, njen amblem već pomenuto Crveno srce. To je aritmič-
no pulsiranje crvenog tona mjestimično zasjenčenog i nejednako 
podijeljenog, odvojenog os svijetlosive pozadine nešto tamnijom 
arabeskom i, fiksiramo za gornji dio platna jakom linijom.

Ponegdje su i predjeli polazišna osnova za apstraktnu konsti-
tuciju platna.

Zbog svega toga se može reći da ove Đokajeve slike u suštini 
ne nastaju iz sopstvenog formalnog oblikovanja, već su manje ili 
više radikalna transformacija viđenog ili, u određenom tumače-
nju, potreba da se sačuvaju njegove pikturalne vrijednosti. Na ve-
ćim platnima hromatske cjeline, povezuje i harmonizuje ih finom 
grafitnom intervencijom na neravnoj fakturi sivoplave ili svijetlo-
sive pozadine. 

Samostalne izložbe Đeljoša Đokaja su rijetkost u Crnoj Gori. 
Kao svi i naši veliki slikari, koji su se afirmisali na strani, i on se 
pojavi, uglavnom, poslije strogog „vaganja“ u zapadnim likovnim 
centrima, u poslednje vrijeme u Auzburgu i Minhenu. I uvijek su 
i ovdje njegove izložbe nezaobilazni likovni događaj. Kao, uosta-
lom, i ova o kojoj je ovdje riječ. 

Cetinje, 7. februar 2007.
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ara ndo nja tridhjetë e pesë vjetësh, ndoshta edhe më shumë, pata 
marrë në dorë një numër të revistës „Jeta e re”, në të cilën, atëbotë, 
me një shtyp jo aq të mirë, ishin botuar reproduksionet e grafika-
ve të Gjelosh Gjokajt. Ky, në një mënyrë, ka qenë takimi im i parë 
me punën krijuese të këtij autori dhe, që atëherë, sipas mundësive 
dhe rrethanave, nuk kam reshtur së interesuari për veprën e këtij 
krijuesi. Ndonëse mbi atë përshtypjen e parë tashmë janë shtresu-
ar ndjesi dhe përjetime të reja, artistikisht më të thella dhe më 
përmbajtësore, mbresat e kontaktit të parë kanë mbetur të pash-
lyera, madje do të thosha se çdo gjë e mëvonshme kishte shkuar 
në drejtim të shtresimit të kuptimeve që vërtetojnë nevojën për të 
mbajtur në vazhdimësi një komunikim intensiv me veprën e këtij 
autori. Shikuar nga kjo perspektivë, vepra e Gjelosh Gjokajt, një-
soj si ajo e MuslimMulliqit, për mua, por besoj edhe për shumë 
njerëz të brezit tim, kishte rol emancipues dhe ajo tashmë është 
bërë pjesë e edukimit, e mbamendjes dhe e kujtesës artistike. As 
tani, pas kaq vjetësh, unë nuk mund të largohem nga ato imazhet 
e para të reproduksioneve të errëta të kokave që formësoheshin 
me denduri vijash harmonike dhe që „lakoheshin” drejt esencave 
meditative dhe emocionale, gjithnjë duke zbuluar fshehtësitë më 
të thella të tragjikës individuale dhe kolektive, të veçantë dhe uni-
versale njëkohësisht. 

Është ky tragjizëm lirik, i cili e bën të veçantë shkollën e artit fig-
urativ të Kosovës, pavarësisht nga mënyrat si është shpërfaqur ai, 
me çfarë mjetesh shprehëse është formësuar dhe çfarë jehone kanë 
pasur në të rrymimet dhe shkollat e ndryshme, bashkëkohore ose 
të traditës. Me këto çështje, njësoj si me fazat e ndryshme të kriji- 
mtarisë së Gjelosh Gjokajt, do të merret historia e artit, ndërkohë 
që për mua si kundrues i vëmendshëm dhe asgjë më shumë, tragji-
ka dhe lirizmi, të pikasura që në fillimet e hershme të krijimtarisë 
së këtij autori, vetëm sa janë transformuar herë duke shpërthyer 
kornizat, duke kërkuar shprehje të re, e herë të tjera duke kri-
juar variacione plotësuese, gjithmonë të pashtershme, të po atyre 

P

Mehmet Kraja 

TRAGJIZMI LIRIK 
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lektisjeve shpirtërore dhe ngasjeve kuptimore. Në kishte ekspre-
sionizëm në fillimet e hershme të krijimtarisë së Gjelosh Gjokajt; 
në kishte më vonë „teknicizëm abstrakt”, ose „abstraksionizëm 
koloristik” në fazën krejt të fundit, të gjitha këto do t’i thonë më 
mirë studiuesit e artit. Në të gjitha këto faza dhe periudha unë 
jam i prirur të shoh shkallëzimet e natyrshme në punë të kërkimit 
të esencave, ose, thënë ndryshe, variacione kuptimore dhe shpre-
hëse të të njëjtave preokupime. Në këtë pikë Gjelosh Gjokaj, edhe 
kur është shpërthyes në shprehje dhe ndjesi, edhe kur ironizon 
botën e robotizuar e të mekanizuar, por edhe atëherë kur merret 
me raportet abstrakte të kundërvënies së hapësirave dhe ngjyrave 
(edhe në këtë kundërvënie ekzistencialiste theksohet pamundësia 
e definimit pikërisht të këtyre raporteve), për mua ai është një dhe 
i vetëm: një kërkues i përqendruar dhe i vëmendshëm i shprehjes 
sa më funksionale të atyre lektisjeve të hershme, që i pata vërejtur 
në fillim të fillimit. 

Nga parathënia për Katalogun e ekspozitës „6 artistë akademikë” 
botuar nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 

Prishtinë, tetor 2005. 
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nogo prije nego sam se sreo sa Đeljošem Đokajem, dvije njegove 
slike, četiri grafike i dva crteža imao sam u svojoj kolekciji, kasnije 
još nekoliko. Zbog njih sam i bio siguran da sam sa umjetnikom 
Đokajem (čija mi je biografija bila poznata), dugogodišnji prijatelj, 
čak bliskiji nego s njegovim bratom, divnim i plemenitim čovje-
kom, Đerdj-Dakom, koji mi je i poklonio više Đeljoševih radova. 
Bratu je slao moje knjige, koje su Đeljošu hvalili naši zajednički pri-
jatelji, poznati albanski pisci, koje – pisao mi je – sa zadovoljstvom 
čita. Možda je zato naš prvi susret bio ponovno, ko zna već koji put, 
viđenje dva velika prijatelja koja imaju o mnogo čemu da pričaju i 
razgovaraju, pogotovu o umjetnosti i stvaraocima. 

Đeljoševe slike doživljavao sam i kao priče; njegove priče - i 
kao slike! Likovna kritika je visoko vrednovala njegovo djelo, tu-
mačila ga zavisno od afiniteta i poetike, analizirala, istraživala, 
ukazivala na umjetnikov odnos prema svijetu, na simbole i mata-
fore. U svakom trenutku svjestan da je riječ o jednom od najve-
ćih umjetnika rođenih u ''zemlji slikara''; u prilici da u ''slikarevoj 
radionici'', pratim i kad su i kako pojedine slike nastajale, ali i 
da sa umjetnikom provodim sve više vremena u prirodi – njego-
vom Milješu i Tuzima, mome Gusinju i našoj Cijevni, o Đeljošu, 
čak i kroz njegove slike, razmišljao sam iz pozicije književnika, 
pisca Dnevnika čije brojne zabilješke, tvore ''portret umjetnika 
u mladosti'' i njegov životopis. Đeljoševa prisjećanja i sjećanja, 
doživljaji i događaji, sve što je obilježilo njegov život, otkrivao 
sam na njegovim slikama. I, naravno, po ustaljenoj, višegodišnjoj 
navici, svoje impresije unosio u sveske Dnevnika, kojima sam se 
mjesecima, pa i godinama kasnije, vraćao, radoznalo ih listajući, 
procjenjujući koliko smo se vrijeme, i ja u njemu, promijenili…

 Iz Dnevnika ''izvlačim'' bilješku o dva Đeljoševa rada (iz moje 
kolekcije) slike i crteža u boji, iz ciklusa kojeg sam nazvao ''Cijevna''. 

M

Zuvdija Hodžić  

ŽIVOT KAO SLIKE, 
SLIKE KAO ŽIVOT
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Na crtežu – ispod sivog, ravnodušnog neba, iznad naslućujuće 
rijeke, prijeteći se naherile stijene neobičnog oblika, okamenjene 
ljudske glave, izobličene i iskežene. Znam i zašto. 

Na male ''krijumčare'', devetogodišnjeg Đeljoša i njegovog 
vršnjaka, zapucali su njemački vojnici, natjerali ih u bezglavi trk 
preko ćemovske ledine. Bjegunci su stigli do Cijevne koja je nudi-
la sklonište i spas. Đeljošev drug ga nije našao, pokošen je na ivici 
kanjona. Đeljoš se uvukao među kamenje, zgučio u podlokanom 
udubljenju, u 'škrapi'', premirući od straha da vojnici ne pođu u 
potjeru. Pričinjavalo mu se da kamene gromade nad kanjonom 
mijenjaju oblik i mjesto, oblače zelenu uniformu, navlače šlem, 
pretvaraju se u nemani i ale, u prikaze i utvare od kojih se djeca, 
strecajući, bude iz sna…

Na slici je sve drugačije – raskoš boja, priroda u punom cvatu 
i cvjetanju, sve je u najpunijem skladu – likovi žena (niko ih ljep-
še i plemenitije ne doživljava od Đeljoša), ptice u njihovoj kosi, 
drveće, trave, odsjaji u prozračnoj vodi. Život je pobijedio strah 
od smrti, pokazao svoju nadmoć; Cijevna je mamila i omamlji-
vala ljepotom, bistrom i pitkom vodom koju su u burilima nosi-
le malisorske nevjeste, crnokose ljepotice bijelog lica i još bjeljih 
marama, kao i plodovima šipaka, drenjina, košćela, ranih i kasnih 
smokava, mirisima pelima i kamilice, uživanjima u penjanju uz 
škale, izlasku na ćafe, visove i suke, u spuštanjima niz brzake, u 
hvatanju pastrmki…

A onda – rastanak. Kolonizacija u Vojvodinu, u Zmajevo i 
umjetnikov ciklus koji sam nazvao ''Seobe''. Porodica je krenula 
iz Milješa pa zastala, noseći u prtljazima, zavežljajima i naramci-
ma snove i uspomene, tugu zbog napuštanja vremešnih, kamenih 
kuća, ognjišta oko kojeg su se sastavljali preci i potomci, ostav-
ljanje rodbine, brda i glavice kojima odzvanjaju čaktari krupnih 
ugiča, pastirske kavale i pjesma. 

Slike i grafike ovog ''ciklusa'' pune su likova žena, ljudi i djece, 
mladih i starih. Neki zbunjeno gledaju kroz otvoreni prozor, dru-

ŽIVOT KAO SLIKE, 
SLIKE KAO ŽIVOT
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gi se svili na šljemenu, zagrlili krov; dječak miluje jagnje, starica 
bijelom krpom zadržava suzu, neko se osvrće; neko kao najdra-
gocjeniju stvar stisnuo i nosi dio nacionalne nošnje, šarene koli-
jevke, domaće rukotvorine, požutjele i ispucale fotografije…

Na život u Vojvodini podsjećaju radovi iz srednje škole, ''pre-
slikani'' zavičajni predjeli i likovi najboljeg jahača konja, skakača 
u dalj, bacača kamena s ramena, istorijskih i mitskih ličnosti al-
banskog naroda, Skenderbega, Dukađinija, malisorskih prvaka. 

A onda – Beograd, Akademija umjetnosti i postdiplomske stu-
dije, prve samostalne izložbe i nagrade; odlazak u Prištinu i neko-
liko godina rada na Akademiji, s ljubavlju i znanjem prenošenje 
sopstvenog iskustva budućim kolegama, ohrabrenje i podrška da 
se smjelo nastavi putem koji je i njih, kao i njega - odabrao. Ako je 
omiljenom profesoru, čovjeku Đeljošu, kosovska ravnica, baš kao 
i vojvođanska, bila široka, Đokaju umjetniku postala je tijesna. 
Odluci da napusti sredinu u kojoj je stekao afirmaciju, nije uzrok 
ni slučajnost, ni hir ili nomadski gen čovjeka poodavno otišlog iz 
zavičaja, več sudbinska predodređenost, instinkt pravog umjetni-
ka koji je osjetio da je pravo vrijeme da svijet koji nosi u sebi, po-
kaže svijetu. I to ne bilo gdje, nego u centru svjetske umjetnosti – 
Rimu. Nije izgubio ništa, a dobio je mnogo. U ''vječnom gradu'' je 
našao sebe, iako teme i motivi na slikama nastalim u tom perio-
du, uprkos snažnoj umjetničkoj poruci, mogu da zavaraju i nave-
du na pomisao da su se i čovjek i umjetnik Đokaj uplašili tog su-
sreta. Jer, na njegovim platnima i grafikama su robotizirani ljudi, 
postvareni i otuđeni, metalni predmeti, dominantna metalizirana 
boja, torza, tijela sa vještačkim djelovima, otvorene konzerve iz 
kojih stidljivo i uplašeno izviruju ptice i golubovi. Prepoznatljiva 
je umjetnikova pobuna, nepristajanje na sve više dehumanizova-
ni svijet …A onda se sve mijenja, svjetlost milenijumskog grada, 
njegovi civilizacijski slojevi, oplemenjuju i čine vedrijim i pogled 
na svijet i ljude, slike se obogaćuju koloritom, pune su životne i 
stvaralačke radosti, potvrda su umjetnikove snage, zrelosti, mašte 
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ali i znanja i mudrosti, plodotvornog uticaja i ukrštanja kultura, 
nadrealističke su ali ne i nadrealne…

I opet odlazak, ako se, kad je umjetnik Đokajevog renomea 
u pitanju, o odlasku i odlaženju uopšte i može govoriti. Ovog 
puta – Njemačka, Auzburg, čudesni i čuveni grad–muzej. Pro-
mjena sredine, susret sa drugom kulturom i ponovo sa sobom. I 
taj, gotovo dvodecenijski period može se pratiti preko Đeljoševih 
slika kojima on kao da poručuje: ''Priča je ispričana – sad je riječ 
samo o slikama''. Na platnima ni traga od meni bliske narativno-
sti, sa jedva nazirućom figurativnošću, dominira apstrakcija, sve 
je svedeno na čistu likovnost, kompozicija i skala boja dovedene 
su do perfekcije. Metafore i simboli zamijenjene su rasprskavaju-
ćim asocijacima i poetičnošću i što je najbitnije, one su najviše i 
najreprezentativnije izraz i iskaz Đokaja umjetnika. Gdje drugi 
nijesu vidjeli ništa ili malo, umjetnik je vidio sve. Vidljivo je to i 
na Đokajevim slikama koje, dok ih gledamo, mijenjaju i naš od-
nos, snažno djeluju na čula i mi postajemo svjesni da gledamo vr-
hunska umjetnička djela koja visoko mjesto koje je Đokaj imao u 
našoj umjetnost, uzdižu na sam vrh. I umjetnika i čovjeka vraćaju 
nama, rodnom Milješu u kojem na starevini, na obali Cijevne, 
gradi kuću i galeriju, sa željom da u njoj slika i da živjeći, nado-
knadi godine izbivanja iz zavičaja.

Možda je to plod moje fikcije, ali mi se čini da moj drug i pri-
jatelj Đeljoš, osjeća da - ako nije tu – kao da nije nigdje!

Tekst u katalogu izložbe slika, februar 2007.
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BOKA

I
Ulazimo šutke u njezin tamni dan,
i tako je tiho ko na kraju svijeta.
Brda nad morem što je vječno bez kreta
u strašnoj goloti čuvaju njegov san.

Ljepotom iskonskom tu duh je okovan,
da želje izgubi ko anahoreta,
i bludi mutno kroz stoljeća prokleta.
Taj večernji kraj je ko velik samostan.

Zaboravljen se crni lik starinskog broda.
Zalazi sunce na gori nedalekoj,
krvavo kao u davnoj bitci nekoj.

A kad se oglase zvona preko voda,
čini se: duše preplašene od noći,
zovu se, plačuć, u velikoj samoći.
 
 II
Groblja su blaga ko vrtovi stari.
Koračamo pognuti preko pruća.
Nosimo ljubav beskrajnu od klonuća.
Od nje život primiše sve stvari.
 
Al´ se vratismo ko slomljeni mornari,
noseć na licu tamu napregnuća,
u taj kraj što gasi sva ganuća,
da nas sakrije sjenkom poput stvari.
 
U dubokom hladu groblja su blaga.
Miris umornosti opaja iz bilja.
Tu smo srećni, živeći bez cilja
život bez ikakva traga.

Frano Alfirević 

MORE I DALEKI GRADOVI
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ULICE

Svc će ove ulice ostati za nama
kao mladi, svježi naraštaji.
Kad naša bude samo jedna jama,
prostranstvo ulica drugima će da sjaji.

Nitko ne će znati, što smo im sve dali,
koraci naši ostat će izbrisani,
nitko ne će znati s kakvom su tugom pali,
ljepote žudni, dotrajali dani.
Zato ja upijam ulice, njinu svijetlu širinu,
pokrete njihove, jer one se miču i rastu,
sve izraze njine u zori i kroz večernju polutminu.
Ja silno volim ulice, što će da me prerastu.

Ja vidim ljude buduće, koji će se njima šetati,
mladost bezbrižnih očiju, zaborav nad našim grobom,
djevojke, što će se obijesno okretati.
Ja vidim nove ulice kao ravnodušnost nad sobom.

I ja se dajem ulicama, dugim redovima,
što me spajaju tužno s davno iščezlim licima.
One razvijaju zanos mojim snovima
i pritiskuju dušu beznadnim vidicima.
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ČEMPRESI KRAJ MORA

Čempresi, drugovi djetinjstva,
šutljivi pratioci večernjih šetnja,
silazite k moru u mirnim skupinama
ili sami
kamenjem blijedih brda;
dolazite u tamnim povorkama
do obala, gdje diše ranjena stijena stara,
i duša s vama bdije sama
na vrlo tihim, usijanim padinama.

Među stablima mora vi ste osamljenici,
čuvari začaranih perivoja
ili izrasli nad hridima, obzorjem vladajući
tišinom sutonskih boja,
il´dajući se vodama u vitkoj, visokoj slici;
vi ste sumorni samoće ljubavnici
i kažete u vrelini
primorskog podneva dostojanstvo dana,
monasi u crnini,
i produžujete svaki za se,
ko u sebe povučeni,
svoj razgovor sneni.

Slušam vaše nezemaljske glase,
i vi što drugdje tugu odražavate,
u prostorima, gdje suze vape za nestalima,
u granicama groblja, gdje vam teške sjene prate
slomljeni korak za umrlima,
ovdje ste, u slobodi stijena, što se spuštaju
k moru životnom, otrgnuti od uskog
pogleda rastuženih,
rasuti u širini k moru te život pjeva,
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ravnodušni ste, ne rastužujuć,
i ako puni ljudskog.
Stazeći niz obronke morskih strana  .
u mirnom ste stavu ljubav noći i dana,
dostojanstvena ravnoteža,
što usred podnevnoga sjaja
težinu zemlje s lakoćom mora spaja.
U času uzvišenog sklada
vi slika ste zemaljskog, uvijek prisutnog jada.
Volim vas, kad pred morem povijate vrške
pod vjetrom mirisnim, kao da se klanjate
i sanjate.
Vi prolaznosti slike ste, lik zemljine tuge,
ali vas more kroti
i mrak vam ublažava
raskošno mu sunce,
i ništa vas ne bojim se u podnevnoj čistoti
pred nedogledom voda punorn zagrljaja;
ko vas i mene more privija
svojoj vječnoj ljepoti,
i ko u divnom pijanstvu
 život sa srnrću spaja.
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RUKE STARIH MORNARA

Često učine kretnju, kao da vežu
konope brodske ili spuštaju jedra;
često te ruke negdje u nebo sežu,
dok pred očima titraju galeba krila vedra.
Te ruke koščate, tamne i navorane
držeći lule stare dimom krugove prave,
i u crtama oštrim kriju daleke dane,
koji, u talasu sjećanja, spuštaju njihove glave.
Gdje su sve bile te ruke, Ito mirna pričanja prate,
u maloj luci, pred veče, kad sunce u more tone?
One su tako smirene pod nebesima, što se zlate,
One su odmor dana, dok stara zvona zvone.
Te ruke grube i teške, vremenom izbrazdane,
kazuju putove čudne u tvrdim spletovima;
one su vodom svih mora bile okupane,
vet hiljadu godina lutaju svima svjetovima.
One su uvijek iste, od djedova naslijeđenc,
odrazujuć vječiti trud, što koljeno s koljenom spaja,
i borbu kazuju krutu, te ruke ugašene,
koje svladavahu mora od jednog do drugog kraja.
One su blagoslov rada, što osvaja divlje daljine;
one su svršena dužnost pred mirom sutonskog oka;
te ruke davnih oluja sada su ruke tišine,
i u žilama njinim spava pučina duboka.
Kada ih pomaknu riječi iz snenog, umornog stava,
priča o lukama mladosti i ženama davnih sanja,
one ožive u kretnji, što drago je sjećanje dava,
i njima prođe srh isčezlih milovanja.
One su dirljiva nježnost uz male, priproste riječi,
kad prenu se, da pomiluju glavu mališana;
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SAN

Volim život.
Ali nadasve volim san,
mirnu mahovinu
zeleno tamnu;
volim ono u meni, što ubija dan
i pretvara me u ruševinu kamnu
i diže u visinu
najviših kiša,
gdje mi čežnja za svijetom postaje sve tiša.
Volim noć, što ubija dan.
Volim san.
To je stari grobljanski zid, iz djetinjstva znan,
uz koji se nešto tajanstveno dešavalo;
to je ispijena čaša
pred očima starog robijaša.
San,
u koji se utopio dan
kao mladost naša,
mladost robijaša.
To je rijeka mirna i lijena,
duga, duga i zelena
sa mnogo gustih stabala na obalama,
rijeka vrlo snena,
kojom se nečujno lađe gube
u zatišje šipražja, u plavetnilo polutame.
Rijeka vrlo tiha i zelena.
San je kiša na planinskim visinama,
gdje nikoga nema
i gdje sve viši
vrhunci noći ovijaju nas daljinama
i gdje sve tiši
krugovi vode spajaju nas s visinama
u noć, u mir, u nešto, što nismo mi.
U starim pećinama
žive pradavni sni,
i mi smo jedno s tim dubinama
u šumu kiše,
gdje spavamo sve umornije i sve tiše,
mi, koji smo davno zaspali
i probudit se nećemo više.
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ULIČNI PJEVAČI

Sa glavom uzdignutom u boje visokih kuća
oni pjevaju, po dvojica, kao da se naslanjaju
talasima iz sebe, na hodu svog bespuća
pred kućama zatvorenim, ko da se od njih sklanjaju.
Pored prolaznika, što žure u predpodnevnom satu
oni su vrijeme zaustavljeno, tupi ko automati;
kroz stari napjev zovu sreću nepoznatu,
i pojava trošna u ritmu im se klati,
Oni pjevaju od gladi, ljubavi i stida
neispavanim očima tugu prenoćišta;
u ruci, koju pruži nijemo srce rida,
a pogledi im rasiplju palače u ništa.
Već više od hiljadu godina oni tako pjevaju
Ulice prolaze kroz njinu jadnu ariju;
dok se na leđa skitnička teške kiše lijevaju,
oni rasiplju glasom bijedu sve to stariju.
Pod prozorima raskošnim, s bolećivim zavjesama,
već više od hiljadu godina pognuti su u zlima,
i vuku staru pjesmu, gdje živi jedna drama,
i prospu malo sunca pod nebom sivih zima.
Padaju i rastu promukle im note,
za deset para pjevaju na hladnim raskršćima,
pjevaju, jer ne mogu da kradu od sramote,
i tajanstveni su sebi pod visokim oblacima.
Ljubavna je pjesma, o zlatu predvečerja,
što gasne na ribnjaku punom blage sjene,
dok djevojke sanjaju na bjelini perja,
s usnama punim sladostrasne pjene.
Oni pjevaju i teturaju uzdignute glave,
o čežnji, o balkonima i svijetlom vodoskoku,
a u tom snu je prizvuk neizrecive jave
koju, nikom znanu, nose ko smrt u oku.
Dok pada darak ganutog prolaznika,
oni pružaju svoj život uzdignut u glasu,
u njima grad se lomi u mnogo teških slika,
a nitko ne zna buru, što leži u njinom stasu.
I ruka im se diže u patetičkoj gesti,
otrcani kaput u pjevanju se klati;
svoju prošlost skupljaju, dok posrću na cesti,
al još bi nešto svijetlo htjeli od sebe dati.
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Tek to je odveć gorko, na hodu zlog bespuća,
gdje na dnu bića leži duša zavezana,
pa odlaze dalje uz pratnju crnih kuća,
spuštenih glava put beskrajnoga dana.

FRANO ALFIREVIĆ rodjen je u Zadru (1903 - 1956.) 
Hrvatski pjesnik, esejist, prevoditelj i putopisac. Za Alfire-
vića se govorilo da premda je rođen u Zadru, da je po men-
talitetu i nostalgiji Kotoranin. Preokupirali su ga Boka, Ko-
tor, more i prolaznost. U Putopisima i esejima opisao Boku. 
Ubraja ga se u slavne ličnosti Perasta. Boka mu se odužila 
spomenikom i knjigom Odabrane pjesme i proza Frana Al-
firevićau izdanju Hrvatskog građanskog društva Crne Gore 
i Nacionalne zajednice Crnogoraca u Hrvatskoj. 
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FRAGMENT NGA ROMANI “TË GJITHË TË MITË”, I SHKRIMTA-
RIT ZUVDIJA HOXHIQ, QË FITOI SHPËRBLIMIN “UNGJILLI I 
MIROSLLAVIT”, SI ROMANI MË I MIRË I VITIT. KY ROMAN SË 
SHPEJTI DO TË JETË I PËRKTHYER NË GJUHËN SHQIPE.

10.

...

Unë i kam fotografuar. Në fotografi janë Radovan Zogoviq, 
Esad Mekuli dhe Hysein Bashiq në tarracën e hotelit “Liqeni i 
Plavës”, pjesëmarrës të manifestimit “Në burimet e Limit – poetët e 
vendlindjes”. Nuk është në album. Ka humbur.

As nuk ka qenë” – më tha bashkëshortja. Nuk ka mundur as të 
jetë, sepse Zogoviqi nuk ka marrë pjesë në natën e poetëve. Kanë 
qenë Dushan Kostiq, Jashar Rexhepagiq, Rexhep Qosja, Vukman 
Otasheviq, Ilia Markoviq dhe të tjerë, por Zogoviqi nuk ka qenë.”

Si nuk ka qenë?
Kam lexuar poezinë “Kur të mos jem”. Esadi ka thënë: Është e 

bukur, më ka pëlqyer”. Zogoviqit nuk i ka pëlqyer. Sa herë më është 
drejtuar, gjithmonë do të thoshte: - I dashuri im Zuvdo... dhe kur 
diçka nuk e kish sipas dëshirës: Hoxhiqi im.

“Nuk ka aty as P nga poezia, o Hoxhiqi im”.
Kam qeshur. Ujku qimen e ndërron, por jo edhe zakonin. Njeri 

i hapur, i sinqertë, qëllimmirë, njeri që ishte gjithmonë në të drejtë, 
dhe në këtë rast nuk më ka kursyer, më ka kritikuar se i impono-
hem publikut...

Poezinë e kam përsëritur në vete:

Kur nuk do të jem
Atë fotografinë time të rinisë
Në të cilën ngjajmë si të ishim binjakë
Djali do ta rrisë, do e futë në kornizë dhe do ta vendosë
Në vendin ku do ta shikojnë të gjithë.

Zuvdija Hoxhiq 

NË LIQEN
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Do ta lëvizin kur të lyejnë shtëpinë
Dhe të ndërrojnë vendin e fotografive. 

Një natë do t’i thotë gruas:
Mendo, e vogla ka pyetur se ku është fotografia e gjyshit.
Është mirë që e kemi hequr
A e di se sa ka qarë ajo atëherë
E ka dashur shumë.
Nesër do t’i blejë një plejer
Me të do të dëfrehet.

Kur nuk do të jem
Në fjalën përshëndetëse në takimet letrare të Plavës
Kryetari i Këshillit do të përmendë dhe emrin tim
Poezitë do t’i kem
Në përmbledhjen e poetëve të vendlindjes
Të botuar me rastin e jubileut.
Në emisionin “Ka ndodhur në ditën e sotme”,
Në prag të lajmeve në TV
Do të shkruhet se në atë ditë, para dhjetë vitesh
Ndërroi jetë ZyhdiHoxhiqi,

Poet, publicist, shkrimtar. 
Kur nuk do të jem
Ndonjë nxënës nga Shkolla fillore “XhaferNikoçeviq”
Në Leximin letrar të klasës së gjashtë
Poshtë fragmentit nga libri “Dikush thërret”
Do të lexojë shënimin për shkrimtarin
I çuditur se është lindur në Guci
Do ta lexojë përsëri
I kënaqur ashtu si unë
Kur në librin e gjeografisë të tim vëllai
Kam lexuar se Vruja jonë
Është lumi më i ftohtë në Jugosllavi.
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“Këtë e ke ëndërruar, këtë e ke thënë në gjumë” – ka këmbëngulur gruaja.
 “Zogoviqi ka qenë më herët. Keni ndenjur në tarracën e hotelit dhe keni 

biseduar. Pranë jush, për pak sa nuk ju ka ndeshur, ka kaluar një njeri, ju ka 
shikuar dhe, duke parë Zogoviqin, gati sa nuk ka kërcyer. Është shkundur dhe 
shqetësuar, është larguar dhe është zhdukur shpejt”.

“E njoha”, - veç kaq ka thënë Zogoviqi. E ti e ke ditur se pas Rezolutës së 
Inforbyrosë dhe ndeshjeve me Bashkimin Sovjetik, Zogoviqi është përjashtuar 
nga Partia, por nuk ka përfunduar si të tjerët në Goli Otok. Nuk është arrestuar. 
Është shkarkuar nga detyrat më të përgjegjshme drejtuese dhe i është ndaluar që 
të mos botojë asgjë. 

Më keq se para luftës. Së paku, nuk ka përjetuar atë që njerëzit e shokët dhe 
bashkëluftëtarët e tij të deridjeshëm, ta mundojnë, rrahin dhe përulin. Ka qenë 
në arrest shtëpiak. As të mos shkojë kund dhe as të mos i shkojë kush. UDB-ja 
ka pasur dy njerëz, të cilët janë ndërruar dhe kanë qenë në banesën e tij sh-
tatëmbëdhjetë vjet. Nuk kanë guxuar ta lënë vetëm dhe as të flasin me të. Bile 
edhe vajza me moshë të vogël e Zogoviqit, Mirka, ka qenë mësuar të sillet sikur 
nuk janë. Njërin nga ata të dy e patë “direkt”. Zogoviqi e ka njohur. Edhe ai atë. 

Recepcioneri Olleviq të ka thënë se mysafiri ka mbërritur para dy ditëve dhe 
e ka paguar bujtinën më përpara. Nuk di se çfarë pati, Zot i madh, si të mbeste 
pa frymë. Me shpejtësi i ka futur sendet, nuk arriti as të përshëndetej, ka bërë me 
dorë dhe është larguar...

- “Ndoshta e ka parë edhe frymën”, – ka qeshur. 
Zogoviqin më nuk e ke parë. Kur e ke vizituar me miq varrin e vetmuar në 

varrezat e lëshuara ortodokse në Deçan, nuk të kanë çuditur bektashinjtë, të 
cilët, duke e rrethuar, qetë dhe si duke folur me vete, kanë thënë lutjen, ilahinë e 
ndoshta edhe këngën e Zogoviqit. 

A beson se nga varri i tij ndriçon nuri... Dhe gjatë gjithë vitit vjen aroma e 
sallgamit”. 

 11.

  Në fotografi: EsadMekuli, DushanKostiqi dhe HyseinBashiqi të fotografuar 
në tarracën e hotelit “Liqeni i Plavës”. Fatkeqësisht, nuk është në Album, mun-
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gon. Nuk janë as ata. Ua kam dhënë të gjithëve, por a është e ruajtur diku, nuk di.
 Kanë biseduar. Biseda menjëherë është shuar. Kanë heshtur, duke shikuar 

liqenin në të cilin është pasqyruar Visitori, si në ujë ashtu edhe mbi të. Gjithçka 
është mpirë, rrezet e fundit të diellit janë dridhur mbi ujin e qetësuar sikur pe-
shqit të shkëlqenin dhe të përdridheshin në ujin e cekët. Në kurorën e shelgjeve 
janë fshehur dhe strukur fugat dhe shapkat, në kallama bajza dhe shpend uji 
(sqepgjatat). As zhytra të laget, as flladi të fryjë, as lundërza të rrëshqasë në ujë, 
sikur edhe të mos e prekë, as gjembaçi të lëshojë aromë, as xunkthi të fëshfërijë.
As mushicat të bëjnë zu-zu. Është qetësuar edhe mlyshi grabitqar.

Poetët në heshtje, si të hipnotizuar, kanë ndjekur lojën e natyrës, ujin që ka 
ndryshuar ngjyrën, hijet që e kanë mbuluar gjithnjë e më shumë, si me magji, 
duke e bërë atë pjesë magjike dhe të fshehtë. 

Edhe pak edhe qielli do të stoliset me yjet e ndezura, të cilët do të shkëlqejnë 
në ujë duke luajtur...

 As Kostiqi nuk e ndezi llullën, askush nuk e prish heshtjen, askush as dorën të 
lëvizë... Ardhjen e natës zambakët e kanë pritur me hapjen e luleve të verdha, të ci-
lat si qindra dritëza të vogla kanë dalë mbi ujë, duke forcuar përshtypjen e qetësisë 
dhe të paqes, ndërrimet e vazhdueshme dhe lëvizjen e përjetshme në natyrë. 

Papritur është gjallëruar gjithçka, ka filluar edhe natyra, edhe njerëzit... 
 “Me mijëra herë në këtë kohë, në para mbrëmje, kam parë këtë lojë drite, 

ngjyra, tinguj dhe qetësi qielli dhe uji dhe gjithnjë jam ndjerë sikur për herë të 
parë i shoh, gjithnjë njësoj dhe gjithnjë ndryshe” – ka thënë Kostiqi. 

Kam kaluar gjysmën e botës, por një diçka të tillë nuk e kam përjetuar kurrë.
Njëherë jemi takuar në barkë dhe dëshiruam që të gjithë të heqim gjithçka 

nga vetja, gjithçka që kemi pasur përsipër, sikur të ishim fëmijë.Dhe i kemi zhve-
shur. Për fat që dokumentet nuk kanë qenë në xhep, edhe ato do t’i hidhnim 
ashtu siç kemi shkundur edhe të hollat. 

- Unë, merreni me mend, hodha edhe llullën...Hapëm duart, shikojmë njeri-
tjetrin si të çmendur, qeshemi dhe këndojmë në gjuhën malazeze:

Ku thamë – shkuam
Aty vajzën e takuam
Për ne gjithçka e sheshtë si uji rreth nesh...Askush nuk besonte se si natyra di 

ta çlirojë njeriun...
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  Duke i dëgjuar, i kthehem fëmijërisë, kur i kam lexuar librat e tyre, që i kemi 
fituar në fund të vitit shkollor, për rezultate të shkëlqyeshme. E kemi ditur për-
mendsh ”Qetësinë e ftohtë të Visitorit” dhe “Liqeni i Zanës” të Mekulit. I kemi 
ditur edhe legjendat mbi liqenin, për kalin me krahë që fle në thellësitë e tij dhe 
para agimit del nga uji. Poshtë krahëve ka diellin. Aq sa hap krahët, aq i jep 
shkëlqim edhe liqenit. 

  Një herë peshqit kanë dalë në tufa në sipërfaqe, është nxirë liqeni, sikur të ish 
errësuar dielli. Të gjithë janë trembur, kanë filluar të ikin, vetëm Nestori, murgu 
i Kishës së Shën Triadës, ka vrapuar. Populli në kodër-ai teposhtë, duke mbajtur 
në një dorë kryqin dhe në tjetrën një thupër, duke e tundur i ka detyruar peshqit 
që të kthehen në liqen...

- A duam? – e ka ndërprerë heshtjen Mekuli.
- Duam, – është përgjigjur Kostiqi.
- A e dini se ku do shkoni? – jam tallur unë.
- E dimë. E dimë!...
- E, pra, do të vij edhe unë me ju... 

12.

Duke dëgjuar Kostiqin jam kujtuar:
Edhe sikur të mos ishim në atë vend të fshehur dhe anësor, nata do të të fshi-

hte. Jemi shtrirë mbi barin e shtrirë e të ngrohtë akoma nga nxehtësia e korrikut, 
herë unë mbi të, herë ajo mbi mua, jemi puthur, më ka ngacmuar, ka lëvizur 
buzët, ka tundur kokën.

- Shkojmë në ujë” – më ka tërhequr. Kemi kërcyer në liqen, jemi gjuajtur me 
ujë, kemi notuar, përplasur duart, jemi stërpikur, si zhytrat kemi futur kokën në 
ujë. Është kacavarur pas meje, më ka mbështjellë me këmbë, më ka shtrënguar. 
Nuk e kemi ndjerë ftohtësinë e ujit e as erën e gurgullimës, nuk e kemi dëgjuar 
dridhjen e krahëve të bajzave, asnjëherë më afër njeri-tjetrit, asnjëherë më afër 
vetes. Uji na ka zhveshur, na ka bërë lakuriq. Vazhduam drejt bregut.

 Kemi mbetur edhe pa shorca dhe “najk”. I kemi tretur në ujë, si të marrë, të 
lumtur pafund se valët dhe rryma i çonin gjithnjë e më larg.

Si do të shkojmë tani në shtëpi, o i marri im, - më ka pyetur, megjithëse për 
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ne ishte njësoj se nga do shkonim dhe si. Jemi argëtuar duke kapur dhe lëshuar 
xixëllonjat, duke luajtur, duke parë vezullimin e yjeve në ujin e dallgëzuar. 

Në dhomë jemi futur nga dritarja. “Tamburxhinjtë e Plavës dhe Alo Medu-
njani kanë kënduar:

Nuk di e dashura se në kafene
Nga dashnija dashnorja më ruan

Këngën e dashur, porsi ty e dua
Me këngë e dashur edhe ty të zgjoj

Me këngë më kanë thirrur, më kanë tërhequr, nuk kam mundur të mos u bas-
hkohem. Edhe atë natë e përcollëm së bashku. Edhe atë agim bashkë e kemi pritur.

ZuvdijaHoxhiq (Berisha), një ndër shkrimtarët më të mëdhenj e më në zë në Ma-
lin e Zi, por edhe një njeri i mrekullueshëm në kuptimin më të plotë të kësaj fjale, 
ka trajtuar në këtë roman biografik marrëdhënie të shkëlqyera e shembullore mes 
kombësive, feve dhe brezave. Kur ta lexoni, do t'i ndjeni edhe më shumë vlerat 
dhe traditat e malësorëve, por edhe bashkëvendësve të tjerë, pa pasur nevojë të 
zbukurohen, sepse ato janë me të vërtetë të qenësishme, të bukura e të patjetër-
sueshme, dhe sidomos kur jepen artistikisht, siç i ka dhënë pena e këtij mjeshtri 
të madh, ato ngrihen edhe më lart dhe qëndrojnë në kohë si bjeshkët që i mbajnë.

Dimitrov Popoviq
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DIOBA 

U šatri 
Pokušavaš da obučeš maglu, 
da ti iz kože vlažne 
povijuše 
kao iz crne zemlje 
izniknu, 
da me obrlate 
oko jezika i srca, 
neodvojiv od tebe, 
da te izdijelim 
na majku i dijete...

DIOBA

An-e mi cahra 
mangeh te ujraveh 
e devlesqo thuv, 
andar ći ćingi morrćhi 
e ćajra te bajron, 
sar andar e kali phuv 
te paćaren ma 
utrujal e ćhib thaj o ilǒ, 
biulado tutar 
te ulavav tu 
p-e dej 
thaj ćhavrro 

Ruždija Ruso Sejdović

CAHRAQO ĆHAVRRO
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DALEKA LJUBAV
 
Sanjaš. 
U tami ibrika 
tvoje lice kao izazov, 
kao nož osude! 
Da mi je minuo pokušaj 
da prodrem u tvoju dušu, 
u njoj da me kurjaci 
(kao što i jesu) 
očnjacima rastrgnu, 
u meni da zjapi kost i plamen, 
tvoja potajna ljubav 
koja nikada nije bila 
tvog srca riječ... 
Spavaš, 
i tako lijepo 
nekada znaš da sanjaš, 
po drhtavim ti usnama vidim 
vjetru da hrliš u njedra, 
krila širiš, 
da pokriješ sunce 
mojega dana

DURINO KAMIPE
 
Sunareh. 
An-e tiaresqo kalipe 
ćo muj sar akharipe, 
sar vaćarimasqi ćhuri! 
Te śaj e zor 
nakhlah ma 
an-e ćo odǐ te ʒav, 
an-e la e ruva 
(sar kaj ćerrde) 
e dandença pharraven ma, 
o kokalo an-e ma 
te ćhibarel 
thaj e jag, 
ćo gurado kamipe 
savo khanikana naj seha 
će ilěsqo alav. 
Soveh, 
thaj gia śukar 
varkana ʒaneh te sunareh, 
pe će izravne vuś dikhav 
pheneha ujrah 
e bahvalǎqe an-e angali, 
e phaka buhlǎreh 
o kham te ućhareh 
me dǐvesesqo
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DIJETE ČERGE

“Dadoh se drugom!” 
Još me bole 
te zadnje riječi tvoje. 
Bjehu li to uzdasi, 
šapati umiranja, 
ili šutnje slutne, 
pauze zamisli, 
ono malo 
neljubljenog prostora 
oko tvog 
suznog obraza, 
bjehu li mirisi, plesni behara, 
nož ćutnje moje, 
nedorečen koji sam od pamtivjeka, 
ja koji se divim 
svakom uzdahu, 
svakoj riječi 
žene života, 
ja koji još jednu ispraćam u tuđi 
zagrljaj, 
samo zato što sam dijete čerge 
koja i dalje 
kosti mi glođe… 
Koja i dalje 
kosti mi glođe…

CAHRAQO ĆHAVRRO 

“Diem ma averesqe!” 
Pana dukhan ma 
k-o palune će alava. 
Seha kova duho, 
mulimasqo śupuripe, 
vaj lalore armaja, 
godǎqe pauze, 
cikno bićumidino than 
pe ći ćumidini ćham , 
seha sung, khand luluděngo 
me śutimasqi ćhuri, 
me kaj sem bivakarrdo dumutan, 
me kaj ćerav baripe 
će sulukosqe, 
sakone alavesqe 
manuśalimasqe źiśkinǎqe, 
me savo pana jekha bićhalav 
an-e averesqi angali, 
sebet kova kaj sem ćhavrro cahraqo 
savi thaj angle 
me kokala ćopli… 
Savi thaj angle 
me kokala ćopli…

PONAVLJANJE

Dirneš mjesto 
Ispod kojeg krv grana 
i to do srca stiže, 
sa velikom žudnjom 
da se taj događaj 
opet ponovi…

PALAVRIPE
 
Istareh o than 
tala savo o rat thavdel, 
thaj kova 
ʒi k-o ilǒ resel, 
bare kamibaça 
k-o than 
pale t-e istareh …
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NDARJA

Në çadër
Përpiqesh të veshësh mjegullën,
që nga lëkura e lagësht
e hardhisë,
si nga toka e zezë
të mugëllosh,
të më bësh për vete
rreth gjuhës dhe zemrës,
të pandarë nga ti,
që të të ndaj
në nënë dhe në fëmijë ...

DASHURI E LARGËT

Ëndërron.
Në errësirën e xhezves së kafesë
fytyra jote si një sfidë,
si një thikë qortimi!
Po më kaloi çdo përpjekja
të depërtoj në shpirtin tënd,
në të që ujqit
(ashtu siç edhe janë)
të më shqyejnë me dhëmbë,
të shqyejnë tek unë kockën dhe flakën,
dashuria jote e fshehtë
kurrë nuk ka qenë
fjala e zemrës sate...
Fle,
dhe aq bukur
di ndonjëherë të ëndërrosh,
përmes buzëve që të dridhen të shoh
si i turresh erës në gji,
krahët shtrin,
për të mbuluar diellin
e ditës sime.

DJALI I ÇADRËS

„Iu dhashë një tjetri!”
Ende më dhembin
ato fjalë e tua të fundit.
A ishin ato psherëtima,
pëshpërima të vdekjes,
apo heshtje të parashikuara, 
mendova pushimet,
atë pak
hapësirë të padashur 
rreth faqes
tënde me lot,
a ishin aromat, lulja e mykur,
thika e heshtjes sime,
e pashprehur që nga kohëra të lashta,
unë që i gëzohem
çdo frymëmarrjeje,
çdo fjale
të gruas së jetës,
unë që edhe një tjetër po përcjell në 
përqafim të huaj
vetëm për atë se jam djalë i çadrës
e cila edhe më tej
m’i bren eshtrat...
E cila edhe më tej
m’i bren eshtrat...

PËRSËRITJA

Po prek vendin
poshtë të cilit gjaku degëzohet
dhe mbërrin deri te zemra,
me dëshirën e madhe
që ajo ngjarje
të përsëritet prapë...

Prevod na albanski: Dimitrov Popović
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aista se bezveze osjećam što sam tog dana otišao u njenu kancela-
riju. Što sam narušio njen mir i razgovor telefonski. Što sam po-
kvario gušt zadnjeg gutljaja kafe. Na kraju, bezveze se osjećam što 
sam pokvario mir i njene koleginice – crnpuraste, bucmaste že-
nice. Zaista se bezveze osjećam što udarih u popodnevni mir tih 
dama, ali morao sam. Morao sam ovjeriti zdravstvenu knjižicu, sa 
kojom idem kod Kosovke đevojke, moje izabrane doktorice. Bez 
tog dokumenta ne mogu kod nje. Pa ko bi mi određivao dijagno-
ze, prepisivao ljekove? Ko bi me gledao krupnim očima, začuđe-
no. Ko bi se žalio na loš toner u štampaču i sporost kompjutera. 
Ko bi širio ruke kad bi trebalo otvoriti i zaključiti bolovanje. Ko 
bi cinično govorio da sam se uplašio i da sam razmažen, a poslije 
mi prepisivao pet infuzija od upale pluća.

Eto, zbog svega ovoga sam morao ovjeriti zdravstvenu knjiži-
cu. Pa se do nebesa izvinjavam plavokosoj službenici. Izvinjavam 
se što remetim njen telefonski razgovor, taman kad je sa najve-
ćim uzbuđenjem prepričavala zaplet serije koju je sinoć gleda-
la. Ovu priču i pišem zbog tog izvinjenja, ne bi li i sam Bog čuo 
moju grižu savjesti. Ne bi li Nebesa primijetila moju skrušenost 
pred veličanstvenom gospođom plavekose u kancelariji za ovjeru 
zdravstvenih knjižica. A ovo moje javno izvinjenje zbog remeće-
nja mira narečene Gospođe, nadam se, čuće gromovi na nebesi-
ma, vreline sunca i kišni oblaci. 

A ona, ta Gospođa, uzvišeno je stvorenje. Nedodirljivo. Su-
vereno… I nekako se bezveze osjećam što sam tog dana upao u 
njenu kancelariju i kancelariju njene bucmaste koleginice, usred 
radnog vremena, namjeren da ovjerim zdravstvenu knjižicu, i na-
zvao dobardan.

– Dobar dan – rekoh.
Kao odgovor na ovaj, ispostavilo se, nepristojan pozdrav, oši-

nu me praznina. Prava, pravcijata praznina, filova na telefonski 

Z

Kemal Musić

BULEVAR GOLOOTOČKIH
ŽRTAVA
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mraz govorom plavokose službenice i savršenim ćutanjem njene 
crnpuraste koleginice. 

Napolju su prolijetale pahulje snijega i mrznuli vrapci na minus 
petnaest. Bulevar golootočkih žrtava se uvlačio u sebe, pokušavaju-
ći da pobjegne od sibirske zbilje. Od leda koji je pritiskao grad. Čuo 
sam kako nedaleko od zgrade u kojoj se ovjeravaju zdravstvene 
knjižice šumi Lim. Nemirnom vodom su plovile santé leda, a pored 
obale pucala su vrbova stable od hladnoće. Tamo na glavnom grad-
skom trgu umjetnici su od snijega vajali ogromnog zmaja. Očeki-
vao sam da iz ledenih čeljusti počne da kulja vatra. Vatra koja bi 
rastopila ovu nevjerovatnu zimu i makar malo nam izvukla hlad-
noću iz koštanih srži.Vatra koja bi ugrijala Bulevar golootočkih žr-
tava. Na vijestima su javljali da je usled ove nevjerovatne hladnoće 
u Evropi stradalo četrdesetak ljudi, da vozovi iskaču iz šina i da 
izbjeglicama iz Sirije mrznu kosti dok čekaju svoju neizvjesnost.
Na vijestima su javljali da se ne izlazi napolje bez prijeke potrebe, 
da se slojevito oblačimo i da nipošto ne remetimo mir zaposlenih u 
kancelariji za ovjeru zdravstvenih knjižica. Javljali su i to da treba. 
Obavezno provjeriti antifriz u automobilima, grijače, svećice i aku-
mulatore. Ali ništa nije su rekli o mržnjenju nafte u rezervoarima, 
pa je sadaVaskova laguna kod mehaničara.

–Daj – reče plavokosa ovjeračica i elegantno ispruži ruku pre-
ma meni.

Bez riječ ispustih zdravstvenu knjižicu u njenu njegovanu 
ruku, nenaviklu ni na šta teže od zelenog dokumenta sa kojim se 
ide kod ljekara. Htio sam joj se izviniti zbog drskosti da dođem 
ovim poslom, ali ona gledaše ustranu. Njen položaj tijela je govo-
rio: “Daj da ti završim to, i nek te đavo nosi”. Slično tome govorilo 
je i tijelo njene bucmaste koleginice. Mom prisustvu bunile su se 
i stolice, kancelarijski sto, fikus u ćošku i izgatana šolja. Zidovi 
su govorili da sam nepoželjan. Kompjuterska tastatura je vrištala. 
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Monitor računara mi se kezio. Ispisani papiri mi pokazivali vrata…
A meni je bilo neprijatno. Stidio sam se svog dolaska u kan-

celariju za ovjeru zdravstvenih knjižica. Nije mi bilo svejedno što 
sam poremetio telefonski razgovor divne, plavokose, službenice. 
Možda sam joj pokvario tok priče o seriji koju je sinoć gledala. 
Možda bi njena priča bila ljepša i slikovitija da nijesam naišao. 
Na kraju, možda sam zasmetao i onom ko je bio na drugoj stra-
in telefonske linije. A taj neko, može biti da je važan činovnik. 
Možda neko iz Katastra, iz Poreske uprave, ili neko za izdavanje 
građevinskih dozvola… Pa se ovom prilikom ponizno izvinjavam 
i toj personi. 

Rekoh, stidio sam se dolaska ali, oprostite, morao sam da ovje-
rim zdravstvenu knjižicu. Treba mi. Treba mi zbog odlaska kod 
moje izabrane doktorice – Kosovke đevojke. Da mi prepiše tablet 
protiv visokog pritiska i još što-šta.

–Evo ti–čuh glas ovjeračice.
Zgrabih dokument i brzo napustih prostoriju.
Napolju su prolijetale pahulje snijega i ledio je Bulevar goloo-

točkih žrtava na minus petanaest.
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– Možeš li viđeti Marti za prijemni. Znaš da želi da studira 
arhitekturu, pa sam mislila ...

– Čula si valjda kako su mi roditelji, ne znam što ću prije! 
Upravo smo majku unijeli u kuću poslije kontrole! – Nadi, koja je 
telefonirala iz Crne Gore i odmah mi „sasula“ što zove (bio sam 
najbliži aparatu i digao slušalicu), pokušavao sam da predočim 
kakvih briga imam.

– Jesam, jesam, čula sam, rekla mi je Tetka, no sam mislila da 
bi ti ...

– Pa znaš da ne radim na Univerzitetu, a s tog fakulteta baš 
nikog ne poznajem!

Zastadoh i taman sam bio zaustio da je to pitam, kad mi sama 
odgovori:

– Pitala sam ja već i Tetku, ali mi je odmah odśekla kako Mar-
ko ništa ne može učiniti!

Shvatih da se za slamku hvata, jer je obično Tetka svakome i za 
svašto „kalauzila“ po Beogradu, a sad ispade da ne pomišlja ni na 
koji način da „upleka“ sina, inače profesora Univerziteta.

Rekoh da ću nešto pokušati, ali da se ne nadam mnogo, a na-
dao sam se zapravo da će oni otud naći neku drugu, sigurniju 
„vezu“ no što je ja – kome bi takvo nešto bila prvina u životu – 
mogu obezbijediti.

Bio je juni 96. godine. Majka je već bila panula u postelju i 
iz kuće smo je svakog utorka vozili na kontrolu protrombinskog 
vremena u Kliničkom centru. Iznoseći je iz stana i unoseći je u 
automobil, Jasna i ja imali smo samo dvije brige (jer, đeca su nam 
ostajala kod naše kuće, kako bismo ih bar donekle pošteđeli ono-

Zorko Popović

ISPIT

„Kad učiniš dobro djelo odmah zaboravi,
 a kad ti neko učini dobro djelo nikad ne zaboravi!“

Stara arapska izreka
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ga što nas je tek čekalo, a vaskularni hirurg nije nam ni pokušavao uliti ikakvu 
nadu). Prva briga bila je kako ugrabiti jedna od svega troje kolica na ulazu u 
Centar. Njih je, na ličnu kartu kao „na revers“, svakog jutra najhitrijim srećni-
cima izdavao jedan glagoljivi bolničar, neprekidno ozarenog lica valjda zbog 
važnosti koju mu je pribavio pad svekolikog pa i medicinskog standarda. Dru-
ga briga bio je otac, jer bilo je prošlo već više od mjesec dana kako je prvi put 
otišao od kuće, a tek iza ponoći su ga nepoznati ljudi bili doveli, pa smo se sad 
svaki put pitali što li nas čeka pri povratku s majčine kontrole.

Nijesu ni puna dva dana prošla, a Nada me je ponovo zvala kod mojih 
roditelja đe smo dolazili svakog dana. Bio sam uzeo cio godišnji odmor, a i 
nemanje telefona (u novom naselju na Bežanijskoj kosi đe smo se bili ranije 
preselili) samo je tešku situaciju činilo još težom. Opet mi je naglasila da je njoj 
i Mirašu cilj samo da im se kći upiše, a imaće đe biti kod neke njegove familije 
u Beogradu. Odgovorio sam joj – više sebi upućenim pitanjem i čuđenjem – 
da bi svako trebalo bar svoje deficitarne kadrove da stipendira, kad ih već ne 
može školovati na svojim fakultetima, tim prije ako se radi o dobrom učeniku 
primljenom na neku konjunkturnu studijsku grupu. Dodao sam neodređeno 
da sam par ljudi kontaktirao, ali da se u jednog posebno uzdam, pa eto čekam 
da prikupim sve informacije. A zapravo sam prikupljao kuraž da telefoniram 
profesoru Šumanoviću, jedinom kojeg sam poznavao a da ima ikakve veze sa 
Arhitektonskim fakultetom. Naime, on je predavao na jednom od preostala 
dva tehnička fakulteta koji su dijelili zgradu sa Arhitektonskim. Očito, nije mi 
bilo druge nego da mu telefoniram ... Poslije kraćeg razgovora u kojem se pro-
fesor i tom prilikom opet pozitivno izrazio o mom učešću na jednom projektu 
kojim je rukovodio, otkrio sam mu pravi razlog mog javljanja:

– Profesore, molio bih Vas nešto što ni za svoju decu ne bih tražio.
Nastupio je tajac, a nakon najzad „prokamenjenog“:
– Da, da, slušam Vas, kolega?

Objasnio sam da imam rođaku iz Crne Gore, da je briljantan učenik i da ne 
sumnjam da će položiti prijemni ispit na arhitekturi, ali da se – zbog svake 
godine prisutnih glasina o namještanjima bodova na rang-listi na tom fakul-
tetu – pribojavamo da je neko nepravedno ne „istisne“. Poslije profesorovog, 
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učinilo mi se ne mnogo obećavajućeg, odgovora da će pokušati nešto da učini, 
razgovor se brzo završio.

Priznajem da sam bio zatečen kad me je nekoliko dana kasnije profesor 
Šumanović pozvao da mi kaže kako je dospio do referenta koji radi na obradi 
i kompjuterskom unosu rezultata prijemnog ispita i zajamčio mi da Marta ni 
u kom slučaju neće biti zakinuta u pogledu ostvarenih bodova. Čak mi je ubr-
zo telefonirao i da je Marta položila prijemni ispit, ali o svemu tome nijesam 
stizao da javljam u Crnu Goru, ne sumnjajući da će rezultate i sami odmah 
saznati. Jer, dok se majka tiho gasila, s ocem nijesmo znali što ćemo ...

Nije mi bilo lakše, ali mi je bilo mnogo jasnije što se to s ocem događalo, 
kada sam (gotovo dvadeset godina kasnije) u posljednjem romanu Mirka Ko-
vača pročitao poglavlje o njegovom nenadanom susretu s Ivom Andrićem u 
beogradskom parku Tašmajdan. Nakon što je pripomogao slavnom piscu koji 
je stajao na pošljunčanoj stazi i kao da nije znao kuda će, on mu se obratio 
riječima: «Odjednom nisam shvatao gde sam. Neki nepoznati grad, nepoznati 
svet. Kao da nema neba ni zemlje, samo hladni prostor. Dogodi li vam se to 
nekad, ili je to samo staračka boljka, početak silaska nizbrdo, na onu stranu 
sveta.» Upravo je tako započelo i očevo šestomjesečno „silaženje“, koje majka 
nije iščekala, a ja – kako mi je baš tim riječima kazao dr Kaluđerović, saosje-
ćajan liječnik i Nikšićanin koji je jednog prijepodneva početkom avgusta hos-
pitalizovao oca – samo zahvaljujući Jasni nijesam „zvijuknuo“. Istog tog dana, 
u popodnevnim satima, majka nas je tiho zauvijek napustila. Rodbini iz Crne 
Gore javili smo na vrijeme da budu obaviješteni, ali i suviše kasno da bi iko 
otud mogao doći na ispraćaj, jer bi svi tražili da vide oca, a njemu, po savjetu 
dr Kaluđerovića, nijesmo ništa govorili. Da majke više nema ocu smo kazali 
tek krajem avgusta.

***
Mnogo, mnogo godina ranije, dok je otac bio profesor na Filološkom fakul-

tetu, obično bi mu se već potkraj avgusta počeli javljati iz Crne Gore, jer tada je 
upisni rok bio u septembru. Nije žalio truda da nekog upiše, ali je svakom ko bi 
mu se obratio (kao i studentima na početku školske godine) unaprijed naglasio 
da za ispit nikad ne traže protekciju, jer samo može biti stroži prema takvom 
kandidatu, budući da se i najmanja njegova blagost može krivo protumačiti. I 
odista, u vrijeme ispitnih rokova nijesu ga uznemiravali. A jednostavno objaš-
njenje za očevu mirnu savjest bilo je u tome što je nekada za „brucoše“ na Fi-
lološkom fakultetu postojao kolokvijum u januarskom roku, čije nepolaganje 
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bi značilo i gubitak godine, tako da bi se vrlo brzo – nakon što se „đeca malo 
obikole u gradu“ – pokazivalo ko je zaista došao zbog učenja.

Jedini junski poziv – koji i dan danas pamtim, jer se otac od samog početka 
gotovo polusatnog razgovora neprekidno smijuljio znajući što će biti „na pošljet-
ku“ – došao je od tada već etabliranog crnogorskog umjetnika, očevog kolege sa 
predratnih studija u Beogradu. Ali, kada je najzad svom sugovorniku saopštio:

– Bogami ti je šći jutros panula!
razgovor se preśekao „ka‘ na trupinu“. Idućih mjeseci otac ju je nekoliko puta 
sretao na hodniku; samo bi obarala pogled, ali je kroz dva roka sa visokom 
ocjenom položila ispit na kojem je on bio neumoljiv.

. . .

A ocu je smješak lebdio i jednog dalekog septembra, kada mu je u kabinet 
banula majka sa sinom, budućim studentom. U to vrijeme obavljao je dužnost 
prodekana, pa mu ih je bila uputila upravnica Odeljenja za studentska pitanja. 
No, baš tog dana sam stalno dolazio i odlazio do nepropisno parkiranog oče-
vog „tristaća“ ispred samog Filološkog fakulteta i donosio mu i po policama u 
kabinetu raspoređivao pakete knjiga koje je želio da vrati od kuće; znao je da 
za ozbiljniji naučni rad neće neko vrijeme biti prilike.

Pred ocem su stajali šarenom maramom zagasitih boja zabrađena žena 
srednjih godina, u mantilu od balon-svile i njen sin, danas mi se čini još dje-
čak, u skromnom smeđem odijelu i sa omanjim kuferom u ruci i „lumbrelom“, 
ogromnim kišobranom, baš onakvim kakav je i otac, po često ponavljanom 
kazivanju, imao kad je sredinom tridesetih godina pravo sa željezničke stanice 
banuo pred znamenitog matematičara Radivoja Kašanina, tadašnjeg upravni-
ka Doma Kralja Aleksandra.

Kao kad neko „otoroži“ da bi išćerao sav jad koji mu se skupio, i majka je 
otvorila dušu jer su najzad naišli na nekog ko će da ih sasluša. S meni izne-
nađujućim strpljenjem otac je pratio putešestvije kako su oni krenuli iz neke 
bosanske zabiti i došli do prvog prijevoza, a potom i do Beograda ...

Donoseći novi „kontingent“ knjiga i prolazeći kroz ogromno, tamno pred-
vorje, kroz uvijek otvorena vrata kabineta čak sam i ja čuo kako iz aparata 
grmi glas svemoguće upravnice da završena medresa po statutu nije dovoljna 
za upis! Prije no što će spustiti slušalicu, otac je samo odśekao:

– Drugarice Čemerikić, upišite ga na moju odgovornost!!!
Znam da je u junu, nakon nepune četiri godine, taj momak s odlikom di-

plomirao i – opet sa majkom – došao da zahvali profesoru koji mu je vjero-
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vatno „presudio“ što će biti u životu. Otac nam je to pričao sa gotovo slavodo-
bitnim, ali i gorkim osmijehom, kao neko ko je došao do bolne spoznaje da je 
izgleda bolje dobro djelo učiniti potpuno nepoznatim ljudima ...

No, u tom istom kabinetu, još početkom pedestih godina, i ocu se bila 
„presuđivala“ sudbina. Naime, za njegov već duže vremena završeni doktorat 
nikako nije zakazivana odbrana, a pravi razlog saznao je iz razgovora koji je 
nehotice slušao dok je jednom prilikom hodnikom prilazio tom kabinetu. Šef 
katedre i još jedan redovni profesor, veoma uvažavani u akademskoj zajednici, 
glasno su se bavili pitanjem da li će dugogodišnji asistent, izdanak ugledne be-
ogradske familije, ikad okončati tezu. U trenutku kad je otac zakucao i otvorio 
vrata, začuo je „rezime“ cijelog razgovora:

– Neka Popović pričeka!
Ipak, kada je nesuđeni doktorand u dogledno vrijeme smogao snage da 

odustane od univerzitetske karijere, oca su konačno pozvali da „pristupi dok-
torskom ispitu“, što mu je utrlo put za kasniju profesuru, pa i mjesto šefa kate-
dre u tom dobro mu poznatom kabinetu.

Nijesam nikad dokučio da li je ocu teže bilo samo čekanje ili što je te riječi 
bio izgovorio Crnogorac, bratstvenik koji nam je i đeda dobro poznavao, a i 
navraćao u staru kuću na Popovića brijegu u Cerovu. Da li je to bila samo još 
jedna potvrda koliko Crnogorac može Crnogorcu da naudi i na strani, kad je 
vlastan da mu sudi? Ili je, ipak, ljepše povjerovati ponesenom kazivanju koje se 
čulo na izuzetno pośećenom predstavljanju knjige jednog vrsnog crnogorskog 
pjesnika u jednom od naših novih inostranstava: »Mi Crnogorci se tražimo 
uzajamno i nađemo se svud. I volimo se više na strani nego kod kuće. Na strani 
smo iskreniji i prisniji, nekako bolji, nekako blagorodniji.«?

***

Primicao se decembar, a očevi trenuci lucidnosti bivali su sve rijeđi. Kad 
sam mu odnio taman odštampano četvrto izdanje jednog njegovog univerzi-
tetskog udžbenika, odsutno ga je gledao i najednom je samo rekao: »I veći su 
ljudi kroz ovo prolazili!« ... Na odlasku od oca, na izlazu sam susreo profesora 
Šumanovića i prvo me je upitao kako je budući arhitekta, a ja sam – u trenut-
ku shvativši da zapravo nijesam imao nikakvih povratnih vijesti iz Crne Gore 
– samo smušeno odgovorio da je sve u najboljem redu. Ni on nije bio došao 
lijepim povodom, pa smo se rastali složivši se da ima puno istine u bugarskoj 
poslovici kako bi ljudi bili mnogo bolji kada bi jednom godišnje odlazili u bol-
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nicu i na groblje. Idućeg jutra javili su da je otac u zoru preminuo ...
Od oca smo se oprostili u krugu najuže rodbine i nekoliko njegovih najbli-

žih prijatelja i kolega sa fakulteta. Iz Crne Gore je stigao i Mušo, očev najstariji 
sinovac. On je davnih dana bio odmjenio svoje razišle stričeve i tetke u svim 
brigama oko ostarjelih im roditelja i cijelog imanja i dohranio đeda i babu na 
Popovića brijegu.

Śutradan smo s Mušom obilazili familiju po Beogradu, pa smo svratili i 
do Tetkine kuće. Njen sin Marko, koji je predavao na Filološkom fakultetu, 
svoj mi je nedolazak na ujakov ispraćaj objasnio time što bi mu se moglo jako 
zamjeriti za nedržanje nastave baš u vrijeme sve glasnijih antimiloševićevskih 
studentskih demonstracija krajem 1996. godine u Beogradu. Ali je rekao da će 
uskoro doći do nas ...

Primicalo se pola godine od očeve smrti kad su me obavijestili da će na Fa-
kultetu uskoro biti održana komemoracija. Već pripremljene biobibliografske 
podatke i nekoliko očevih fotografija śutradan sam odnio gospođi Branki, njego-
voj dugogodišnjoj sekretarici i desnoj ruci dok je bio šef Katedre. Kako novi šef 
Katedre nije želio da se preseljava, gospođa Branka bila se premjestila u nekadaš-
nji očev kabinet. S vrata, koja su i sada bila otvorena, umjesto pozdrava rekoh:

– Ja malo odocnih!
To su bile očeve riječi kojih bi se gospođa Branka neizostavno śetila pri 

svakom susretu, pamteći kako je on sebe, a zapravo i druge, korio ako nešto 
ne bi pripremio u minutu kako je bio zamislio. Odmah se osmjehnula i prvo 
poimence pitala za sve članove moje porodice.

Dok je gospođa Branka razvrstavala sve priloge, u jednom sam trenutku, 
zbog nekakvog pojašnjenja, ustao i prišao njenom stolu i zapravo prvi put 
zapazio kako se kroz prozor kabineta savršeno vidi barokna kapija i ograda 
Studentskog parka. Taj prepoznatljivi motiv davno je bio našao svoje mjesto 
na koricama očeve knjige objavljene u okviru jedne, po mnogo čemu i da-
nas neprevaziđene, edicije univerzitetskih udžbenika i priručnika. A upravo 
je, prema jednom od posljednjih očevih kazivanja, on u tom parku dugo śedio 
onoga dana kada je počelo njegovo „silaženje nizbrdo“ ...

Došao je juni 97. godine. Jasna, kći i ja prolazili smo ispred Filološkog fakulteta 
i baš pod prozorom nekadašnjeg očevog kabineta gotovo se sudarismo s Markom, 
koji je bio žurno izašao iz zgrade. Nijesmo se ni izrukovali, kad on upita:

– A šta će budući student da upiše?
– Mislila sam engleski i španski ili ...
Ono „ili“ odnosilo bi se na arheologiju, ali kći nije stigla ni da dovrši odgo-

vor, jer je od Marka odmah dobila „savjet“:
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– Najbolje bi bilo da se upišeš na bugarski ili albanologiju, a kasnije da se 
prebaciš na anglistiku!

Nastao je mučan tajac! Da li je trebalo da kažem kako ni u primislima ni-
jesam očekivao Markovo „vraćanje duga ujaku“, koji ga je poodavno, nakon 
što je par godina zaludno studirao ekonomiju, bio potaknuo da se prepiše na 
Filološki fakultet i da vrlo brzo i uspješno nadoknadi izgubljeno vijeme? A kći, 
nenavikla na bilo kakvo „podupiranje“, samo je treptala i ćutala i možda se 
baš tada odlučila za prijemni na arheologiju, đe je poslije po rezultatima bila 
ne samo „iznad crte“, nego i „na budžetu“. Ipak, Jasna je iskušanom ženskom 
intuicijom predośetila kako da spriječi da neugodna situacija postane još neu-
godnija i iznijela je spasonosnu konstataciju da svi žurimo s kojom smo se svi 
odmah i složili, a Marko je najavio da će, kako je obećao i prije više od pola 
godine, stići neđe do nas ...

Valjda mi se sve bilo skupilo, obično se to naziva predinfarktnim stanjem, 
pa sam već desetak dana bio na bolovanju. Baš tada se Marko javio da nam 
dođu u davno najavljivanu pośetu; no povod, a čini se i pravi razlog, bio je što 
mu je supruga saznala od Tetke da smo presvukli staru ugaonu garnituru, pa je 
to valjda trebalo viđeti!? Samo da ih ne sačekam kod kuće, rekao sam Jasni da 
me „opravda“ time što su me tobože iz Instituta iznenada pozvali da što prije 
dođem i obavim korekturu nekog rada spremnog za štampu. A zapravo sam se 
uputio u još jedno dugo, preporučeno i svakog dana obavljano hodanje do Ze-
munskog keja, pa pored Kapetanije, uz Dunav, sve do nestvarne i iscjeljiteljske 
osame na ulazu u prostor Kluba Radecki ...

Čim sam se malo vaspostavio, s bratom sam otputovao u Crnu Goru da 
roditeljske urne odnesemo u porodičnu grobnicu u očevom rodnom selu.

. . .

Dvije smo noći prekrčili u Mušovoj kući. Obdan bismo odlazili do seoskog 
groblja, đe smo još prvog dana spustili urne oca i majke u grobnicu koju je đed 
bio dao da se podigne prije trideset pet godina; sad smo obilazili kamenoresca 
koji je, ispod imenâ đeda i babe, ručno urezivao i imena naših roditelja. Kad je 
sve bilo završeno, već se pročulo kojim smo povodom doputovali iz Beograda 
i poneko bi navratio da se pozdravi s nama.

I Nada, Mušova kći, došla je iz Nikšića sa mužem i sinom. Śeđelo se pod 
velikim brijestom, između kuće i ljetnje kužine. Ona je cijelo vrijeme nešto 
poslovala u kući, izlazeći samo kada bi se trebalo upitati sa ponekim novopri-
došlim rođakom ili poznanikom koji je svratio da čuje kako su nam roditelji 
– činilo im se svima – tako brzo i nenadano otišli.
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– A kako je budući arhitekt? – upitah kad je razgovor polako okrenuo i na uo-
bičajene životne teme, jer neko zapođenu razgovor o žegi, pa o suši i tako redom.

– Pa nije položila prijemni! – suvo mi odgovori Miraš.
Nije gledao u mene, a pogled mu je bježao neđe udesno. Zabezeknuto sam 

ga posmatrao, a prvo što mi je palo na pamet bio je davno pročitani test u 
nekakvoj popularnoj literaturi da neko laže kad mu pogled, dok vam govori, 
„gađa“ udesno, a da istinu priča ako mu pogled odluta ulijevo. Muk koji je na-
stupio prekinulo je dijete, valjda još nenaučeno da ne ispravlja roditelje i kad 
krivo zbore:

– Jeste, tata, položila ga je, no nije bila na budžetu! – reče mu sin gotovo 
prijekornim tonom.

U magnovenju sam slušao o Martinom upisivanju na prava u Nišu, o traže-
nju smještaja u domu, o kasnijem prebacivanju na takve studije u Podgoricu. 
Ośećajući da mi sve više dolazi „ključ na grlo“, naglo sam ustao kao da idem 
„izakuće“, ali sam se zapravo uputio prema obližnjem šumarku onižeg jasenja i 
jedva stigao da se presamitim preko nekakvog prelomljenog suvatka; dok sam 
se u gotovo pravilnoj kadenci grčio, gledao sam kako žuto-zelena tečnost ko-
pni i nestaje u prljušastoj zemlji između dva oštra kamena.

. . .

Ušao sam u ljetnju kužinu i nekim lončetom zahvatio malo vode iz pune 
lame da bih otjerao kiselkasti ukus u ustima. U taj čas je i brat ušao za mnom 
– valjda me je iz daljine primjetio kako se najzad vraćam, pa je htio da provjeri 
što me toliko dugo nije bilo. Taman je izgovorio kako me nikad ranije nije 
viđeo takvog, zelenog u licu, a onda smo, u tišini prostora ljetnje kužine, iz 
razgovora kojim se pod brijestom još „pojašnjavala situacija“, razabrali Mušove 
riječi:

– Nekako nije učinjen za svoje!
Zgledali smo se nijemo, ne znajući da će me za nepunih godinu dana viđeti 

i pepeljavog u licu kakav isto nijesam bio nikad prije ...
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NGANJËHERË HËNA... 

Nganjëherë hëna 
Perdet e mëndafshta, 
I ul e këqyret 
Në pasqyrën e liqenit. 
Nëse i shendohet bukurisë së vet 
Këtë mund ta dijë vetëm ajo, 
Se ne të tjerët vetëm e përtypim 
Këtë mizanskenë me rit masonësh. 
Hëna ndërkohë, 
Druhet se e fsheh gjysmën e saj, 
Atë të veshurën me ar... 
Se ka frikë t’ia lexojë 
Qielli i pamatë, gjiganti kureshtar! 
Ndaj kujdeset aq shumë Hëna 
Vetëm faqen e parë, 
Të na tregojë ne tokësorëve 
Magjinë e mistereve të saj... 

NË ORBITËN E DITËS QË VJEN 

Gjethet e verdha 
Janë trishtuar kur pikat e shiut 
Deri në palcë patën shtrirë 
Mbretërinë e tyre të lagët 
Heshtjen ndërkohë e bëj zap 
Me titrat e gjumit që dalin pahiri 
Të përplasen me klithmat e mendimeve 
Që memece janë e etje nuk kanë 
Ngutem me arritë vaktin që humba 
Të ec dua po a kam se ku të shkoj? 
Në orbitën e të nesërmes nuk ka rrugë 
Për mua. E ndofta për këtë shkak, nxitoj! 

Mimoza Redžvelaj 
   (Mimoza Rexhvelaj)
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T’JU THEM DUA

Dua t’ju them... 
Kam jetuar me fitilat e zemrës të ngulur në prush 
Dhe atëherë kur emrin s’ma dinte askush! 
Isha gjallë... 
Me kokrrizat e trurit të tretura në vargje 
Si toptha brumi të mbrujtur në magje! 
Bëra detyrën që më takonte... 
Nga një vrimë tinëz globin e tundova 
Ndjeva fatin të më thoshte se nuk gabova! 
Ja ku jam... 
Me kodet e durimit e të rezistencës 
Më kufijtë stinorë të ekzistencës! 

GJAHU MJERAN I SHTRIGAVE 

Lulet e kumbullës 
Kanë kohë që fluturojnë 
Me ballin e brengosur 
Nga smogu e smira. 

Fluturat, kur nektari 
Nuk del në shteg si gjah i majmë, 
Ikin në një planet të panjohur 
Për të dimëruar si statuja pa shpirt. 

Mua më tremb yryshi yt 
Për gjueti shtrigash ke humbur e bjerrë 
Pasionet e rinisë kur nisja për diku 
Është tjetërçka e jo maskë e çjerrë! 

Këto poezi janë nga libri i ri „Vrap i çmendur”
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THEATRUM MUNDI[1]

Nën bërlogun e qokthit
këmisha e gjarprit bën rojë.

Jo larg një samar breshke në dekompozim
varreza e ferra përshesh
dhe një kishë...
ku më s’ çohen meshë.

I mbështetur në rrasën e altarit të dikurshëm
me një fije bari ndër dhëmbë
një iriq autokton këndon:
„Tara-vara tara-vara
e ka marrë dreqi përpara1

emri i zonjës që u ka dhënë gji
brenda natës nga libri u fshi!”

Duke dëgjuar suflerin e kuptoj
se në mes të shfaqjes skenarin po e ndryshojnë
zonjën me sy të mbyllur
publikisht po e dhunojnë.

Shikuesit sy përlotur
duar- dhe këmbë-trokasin.

Ah!

[1] Këto vargje u inspiruan pranë rrënojave të një kishe mesjetare në Lug të 
Kishës - Dubravë, Hot.

ANTON GOJÇAJ 

GJARPRI DHE SHEGËBUKURA
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MAZO-HIST-ORI

një formulë dekonstruksioniste
mu dashka ta mësoj përmendësh
por në maje të gjuhë ndiej
shijen e semantikës së rrejshme

në kafenenë HISTORIA
më ofrojnë lëng të prodhuar
në makinerinë për
përpunimin e ADN-së

riformaton gjakun dhe kujtesën
më thonë kamerierët histerikë
për kundërindikacionet
asgjë nuk më thonë

duke imituar koreografinë e albatrosit
gravitetit ia abstraktojnë themelet
në katalogun cinik të numrave

rrezet e dritës regjistrojnë
këmishat e ridisenjuara të gjarpërinjve
derisa mendjet e petrifikuara
me etjen e tantalit i lëpijnë
kupat e helmit plutoninan

gjithësia vazhdon të rritet
e mua më ngatërrohen këmbët
në kërthizën time

m’u dashka të shkëputem prej teje nënë
që të të mbroj nga edipi i riprogramuar

GJARPRI DHE SHEGËBUKURA
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ARKIVA  E ARKETIPAVE

Ja këmisha e përgjakur e Jozefit
shitur nga vëllezërit gjelozë…
gjymtyrët grima-grima 
të Laokonit
dhe gjiri i lënë jashtë 
i Rozafës,
tani në kavanoz.

Ja plan-projekti i Dalilës,
zbuluese e sekretit,
që Samsonit bashkë me flokët
t’i presë trashëgimitë.

Dhe peri të cilin kurrmë 
s’arriti ta kalojë nëpër vesh të gjilpërës
nëna e Gjergjit,
qysh ditën që peng ia morën fëmijët.

Edhe ankimimi i radhës,
I njerkës në gjyq…
Se gjoja, kronikani
e paska shtrembëruar faktografinë,
në përrallën e Hirushes…

Një qengj n’ udhëkryq
blegërin!
Ka frikë nga mjegullat e fushës…
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AS ME GPS[2]

duke pirë ujë në burim
sytë e mi takuan sytë e gjarprit

pastaj ika 
rrugicës së instinktit
tri të katërtat i trembur
një të katërtën i penduar
në tundimin sipëror
ta quaj tërheqje taktike
apo thyerje tektonike
në rrafshin e determinizmit 

nuk e humba çelësin e shtëpisë
sepse as nuk e kisha
por 
rrugën e kthimit në oborrin e zemrës
s’po e gjejas me GPS

[2] Global Positioning System
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GJARPRI DHE SHEGËBUKURA

pas lojës me fëmijët e tjerë
vërejta një shegëbukur
midis ferrash

me njërën dorë i largova ferrat
tjetrën e zgjata për ta kapur shegën
gjarpri kishte pushtuar rrembin
ku kishte çelur shega

klitha
ç’lyp helmuesi
pranë së bukurës?

SKLLAV I NATËS

ku mungojnë vezët e qyqes
vendos ato të gjarprit

kërkon që ujku dhe qengji
të barazohen para ligjit

barkën e nojës
e shndërron në
anije fantazmë

ditën rrëzon mure ndërton ura
natën rrënon ura ndërton mure

falsifikon ditarin
e mësueses së jetës
dhe nga foltorja vajton
për ndotjen e së vërtetës
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MOLLA E NGRIRË

shija e ka braktisur
dhe krimbi e ka lënë
në peizazhin me hënë

lopët e diellit përtypin
fijet e dritës si barin
sibilat këndojnë e luten
o zot falna zjarrin

fruti formë-ëmbël
vendosur mbi altar
ngrirë nga helmi
i mëkatit të parë

PA

po ata sy
në po atë baltë
po ajo pike
e vogël në hartë
por 

pa

pa

pa
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ODA LJUBAVI

Žubora mi moga Lima, 
Rijeke najmilije, 

Ja ne vidjeh ništa ljepše 
Neg’ kad on se smije, 

Ja ne začuh dražeg zvuka 
Od njegovog glasa, 

Žubora mi moga Lima, 
I svih mi talasa. 

Obrova mi mog visokog, 
Gradskog zaštitnika, 

Ja ne vidjeh ništa draže 
Od njegovog lika 

Ne dotakoh ništa vrijedno
 Lica njegovoga. 

Ni nježnijeg, nit milijeg, 
Obrova mi moga. 

Bijelih mi mojih rada,
 I polja bijelih, 

Ne poželjeh ništa više 
Od pogleda vrelih 

Od dodira njegovoga 
Srce mi nastrada. 

Zavoljeh ga, i pjesme mi, 
I b’jelih mi rada.

 

Šejla Hoti

POEZIJA
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Tišina

Kada se moja i tvoja tišina 
Jednom riječju pogube 

I jedan grumen disanja tvoga 
Krvcu mi vrelu zastavi, 

Kad nam se pogledi plašljivo sretnu 
I uzdasi nam se poljube, 
Iz jave bude se i naši sni: 
Sni uzavreli... drhtavi...

Pa jedan pomak usana tvojih 
Odnese mene, drevnog maštača, 
U neko potpuno drukčije nebo 

Pa među misli stanem sopstvene. 
I sebe - tobom, u tome trenu 

Raznesem poput krhkog maslačka 
I na sve strane vješto raspadnem 

A sastavi se pjesma od mene.

Duši je jedan tvoj osmijeh dosta 
Da se od milja, k’o klas, zanjiše, 

Pa ću, života da me košta, 
Kradom, međ› usne da ti uplovim. 

U meni odveć košava neka 
Mahnito misli moje mi briše... 

More su moje, mirno i tiho, 
Zalelujali tvoji valovi...

Na tvoj, od svile nježniji, dodir 
Pristajem vječno da me osude. 
Dodirnem li te - dotičem raj. 

Poljubim li te - umirem... 
I kad se tišina moja i tvoja 

Jednom riječju pogube: 
Smjelo im napišem pjesmu o nama, 

Pa stihom neka se pomire.
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Mi, naši

Postaješ 
Moj Neko 

I ja postajem 
Tvoj Neko. 

I tako šetamo  
Mi 

Naši 
Nečiji 

U svijetu  
Tuđih 

ničijih... 
Toliko naši,  
Toliko nečiji 

da više nismo  
Potpuno svoji.

Izgubljeno

Gospodine, 
Oprostite  

Što Vam u kasne sate  
pišem: 

Izgubila sam, 
Sasvim slučajno, 

Na krajičku usana Vaših 
Sve moje svemire 

I moje svjetove 
I moja sunca 

I moje brodove 
I moja mora 
I moje suze 

I moje poljupce 
I moje sreće. 
I moje snove. 

I moje pjesme... 
I Vašu mene.
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Dive ti se, sniježe

Dive ti se, sniježe, svi ti se dive. 
A svi zaboravljaju da si pao. 

Pao si tako nisko, da čak i skitnice  
Imaju čast da gaze po tebi.

Dive ti se, sniježe, svi se dive  
Tvojoj bjelini. 

Dive se a gaze po tebi. 
Ljudsko licemjerje. 

I njima su duše bijele date  
Pa dopustiše da ih isprljaju.

Dive ti se, sniježe, 
A jedva čekaju proljeće. 

Dive ti se a kada se o tebe okliznu - proklinju te 
Psujući i Boga i majku 

I sve bijelo na ovom svijetu. 
Hipokriti.

Dive ti se, sniježe, 
A jedva čekaju da nestaneš. 

Bit ljudskosti  
Danas je neljudskost. 

Jedva čekaju da nešto dođe - 
Samo da bi otišlo.
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Ako ti kažem, Svemoje

Ako ti kažem, Svemoje, 
Zašto se ne bojim kiše: 

Osmijehni se. To je tajna koju, 
Pred svima, obično ćutim. 

Ako ti odam sebe, znaj da nešto si više 
Od čovjeka. Neko kog želim. 

Neko kog istinski slutim.

Ako ti kažem, Svemoje, 
Zagrli me dok vani 

Grmljavina ne jenjava: 
Uradi to, 
Jer jedina 

Utjeha  
tada ti si. 

Jednom te pjesmom pitah 
Da li, dok tijelo ti spava, 
Stazama snova za mnom 

Lutaju tvoje misli.

A to se ne pita svako. 
I nije svako: Svemoje. 

I ne izmamljuje osmijeh 
Ko se u dušu ne sjati. 

I nikad nemoj da misliš 
Da pjesniku svejedno je. 

Ko ti pokloni pjesme: 
Sebe će vječno ti dati.
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Beskrajnije od stiha

Pjesma je beskrajnost  
Sa početkom.  

Nastane 
i ne prestane. 

U svoj toj beskrajnosti 
Nađe se neko  

još beskrajniji od stiha. 
Toliko beskrajan 

I bezmjeran 
I nestvaran 

A tako stvaran 
Da kada bi ga sve pjesme svijeta 

Pokušale opisati 
Opisale bi tek jedan treptaj oka 

I sjaj u njemu. 
Pa onda od tog nekog 

Beskrajnog 
Bezmjernog 
Nestvarnog 

A tako stvarnog 
I pjesnik postaje zbunjen 

Ne znajući je li opisao 
Jedan treptaj oka 

I sjaj u njemu 
Ili to pjesmom sunce  

Ljubi horizont.
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Sreća se srećom zove

Sreća se srećom zove 
Kad na obali mora 

Umjesto šuma talasa 
Čujem šapate tvoje. 

Sreća se srećom zove 
Kad mjesto razvigora 

Prstima tvojim pletenice 
Umrsiš vješto moje. 

Sreća se srećom zove 
Kada u kasnu jesen 

Srce svojim penkalom 
Proljećnu pjesmu piše. 

Pa misliš: Da l’ je to ulicom
 Zamirisao kesten 

Il’ to na kesten smjelo
 Osmijeh nam sada miriše. 

Sreća se srećom zove 
Kad nam se prsti pletu. 
Sreća se srećom nazva 

Kad ti mi - u život kroči. 
Srećom će ljudi zvati 

Najveće sreće na svijetu. 
A moja sva će sreća 

Stati u tvoje oči.
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ema rada je život i djelovanje Ulcinjanina Dominika Katića, ča-
snika u mletačkoj vojnoj službi u Zadru tijekom prvih četrdeset 
godina XVII stoljeća. Na osnovi izvorne građe iz Državnog arhiva 
u Zadru (fond; Spisi zadarskih bilježnika) predstavljeno je Kati-
ćevo obiteljsko, poslovno i prijateljsko okruženje, rodbinske veze, 
kao i njegov materijalni status i imovne mogućnosti. Raščlamba 
dokumenata zorno pokazuje kako je riječ o časniku koji se u ci-
jelosti prilagodio novoj sredini, ondje zasnovao obitelj, a opsež-
nim poslovanjem stekao u gradu i na susjednom otoku Pašmanu 
brojne nekretnine (kuće, tereni, zemljišni posjedi). U razdoblju 
od 1620-ih godina do smrti 1641. godine, Katić je ostvarivao po-
slovne veze s brojnim Zadranima, patricijima i uglednim građa-
nima, ali i pučanima, obrtnicima i težacima nastanjenim u gra-
du ili u njegovoj okolici. Prikazane su i njegove brojne i vrelima 
dobro potkrijepljene veze sa zadarskim crkvenim ustanovama, 
često spominjanim i obdarivanim u Katićevim oporučnim legati-
ma. Na kraju se ističe kako lik Dominika Katića, iako se ne može 
ubrojiti u red iznimno znamenitih zaslužnika zadarske i dalma-
tinske povijesti, pripada nizu zapaženih i istraživačke pozornosti 
vrijednih osoba iz prošlosti dalmatinskih gradova u doba kada se 
njezin cjelokupan teritorij nalazio objedinjen zajedničkom držav-
nom upravom Mletačke Republike.

Ključne riječi. Dalmacija, Zadar, Mletačka Albanija, Ulcinj, 
Albanci, vojna povijest, rani novi vijek, protuosmanlijski ratovi

Razdoblje između Ciparskoga (1571.4573.) i Kandijskoga 
(1645.-1669.) rata doba je koje se, posebice kad je riječ o zadarsko-
me području, teško može nazvati vremenom mira i stabilnosti.[1] 

[1]  O prilikama u Zadru i na zadarskom području u razdoblju između 
Ciparskoga i Kandijskoga rata usporedi: Angelo de Benvenuti, Stona di 
Žaru da! 1409 a/ 2797, Milano, l944., str. 127-142; Tomislav Raukar-Ivo 

T

Lovorka Čoralić

ZADARSKI KAPETAN XVII. 
STOLJEĆA - ULCINJANIN 
DOMINIK KATIĆ
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Teške posljedice Ciparskoga rata (gubitak velikog dijela teritorija u zaleđu, 
depopulacija i migracije stanovništva, gotovo potpuno onemogućena agrarna 
proizvodnja, siromaštvo, glad) negativno su se odrazile na život sela jednako 
kao i grada. Strah od osmanlijskih upada, razložan poradi neprestanih čarki i 
sukoba na obrambenom pograničnom pojasu, ostao je trajno prisutan među 
stanovnicima zadarskog područja, a životno svakodnevlje se teško i sporo vra-
ćalo u normalnu kolotečinu mirnodopskog vremena. Zadar - metropola mle-
tačke pokrajine Dalmacije i jedno od najvažnijih uporišta dominija Prevedre 
Republike na istočnojadranskoj obali - sve se više podređuje vojnim interesi-
ma središnje vlasti. Fortifikacije i njihovo poboljšavanje i pregradnja, izgradnja 
novih, po tadašnjim mjerilima najsuvremenijih obrambenih sustava, uzimaju 
maha upravo u tome razdoblju, a poslovično štedljiva i često suzdržana fiskal-
na politika Republike ne ustručava se u samome gradu držati brojčano snažnu 
vojnu posadu.[2] Obraniti grad postaje osnovnim imperativom i same Repu-
blike i zadarskih stanovnika te se vojnoj sastavnici gradskoga života pridaje 
posebna pozornost. Obrambene snage Zadra i njegova, tada već uskoga kon-
tinentalnog zaleđa, čine tijekom tih stoljeća postrojbe sastavljene od domaćeg 
stanovništva, te - posebice kad je riječ o snagama smještenim u samome gradu 
- vojna posada sastavljena od ljudstva raznolikog zavičajnog i nacionalnog sa-
stava. Ponajviše je riječ o vojnicima podrijetlom iz različitih dijelova mletač-
koga posjeda na istočnojadranskoj obali, pri čemu se tijekom toga razdoblja 
spominje i nemali broj osoba koje je vojnička služba odvela daleko od njihovih 
rodnih krajeva. Neki od njih boravit će u gradu tek privremeno te će im Zadar 
i ratno iskustvo na tom području biti samo jedna od niza službi na putu prema 
važnijoj i priznatijoj vojničkoj karijeri. Mnogi će međutim upravo na ovome 
dijelu uzavrele dalmatinske bojišnice pronaći mogućnost okončanja naporno-
ga dugogodišnjeg vojničkog života te će se - često zasnovavši obitelj i stekavši 
određen imetak i znatniju gospodarsku podlogu - do kraja svoje karijere i ži-
vota vezati za glavni grad Dalmacije.

Petricioli-Franjo Švclcc-Šimc Pcričić, Zadar pod mletačkom upravom, Prošlost Zadra, sv. 
HI. (dalje: PZ IH.), Zadar, 1987., str. 355-359.

[2]  PZ HL, ste 358.
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Ulcinjanin Dominik Katić (Domenico Cattichi)[3] - kapetan (capitano, 
govcrnadore) u mletačkoj vojsci u Zadru - jedna je u nizu mnogih, najčešće 
malo poznatih i slabo obrađenih, osoba iz zadarske ranonovovjekovne proš-
losti. Katolik po vjeroispovjesti i Albanac po etničkoj pripadnosti, zavičajem 
iz grada koji se od samoga početka Ciparskoga rata nalazi pod osmanlijskom 
vlašću (osvojen 1571. godine), pod čijom upravom postaje jedno od središnjih 
uporišta za gusarske ekspedicije duž dalmatinske obale, Dominik Katić za svoj 
je poziv odabrao vojnu karijeru u službi Mletačke Republike te završni dio 
svojega životnoga puta proveo služeći interesima Signorie u Zadru, glavnom 
gradu njezina posjeda na istočnojadranskoj obali.[4]

Iako se u izvorima uz njegovo ime redovito navodi vojnička služba, Do-
minik Katić nije ostao poznat samo po vojnoj karijeri i djelatnosti. Prilog o 
Dominiku Katiću stoga je poglavito rad o oblicima njegova svakidašnjega dje-
lovanja u Zadru i okolici, o obiteljskom životu i privatnosti, prijateljskim veza-
ma i poznanstvima, kontaktima sa zadarskim patricijima, građanima, vojnim 
osobama, svećenicima, zadarskim pučanima i otočnim težacima, o njegovoj 
religioznosti i odnosu prema vjerskim ustanovama Zadra, te o njegovoj izra-
zito intenzivnoj poduzetničkoj djelatnosti iskazanoj u učestalom i opsežnom 
trgovačkom poslovanju nekretninama na širem području zadarskoga distrikta.

[3] Iako se u izvorima prezime Dominika Kafića isključivo navodi u obliku Caitichi, što i 
upućuje (112 ostale sastavnice) na njegovu vrlo vjerojatnu albansku etničku pripadnost 
te bi se prema suvremenom albanskom pravopisu trebalo pisati Katicji (ovaj podatak 
dugujem uredništvu časopisa), radi lakšeg sklanjanja unutar hrvatskog teksta zadržan je 
hrvatski pravopis te ćemo prezime istoga pisati u obliku Katić.

[4]  U razdoblju protuturskih ratova na zadarskoj bojišnici djelovao je nemali broj albanskih 
vojnika-plaćenika, podrijetlom iz raznih dijelova Mletačke Albanije, ponajprije iz 
Ulcinja, Skadra, Drača i Drivasta. Poneki od njih ostajali su u Zadru i na dalmatinskom 
području najveći dio svoje vojničke službe, zasnivali obitelji, stjecali nekretnine i u 
cjelosti se integrirali u svakodnevlje svoje nove domovine. Imena odvjetaka nekih od 
tih useljeničkih obitelji (npr. Kruta, Ginni) zapažena su u onovremenoj zadarskoj vojnoj 
sredini, ali su - na žalost - još uvijek nedovoljno poznata i obrađena u historiografskim 
radovima. Usporedi nekoliko primjera: Nicolo Mesili (Meliti) qiiondam Paulo da Dul-
cigno, luibitatore Žara, soldata ndla Compagmi dcl capitano Marco Ginni serve in barche 
annatc contrn Uscachi (Državni arhiv u Zadru, dalje; DAZ, Spisi zadarskih bilježnika, 
dalje: SZB, Francesco Primizio /1590.-1608./, b. VI.: Testamenti aperti, br. 14., 1593.); 
Leca Cripšsa condam Pictro da Cripssa terrilorio di Duldgno (DAZ, SZB, Francesco 
Primizio/1590.-1608./, b. VI.: Testamenti aperti, br. 52., 1596.); Michid Lindi quondam 
Vucho dc Ducagini d’Albania, soldato mila compagnia dcl si-^nor capitano Andrea Cnttta 
am barca armatn di S, Screnissima (DAZ, SZB, Zuanne Braicich /1621.-1645/, b. XIII., 
fasc. R.,br. 302., 1633.); Zuanne Ginni, Albancse, governađur militie Albancsi (DAZ, SZB, 
Zuanne Braicich /1621.-1645,/, b. XIII, fasc. 9., br. 364., 1636.).
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Podaci o životu i djelovanju Dominika Katića u Zadru pohranjeni su u Dr-
žavnom arhivu u Zadru, u sklopu fonda Spisi zadarskih bilježnika, pri čemu 
je s obzirom na vrstu spisa ponajprije riječ o notarskim aktima (kupoprodajni 
ugovori i darovnice) te - što je ujedno i najizravnije vrelo o Katičevu životu - 
njegovim oporukama napisanim 1631. i 1639. godine.[5]

Nazočnost i djelovanje Dominika Katića u Zadru moguće je, prema poda-
cima iz raspoloživih vrela, smjestiti u razdoblje od 1626. godine, kad je prvi 
put spomenut prilikom sklapanja ugovora o darovanju posjeda, do 1641. godi-
ne kad je nakon njegove smrti, u zadarskoj kancelariji otvorena oporuka napi-
sana dvije godine prije.

Tako posjednik niza kuća i posjeda u samome gradu i diljem njegova ko-
pnenog i otočnog distrikta (o čemu će kasnije biti nešto više riječi), stalnim 
mjestom obitavanja u Zadru Katić je vezan isključivo uz četvrt/župu (confinio) 
sv. Antuna Opata ili Sv. Spasa, smještenu u sjevernom dijelu grada.[6]

Članovi uže i šire obitelji, rodbinske veze i privatni život Dominika Ka-
tića prvi su i osnovni krug u kojemu se odvijao svakidašnji ritam njegova 
života u Zadru. Marija, Katićeva supruga čije se djevojačko prezime i podri-
jetlo u izvorima izrijekom ne navode, a s kojom Katić nije imao potomaka, 
glavna je nasljedmca cjelokupnih suprugovih dobara koja preostanu nakon 
izvršenja legata drugim članovima rodbine i prijateljima, ali uz uvjet da osta-
tak života provede u udovištvu. Ako se Marija kasnije uda, Katić određuje 
da predstavnici zadarskih bratovština sv. Antuna Opata[7]i Madonna della 
Piazzola[8]8 načine inventar svih njegovih dobara te im ostavlja cjelokupnu 

[5]  DAZ, SZB, Zuanne Braicich, b. XII, fasc. 7, br. 267, 31. IH. 1631.; b. XHI, fasc. 
11,12. Vffl. 1639.

[6]  Crkva Sv. Spasa nastala je u romaničkom razdoblju. Godine 1623. pregrađena je i od 
tada se za nju uvriježio naziv Sv. Antun Opat. Dobila je novu fasadu u oblicima zrele 
renesanse i nišu s likom novog titulara. Crkva je uništena u Drugom svjetskom ratu. 
Usporedi: Carlo Federico Bianchi, Žara crisiiana, sv. I., Žara, 1877., str. 407-412,430; 
Ćiril Iveković, Građevni spomenici Dalmacije VI: Zadar, Beograd, 1928.,-str. 55; PZ III., 
str. 264,285,519,550.

[7] Bratovština sv. Antuna Opata ili gasioca požara osnovana je u XV. stoljeću i djelovala 
je u sklopu istoimene crkve. Godine 1615. bratovštinu je potvrdio zadarski nadbiskup 
Benedetto Capello, a 1624. godine zadarski knez Gabriele Zorzi. Usporedi: Bianchi, 
Žara..., str. 495-496; Vladislav Cvitanović, Bratovštine građa Zadra, Zadar (zbornik), 
Zadar 1964., str. 465.

[8] Bratovština Madonna della Piazzola ili bratovština drvodjelja (Scuola dci marangoni) 
osnovana je u XV. stoljeću. Djelovala je u sklopu crkve sv. Petar stari (S. Pietro vecchio 
delta della Piazzola), koja je ime dobila prema smještaju ispred malog trga u blizini 
crkve sv. Antuna Opata. Bratovština je posvećena Gospi od Blagovijesti (Madonna del-
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imovinu. Iako sa svojom zakonitom suprugom nije imao djece, u Katićevim 
oporukama bilježimo spomen njegovih izvanbračnih kćeri Katarine i Mar-
garete, kojima je također namijenjen nemali dio oporuke učiteljeve imovine. 
U trenutku pisanja prve oporuke (1631. godine) izrijekom se spominje samo 
Katarina, tada u skrbi (in governo) Dominikova brata Marka Katića, stanov-
nika Mletaka. Oporučnim legatom iz 1631. godine Katić joj namjenjuje za 
miraz znatnih 500 dukata, dočim osam godina kasnije ukupan iznos miraza 
povećava za još sto dukata. Ako se, međutim, dozna da je Katarina živjela 
„nečasnim životom”, gubi pravo na navedenu svotu te ona pripada bratovšti-
ni Madonna della Piazzola uz uvjet da se novac uloži u nekretnine. Od do-
bivene rente bratovština je obvezna plaćati jednog kapelana koji će svakoga 
dana „in perpetuum” držati mise zadušnice za Dominika i njegovu suprugu 
Mariju. Druga kći Margareta (nezabilježena u prvoj Katićevoj oporuci), koju 
je Dominik imao sa svojom sluškinjom Katarinom iz mjesta Dobropoljana 
na otoku Pašmanu, dobiva za miraz samo 50 dukata, stečenih od prihoda za 
najam kuće u zadarskoj župi sv. Silvestra od zadarskog težaka Ivana Marica. 
Ako želi, Margareta može ostati živjeti sa svojom majkom Katarinom u nji-
hovoj kući u Dobropoljani, te joj u tom slučaju ostavlja i od kuće nedaleko 
smješten vinograd, dvor i vrt uza samu kuću, kao i rentu (dominikal) od 
jednoga drugog tamošnjeg vinograda koji obrađuje težak Luka Vidaković iz 
Dobropoljane. Ostavštine Margareti i njezinoj majci Katarini vrijede samo 
za njihova života te se sva navedena dobra nakon njihove smrti moraju vra-
titi Dominikovim zakonitim nasljednicima. Osim toga, Katarina i Margareta 
dužne su i za svojega života priznavati Dominikovu zakonitu suprugu Mariju 
za stvarnu gospodaricu kuće i svih pripadajućih dobara.

Spominjući, nadalje, druge članove obitelji i rodbine, Katić se prisjeća bra-
će, kapetana Nikole i Andrije, Giuroi, darivajući im po jedan zlatni prsten u 
vrijednosti od po 15 malih lira. Bratu Marku Katiću poklanja prsten vrijedan 
tri dukata, a njegovu kćer Betru obdaruje svotom od deset dukata. Važno 
mjesto u nasljeđivanju Dominikove imovine pripada njegovu nećaku Petru, 
Markovu sinu, koji će nakon smrti Katarine i Margarete preuzeti nasljedstvo 
nad dobrima u Dobropoljani. Nakon Petrove smrti (ako umre bez zakonitih 
potomaka), sva se ta dobra dijele između glavnih Dominikovih nasljednika i 

la Annimziata), ali se, kao i crkva, nazivala i Madonna della Piazzola. U XVI. stoljeću, 
nakon dolaska redovnica sv. Marcelle iz; Nina u Zadar i njihova preuzimanja nave-
dene crkve, ustaljuje se za crkvu i bratovštinu titular sv. Marcelle. Usporedi: Bianchi, 
Zam ..., str. 380-382; Vitaliano Brunelli, Stona della citta di Zam dai tcmpi pm remoti 
šino d MDCCCXV compilata snllefonti (I), Trieste, 1974. (H. izd.), str. 239; Cvitanović, 
Bratovštine, str. 460.
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zadarskih bratovština sv. Antuna, Madonna della Piazzola i Gospe od Milosr-
đa (Madonna della Capellizzu). 

Znanci i prijatelji stečeni tijekom višegodišnjeg Dominikova djelovanja i 
života u gradu Zadru sljedeći su dio njegova svakodnevlja. Krug tih osoba ra-
zličit je obzirom na strukturu, ali ga ipak objedinjuje spominjanje nekoliko u 
ono doba istaknutih predstavnika zadarskih plemićkih i građanskih obitelji 
koje su u ono doba zasigurno imale zapaženu ulogu u javnom životu mletačke 
metropole u Dalmaciji. Tako za osobe najvećeg povjerenja i odanosti, koji-
ma se povjerava provedba oporuke, Katić (u oporuci iz 1639. godine) imenuje 
zadarskog plemića Ivana Grisogona[9], časnika (guvernadura) Nikolu Braiči-
ća, doktora Egidija Massarolija i svoga prijatelja i kuma Baldu Benevenutija, 
povjeravajući im da u potpunosti provedu sve njegove želje izrečene posljed-
njom voljom. Ne manje utjecajne osobe iz javnoga života Zadra su i svjedoci 
koji svojom nazočnošću daju puno-valjanost napisanoj oporuci. Kao svjedoci 
Katićeve oporuke spominju se kapetan Marko Antonio Rosa, svećenik Toma 
Naćinović te trgovci Franjo Panighetto i Bastian di Medici iz Bologne. 

Legati upućeni Dominikovim prijateljima također su znak njegove naklo-
nosti prema nekoliko istaknutih zadarskih građana. Tako spomenutom izvr-
šitelju oporuke Baldi Benevenutiju ostavlja jednu vojničku pušku (carabina), 
dok njegovu bratu Ivanu Mariji namjenjuje svoja dva pištolja. Kako je često 
uobičajeno prilikom sastavljanja oporuke, Dominik ostavlja i bilježniku Ivanu 
Braičiću[10] - službeniku koji je zabilježio njegovu posljednju želju te kojega s 
oporučiteljem veže dugogodišnje prijateljstvo -jedno odijelo od crnoga sukna.

Redovita je praksa istaknutijih i imućnijih pojedinaca da se u oporukama 
prisjećaju i najvjernijih poslužitelja; tako Dominik daruje svome slugi Petru iz 
sela Mrljana na otoku Pašmanu 50 dukata.

U prethodnom razmatranju dijelova oporuka Dominika Katića bilo je riječi 
o njegovim obiteljskim i rodbinskim vezama, prijateljima i znancima, kao i o 
legatima koje im je namijenio nakon svoje smrti. Navedem legati i način njiho-
ve razdiobe uobičajeni su i nisu posebnost koja ne bi bila spomenuta i u većine 

[9]  Vjerojatno je riječ o doktoru prava Ivanu Grisogonu, državnom odvjetniku za Dalmaciju 
(avvocnto fiscak pcr la Dalmazid) 1616. godine. Usporedi: Hrvatski biografski leksikon, 
sv. V., Zagreb, 2002., str. 208 (tekst: Serđo Dokoza Nikpalj i Tatjana Radauš).

[10]  Ivan Brajčić (Zuanne Braicich) zadarski je građanin i javni bilježnik u razdoblju od 
1621. do 1645. godine. U Državnom arhivu u Zadru pohranjeno je ukupno 13 busta 
(svežnjeva) koje se odnose na Brajaćevu bilježničku službu (ugovori/ inventari i 
oporuke) i koje su, zajedno s ostalim zadarskim bilježnicima toga doba, iznimno važan 
izvor za proučavanje svekolikih sastavnica iz života grada Zadra i zadarskih stanovnika 
u prvoj polovini XVII. stoljeća.
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drugih opručitelja onoga doba. Njima se u tekstu oporuka ne poklanja previše 
prostora te nas one svojim sadržajem i namjenom ne mogu previše iznenaditi. 
Posebnu vrijednost oporuka Ulcinjanina Dominika Katića čine međutim oni 
dijelovi iz kojih razaznajemo oblike i učestalost njegovih odnosa s brojnim 
vjerskim ustanovama (crkve, samostani, bratovštine, hospitali) i duhovnim 
osobama Zadra i okolice. Ti dijelovi oporuka kazuju, možda bolje od bilo koje-
ga drugog izvora iz života Dominika Katića, o njegovoj dubokoj integriranosri 
u grad Zadar, njegovu vjerskom životu i običajima te posvjedočuju kako je grad 
njegova zavičaja, ne tako davno potpao pod osmanlijsku vlast, bio integralni 
dio zapadnoeuropske odnosno jadransko-sredozemne uljudbe. Podaci, nada-
lje, otkrivaju i visoko razvijenu svijest Dominika Katića glede odnosa prema 
gradu koji postao njegovim stalnim (i doživotnim) mjestom boravka, kojemu 
se - kao njegov ravnopravni i integrirani građanin - nastoji odužiti darivanjem 
legata onim vjerskim ustanovama s kojima je bio najviše povezan i za koje je 
osjećao najveću sklonost. Upravo stoga dijelovi Katićevih oporuka u kojima 
se obraća zadarskim crkvenim ustanovama i duhovnim osobama, zavrjeđuju 
dodatnu pozornost istraživača. U prvoj oporuci Katić kao izvršitelje svoje po-
sljednje volje imenuje predstojnike (guardiani) bratovština sv. Antuna Opata, 
sv. Roka,[11] Madonna della Piazzola i Madonna della Capellizza,[12]  zadarskih 
vjerskih udruga s kojima je tijekom života u Zadru bio najučestalije povezan. 
Određujući, već na samom početku oporučnih spisa, mjesto svojega posljed-
njega počivališta, Karić navodi crkvu sv. Antuna Opata ili Sv. Spasa. U njoj se, 
prema oporučnoj želji toga mletačkoga Časnika, mora (novčanim sredstvima 
iz njegova nasljedstva) napraviti grobnica, za čiju će se izvedbu pobrinuti pred-
stavnici bratovštine sv. Antuna Opata koja djeluje u sklopu istoimene crkve. 
Ukrasi na grobnici (colonelle e pianche) moraju biti načinjeni po uzoru na one 
u crkvi sv. Frane. Slijedi, za većinu oporuka načinjenih u onodobnom Zadru, 
uobičajen legat namijenjen darivanju četiri tradicionalna pobožna mjesta gra-
da Zadra: lazaretu leproznih bolesnika, crkvi sv. Simuna, bratovštini Presveto-
ga Sakramenta i zalagaonici (Monte di pieta) namjenjenoj pomoći siromašnim 
stanovnicima grada (mogućnost posudbe novca uz minimalne kamate). Spo-

[11]  Bratovština sv. Roka potvrđena je 1507. godine na osnovi čega možemo pretpostaviti 
da je djelovala i prije. Sjedište joj se nalazilo u istoimenoj crkvi uz koju je bila sagrađena 
i dvorana za sastanke. Zadaća bratovštine bila je obdržavanjc kulta sv. Roka, zaštitnika 
od kužnih bolesti koje su često harale tim područjem (Cvitanović, Bratovštine, str. 466).

[12] Bratovština Madonna della Capellizza ili Gospa od Milosrđa osnovana je u XV. stoljeću. 
Prvotno se nazvala bratovštinom Blažene Djevice Marije od Dobre radosti i djelovala je 
u istoimenoj crkvi (del Bitan Gaudio). Nakon 1630. godine sjedište bratovštine prelazi u 
crkvu sv. Simuna (Cvitanović, Bratovštine, str. 465; PZ ffl, str. 295).
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menutoj bratovštini sv. Antuna Opata ostavlja 30 dukata koje na godinu do-
biva od najma kuće u četvrti sv. Silvestra od nasljednika pokojnoga zadarskog 
brijača Ivana Aso-la. Bratovština je, zauzvrat, obvezna držati jednu misu na 
godinu na oltaru istoga sveca u istoimenoj crkvi. Osim toga, bratovština mora 
nakon njegove smrti u jedan kamen u crkvi urezati zabilješku o tom legatu, a 
troškovi za to podmirit će se iz njegova nasljedstva. Kamen će se postaviti u 
zid crkve sjeverno od oltara, a na grob se također mora urezati neki znak koji 
će podsjećati na oporučitelja. Nakon smrti njegove supruge Marije bratovšti-
na sv. Antuna Opata dužna je iznajmiti Dominikovu kuću u župi Sv. Spasa 
te dio prihoda od najma predati bratovštini Madonna della Piazzola. Ostatak 
najma upotrijebit će se za nadoknadu jednom kapelanu koji će nakon njego-
ve i Marijine smrti držati mise zadušnice u određene dane u tjednu (srijeda, 
četvrtak, petak, subota, nedjelja) u crkvi sv. Antuna Opata u Dobropoljani. 
Navedena crkva ne postoji u vrijeme pisanja oporuke te se izričito navodi da 
se ona tek mora sagraditi u blizini Katićeve kuće.[13] Kapelana koji će obavlja-
ti rečene dužnosti odabrat će i - ako to zbog njegova mogućeg nemara bude 
potrebno - smjenjivati sama bratovština sv. Antuna Opata. Istoj bratovštini 
Dominik namjenjuje i šest dukata godišnjeg najma koji plaća obućar Petar 
iz Moreje (Peloponez) za uporabu jedne Dominikove kuće u četvrti sv. Ivana 
Trećoredca. Ako, međutim, Petar iz Moreje, od kojeg je Dominik kupio kuću, 
otkupi navedenu kuću za istovjetnu cijenu utanačenu prilikom prodaje (100 
dukata), tada se tih 100 dukata mora uložiti u nekretnine. Dominik Katić, kao 
što možemo primijetiti, povjerava bratovštini sv. Antuna Opata, osim brige za 
njegov pokop, i provedbu nekih njegovih najvažnijih legata koji se odnose na 
vjerske ustanove grada Zadra. Za slučaj da iz bilo kojeg razloga bratovština sv. 
Antuna Opata ne bude u mogućnosti ispuniti oporučiteljeve naloge, provedba 
se u potpunosti povjerava bratovštini Madonna della Piazzola na koju u tom 
slučaju prelaze i svi legati namijenjeni bratovštini sv. Antuna Opata. Uz iste 
uvjete navedena bratovština obvezna je dio legata predati zadarskoj bratovštini 
posvećenoj sv. Roku. Spominjući, nadalje, druge zadarske bratovštine, Katić 
obdaruje bratovštinu Gospe od Krunice (Madonna del Rosario)[14], smještenu 

[13] U djelu Žara cristiana (sv, II., Žara, 1878., str. 121), istraživač crkvene povijesti 
zadarskog područja Carlo Federico Bianchi spominje crkvu sv. Antuna Opala u 
Dobropoljani koja se nalazila pokraj poznatije crkve sv. Tome, ali ne navodi podatke o 
njezinu osnivaču. Bianchi navodi da je crkva sv. Antuna Opata imala samo jedan oltar te 
da je bila opskrbljena opremom posuđenom iz istoimene crkve u Zadru.

[14] Bratovština Gospe od Krunice utemeljena je po dospijeću dominikanskih redovnika 
u Zadar (sredina XIII. stoljeća). Pravilnik udruge potvrdile su 1604. crkvene, a 1621. 
državne vlastia Sjedište joj se nalazilo u crkva sv. Dominika, a osnovna joj je zadaća 
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u zadarskoj crkvi sv. Dominika, svotom od pedeset dukata. Bratimi Gospe od 
Krunice zauzvrat su obvezni u rečenoj crkvi, ispred vlastitoga oltara, in pci-
pctuo održavati dvije mise u spomen na pokojnog darovatelja i njegove bližnje. 
Ako, međutim, bratovština Gospe od Krunice iz bilo kojega razloga ne bude 
u mogućnosti slaviti mise, legat i obveze u cijelosti prelaze na bratovštinu sv. 
Karla Boromejskog.[15] 

Nekoliko se Katićevih ostavština odnosi i na duhovne osobe, rodbinski bli-
sko povezane sa oporučiteljem. Tako Andriji Kruti (Crutta, Cruta), kanoniku 
na području Mletačke Albanije (mjesto njegova službovanja u izvoru je nečit-
ko, vjerojatno je riječ o području Bojane), kao i njegovu bratu Antunu, sinovi-
ma Dominikova rođaka Andrije, poklanja ukupno deset dukata. Rođaku (pur 
mio germano) Franji Kruti, duhovniku na području Budve (generalni vikar) 
ostavlja jedan zlatni prsten pečatnjak.[16]

Na kraju, u završnom dijelu oporuke Dominik zahtijeva da se cjelokupna 
njegova preostala pokretna imovina koja nije obuhvaćena prethodno navede-
nim legatima, kao i sva imovina koja preostane nakon Marijine smrti/ uloži u 
sigurne nekretnine te se ta dobra ni na koji način i ni od koga ne smiju otuđi-
vati i prodavati. Prihode koji budu pristizali iz tako stečenih nekretnina dijele 
ravnopravno bratovštine Madonna della Piazzola, Ma-dorma della Capelizza i 
sv. Antuna Opata. Za spas njegove i Marijine duše, kao i duša njegovih pokoj-
nih roditelja i braće (čija imena izrijekom ne navodi) te će bratovštine održati 
jednu pjevanu misu na godinu u crkvi sv. Antuna Opata.

bila - kao i drugim udrugama istoga naziva - Štovanje i širenje kulta Sv. Krunice. Nakon 
ukinuća crkve sv. Dominika 1807. godine, bratovština je preseljena u crkvu sv. Šimuna. 
Podrobnije vidi: Bianchi, Žara ..., sv. L, str. 489; Cvitanović, Bratovštine, str. 463.

[15]  Pobliže vrijeme utemeljenja bratovštine sv. Karla Boromejskog nije poznato. 
Nazivala se i bratovštinom kršćanskog nauka, jer je imala zadaću podučavati mušku 
mladež načelima vjeronauka. Oltar joj se nalazio u zadarskoj katedrali, a sastanke je 
održavala u crkvi sv. Donata. Usporedi: Bianchi, Žara.... sv. L, str. 503; Cvitanović, 
Bratovštine, str. 467.

[16]  Odvjetci obitelji Kruta, zavičajem s područja Mletačke Albanije, učestalo su prisutni 
u Zadru tijekom XVII. stoljeća. U doba Kandijskog rata na zadarskoj i šibenskoj protu 
turskoj bojišnici posebno se kao mletački časnik istaknuo Mihovil Kruta. Podrobnije 
vidi: Franjo Difnik, Povijest Kandijskog rata u Dalmaciji (preveli Smirjana i Duško 
Kečkemet), Split, 1986. Franjo Kruta, isprva svećenik u Baru, bio je 1634. imenovan gen-
eralnim vikarom Budve, a 10. IX. 1640. postao je biskup Skadra (do 1646.). Godine 1641. 
imenovanje apostolskim povjerenikom za biskupije Drivast i SvaČ. Umro je 1646. godine 
i pokopan je u budvanskoj stolnoj crkvi (Daniele Farlati- Jacopo Goleti, ntyricum sacrum, 
sv. VII., Veneriis, 1817., str. 327; Jovan Radonić, Rimska kirnja i južnoslavenske zemlje od 
XV! do XIX vcka, Posebna izdanja SANU, sv. CLV, Beograd, 1950.).
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U dosadašnjem dijelu rada temeljni izvori kojih su raščlambom osvijet-
ljene neke pojedinosti iz svakodnevlja Dominika Katića (rodbinske i prija-
teljske veze, duhovni život) bile su njegove oporuke napisane 1631. i 1639. 
godine. Već iz sadržaja oporuka mogla se razabrati opsežnost Dominikova 
poslovanja tijekom boravka u Zadru. Podaci o kućama, zemljišnim posjedi-
ma i novčanim sredstvima koja se navode prilikom razdiobe legata rodbini 
i vjerskim ustanovama dovoljno su brojni i ilustrativni te zorno posvjedo-
čuju o njegovim nemalim gospodarskim mogućnostima i raznovrsnim ob-
licima poduzetničkog djelovanja. Osim oporuka, raspolažemo i s podacima 
iz brojnih drugih bilježničkih spisa (instrumenti) u kojima su navedeni ra-
zličiti oblici Dominikova poslovanja nekretninama - u samom gradu kao i 
u Dobropoljani na otoku Pašmanu. Ti su podaci, na koje ću upozoriti kro-
nološkim slijedom njihova nastanka, najbolji izvor i pokazatelj intenziteta 
i načina na koji je Dominik u razdoblju od 1626. do 1630. godine stekao 
znatan broj kuća i terena u različitim dijelovima (župama) grada (župe sv. 
Frane, sv. Dirnitrija, sv. Silvestra, sv. Ivana trećoredaca, sv. Simuna te u blizi-
ni crkve Madonna della Piazzola), kao i više zemljišnih posjeda (vinogradi, 
oranice, maslinici, krčevine) na nizu lokaliteta sela Dobropoljana na otoku 
Pašmanu (Gorica, Studenac, Drage, Giagischina). Riječ je uglavnom o kupnji 
navedenih dobara, dočim je tek iznimno zabilježeno i stjecanje posjeda da-
rivanjem uz određene uvjete. Osobe s kojima Dominik posluje u tom obliku 
djelovanja pripadnici su nižega i srednjeg sloja gradskog stanovništva (obrt-
nici, težaci), ali i istaknutiji građani (liječnik) i vojne osobe te - kad je riječ o 
stanovnicima Dobropoljane - isključivo tamošnji težaci.

Prvi ugovor o Katićevu poslovanju zabilježen u spisima zadarskih bilježni-
ka datiranje 6. X. 1623. Nikola Sestan, trgovac staklene robe (botter) i njegov 
otac Jerolim prodaju Dominiku zidanu katnicu pokrivenu crijepom, smješte-
nu «appresso Castell vecchio» za osamdeset dukata.[17]

Sljedeći ugovor u kojemu se spominje poslovanje Dominika Katića sklo-
pljen je 14. V 1626. Riječ je o darovnici Helene pokojnoga Marije Stermeljića 
iz Dobropoljane, koja Katiću i njegovoj supruzi Mariji daruje 3/4 gonjaja vino-
grada u Dobropoljani u predjelu zvanom „Giagischina”, pola gonjaja oranične 
površine i maslinika te jednu zidanu kuću pokrivenu slamom s pripadajućim 
dvorištem u predjelu Gorica u istome selu. Kada su u zamjenu za iskazanu 
darovnicu obvezni brinuti se o Heleni sve do njezine smrti i nakon toga se 
pobrinuti za njezin pogreb. Od prihoda koje će dobivati od navedenih zemljiš-
nih posjeda obvezni su platiti jednu gregorijansku misu za Helenu i njezine 

[17] DAZ, SZB, Zuanne Braicich, b. I, fasc. 8, str. 8’-9’, 6. X. 1623.
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roditelje.[18] Slijede dvije godine u kojima ne bilježimo poslovanje Dominika 
Katića; sljedeći ugovor zabilježen je 1628. godine. Dominik kupuje od zadar-
skoga težaka Antuna Teletine zidanu kuću pokrivenu crijepom s pripadajućim 
dvorištem u četvrti sv. Frane za cijenu od 384 mletačke lire. Ako u roku tri 
godine Antun želi povući ugovor i vratiti kuću u svoj posjed, može to učini-
ti uz uvjet da kupcu Katiću vrati istovjetnu svotu novaca.[19] Vrlo intenzivno 
stjecanje kuća u različitim dijelovima grada Dominik nastavlja 1629. Tada Za-
dranka Jana pokojnoga Simuna Rudića iz mjesta Kali, supruga Franje Trogi-
ranina, prodaje Dominiku malu ozidanu kućicu pokrivenu crijepom u četvrti 
sv. Frane. Uz kuću se nalazi vrt s tri stabla badema; kruškom i grmom lovora, a 
cijena iznosi 180 lira. Kuća je sagrađena na terenu benediktinskog samostana 
sv. Nikole kojemu se na godinu plaća nevelik najam od dvije lire.[20]

Opsegom je znatno veći ugovor koji Dominik ostvaruje sa zadarskim bri-
jačem Ivanom Asolom. Ivan mu prodaje polovicu zidane katnice pokrivene 
crijepom u četvrti sv. Silvestra; pravo (grazia) na otkup polovine kuće od gra-
đanina Ivana Antuna Stocca (smještene na «Campagna Pretorile»; cijena izno-
si sto dukata); jednu prostoriju pokraj navedene kuće, prethodno otkupljene 
od Jerolima Borga te jednu zidanu katnicu pokrivenu crijepom s pripadajućim 
dvorom i vrtom u četvrti sv. Ivana Trećoredca. Ukupna cijena za sve objekte 
iznosi znatnih 500 dukata, pri čemu je rok prava na otkup tri godine. Nerijetka 
praksa u onodobnim kupoprodajnim ugovorima je ustupanje prodanih po-
sjeda na zakup prodavaču. Slično postupa i Dominik koji sve navedene kuće 
s njihovim pripadnostima iznajmljuje istom Ivanu Asolu za cijenu od trideset 
dukata godišnje rente.[21]

U sljedeća dva ugovora kupnju umjesto Dominika obavlja njegova supruga 
Marija. Od svećenika Ivana pokojnoga Nikole Rado i njegove majke Gasparine 
kupuje katnicu sagrađenu dijelom od tesana kamena, a dijelom od drveta i 
pokrivenu crijepom, smještenu nedaleko od crkve Madonna della Piazzola za 
cijenu od 300 lira i «vječno» pravo otkupa (grazia perpetua). Netom kuplje-
nu kuću Marija iznajmljuje prodavačima za 18 lira godišnje rente (odnosno 
uz uvjet često prisutan u ugovorima, izrečen formulacijom sci per cento).[22] U 
drugom ugovoru u kojemu poslovanje obavlja Marija Katić riječ je o kupnji 
zidane katnice pokrivene crijepom u četvrti sv. Dimitrija. Prodavači, zadarski 

[18]  DAZ, SZB, Zuanne Braicich, b. II, fasc. 19, str. 20’-21’, 24. V 1626.
[19]  DAZ, SZB, Zuanne Braicich, b. III, fasc. 35, str. 4-5,20. XII. 1628.
[20] DAZ, SZB, Zuanne Braicich, b. IH, fasc. 35, str. 26-27,27.1. 1629.
[21]  DAZ, SZB, Zuanne Braicich, b. HI, fasc. 35, str. 21-23,22.1. 1629.
[22] DAZ, SZB, Zuanne Braicich, b. IV, fasc. 39, str. 34-36,7. IX. 1629.
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građani Ivan i Filip Emmanuelli, sinovi pokojnoga Manola iz Kandije, te njiho-
va majka Nikolota, dobivaju 111 zlatnih dukata (oko 1554 lira). Pravo otkupa 
je „in perpetuum”, a najam iznosi 93 lire i 4,5 solida na godinu.[23]

Učestalo stjecanje kuća, ali i zemljišnih posjeda u Dobropoljani, još se vise 
intenzivira iduće godine kad bilježimo čak šest kupoprodajnih ugovora u ko-
jima kao kupac redovito istupa Dominik Katić. U prvom ugovoru Katićev 
sudrug po profesiji - poručnik (liiogotenente) Rutilio Ercolani, zastupnik za-
darskog liječnika Antonija Rajmunda Camillija, pokojnog Orazia i Margarete 
pokojnog Matije Sgliacha, graditelja brodova (kalafata) iz. Zadra, prodaje Do-
miniku njihov dio posjeda u Dobropoljani u predjelima Drage (vinograd veli-
čine dva gonjaja i 47 pertika), Studenac (četiri gonjaja vinograda i 18 pertika) i 
Gladuša (četvrtina gonjaja oranice i 47 pertika) za ukupnu cijenu od 45 dukata 
i pravo otkupa u roku od četiri godine.[24] U raščlambi Dominikove oporuke 
već spomenuti obućar Petar iz Moreje prodaje Katiću zidanu katnicu pokri-
venu crijepom u četvrti crkve sv. Ivana trećoredaca za sto dukata i uobičajenu 
klauzulu o mogućnosti otkupa {grazia perpetua). Dominik grčkom useljeniku 
Petru ustupa kuću u „vječni zakup” uz najam od „sei per cento” (šest dukata 
na godinu).[25] Zadarski krznar Simun Azzalin, sin pokojnoga Ivana, prodaje 
Dominiku katnicu s tri strane zidanu u kamenu, a s jedne u drvu, pokrivenu 
crijepom i smještenu u četvrti sv. Simuna. Kako se kuća nalazi na zemljištu u 
vlasništvu crkve sv. Simuna, uživalac kuće dužan je plaćati spomenutoj crkvi 
godišnji najam od jedne lire i dvanaest solida. Kuća je kupljena za pedeset du-
kata, a „grazia” traje tri godine, koliko iznosi i najam kuće koji će Simun plaćati 
Dominiku za njezino daljnje korištenje.[26] 

U idućem ugovoru prodavač zidane katnice pokrivene crijepom, smješte-
ne također u predjelu sv. Simuna, Dominikov je sudrug u mletačkoj vojnoj 
službi, kapetan Francesco Dandolo. Kuća se nalazi na zemljištu nasljednika 
pokojnoga Simuna Colombinija te je visina nadoknade koja im se isplaćuje 36 
lira. Kuća je prodana za 600 lira uz iznimno dugotrajnu mogućnost otkupa od 
dvadeset godina. Kapetan Dandolo nastavlja se koristiti rečenom kućom te se 
Dominiku obvezuje plaćati godišnji najam od 36 lira.[27] 

Ulcinjanin Dominik Katić poslovao je i sa zadarskim pučanima, kojima 
je - unatoč tome što su živjeli u gradu - temeljni izvor prihoda i dalje bilo 

[23]  DAZ, SZB, Zuanne Braicich, b. IV, fasc. 40, str. 7-8, 20.XI. 1629.
[24] DAZ, SZB, Zuanne Braicich, b. IV, fasc. 45, str. 101-102,4. IV 1630.
[25]  DAZ, SZB, Zuanne Braicich, b. V, fasc. 42, str. 7-8’, 7. V 1630.
[26] DAZ, SZB, Zuanne Braicich, b. IV, fasc. 42, str. 9’-10’, 13. V 1630.
[27]  DAZ, SZB, Zuanne Braicich, b. IV, fasc. 42, str. 15-17,17. V 1630.
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poljodjelstvo. Tako težak (zapator) iz Zadra Ivan Erić prodaje Katiću malenu 
zidanu kućicu na kat, prekrivenu crijepom i smještenu u četvrti sv. Silvestra, a 
na koju se, radi pripadnosti zemljišta redovnici samostana sv. Dimitrija Vik-
toriji Grisogono, plaća najam u iznosu od dvije lire na godinu. Cijena kuće je 
pedeset dukata; rok otkupa je dvije godine, a godišnji zakup koji Erić od tada 
plaća Dominiku iznosi 18 lira na godinu.[28] 

Konačno, posljednji zabilježeni notarski ugovor u kojemu nailazimo na po-
slovanje Dominika Katića sklopljen je 19. VII. 1630. Za razliku od većine do-
sadašnjih kupoprodajnih ugovora u kojima je uglavnom bila riječ o poslovanju 
kućama u gradu, tu bilježimo prodaju zemljišne čestice u Dobropoljani na Paš-
manu. Pavao Danieletti „de Serocalle” prodaje Kariću dio (polovinu) dobara 
koja mu pripadaju u različitim agrarnim predjelima toga sela (dva gonjaja i 
47 pertika vinograda i maslinika u Dragi; četiri gonjaja i 18 pertika oranice u 
Studencu.; 3/4 gonjaja oranice i 47 pertika u Gladuši). Cijena iznosi trideset 
dukata, a u ugovoru se ne navode podaci o pravu otkupa i najmu.[29] Nave-
dene čestice dio su već spomenute polovice istoga posjeda koje je prije samo 
nekoliko mjeseci Dominik kupio od liječnika Antonija Rajmunda Camillija i 
Margarete pokojnog Matije Sgli-acha iz Zadra za svotu od 45 dukata.

Posljednji podaci o Dominiku Katiću sadržani su u oporučnom spisu na-
pisanom 12. Vffl. 1639. Na kraju oporuke upisan je podatak o datumu njezina 
otvaranja (29. XI. 1641.). Kako se oporuka redovito otvara tek nakon oporuči-
teljeve smrti, kad zahtjev podnosi netko od izvršitelja oporuke ili najbliže rod-
bine (u Katićevu slučaju to je njegova supruga Marija), može se pretpostaviti 
da je ulcinjski kapetan nastanjen u Zadru umro nedugo prije datuma njezina 
otvaranja, to jest u drugoj polovini studenog 1641.

Zanimljivo je na kraju ove raščlambe upozoriti i na činjenicu da su svi do-
kumenti vezani za Katićevo zadarsko djelovanje pisani rukom istoga bilježnika 
- Ivana Braičića. Kako se i sam bilježnik obdaruje legatom iz imovine oporuči-
telja, a za izvršitelja oporuke Dominika Katića izabran je jedan drugi pripad-
nik te obitelji (guvernadur Nikola Braičić), razvidno je kako je Dominik Katić 
tijekom života održavao i s članovima te ugledne zadarske građanske obitelji 
čvrste veze uzajamnog povjerenja i prijateljstva.

***
Dominik Katić osoba je koja se ne spominje u povijesnoj literaturi i koju 

povjesničari zasigurno nikad neće pribrojiti među istaknute i znamenite lično-
sti iz zadarske odnosno dalmatinske prošlosti. Ulcinjanin u mletačkoj vojnoj 
[28]  DAZ, SZB, Zuanno Braicich, b. IV, fasc. 42, str. 34-35’, 18.VI. 1630.
[29]  DAZ, SZB, Zuanne Braicich, b. IV, fasc 43, str. 10’-11’, 19.VII. 1630.
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službi jedna je u nizu, za slijed povijesnih zbivanja, manje zapaženih osoba 
koje se ne pamte, a njihova djela i spomen na njih s vremenom iščezavaju. 
Usprkos tome osobu poput Dominika Katića ne možemo držati neznatnom 
i sporednom u vremenu i prostoru u kojemu je živio i u kojemu je djelovao. 
Provodeći u Zadru posljednje godine svoje vojničke karijere i života, Dominik 
Katić, iako podrijetlom stranac, iskazivao je u svim oblicima svoga svakidaš-
njeg djelovanja visok osjećaj svijesti o pripadnosti gradu u kojemu živi. Stječu-
ći imanja u samom gradu i na otoku Pašmanu, Katić je iskazao konkretnu želju 
i nastojanja da se u gradu koji mu je vojnički poziv dodijelio za boravište, osje-
ća poput svakoga njegovoga stanovnika, bez obzira na podrijetlo i zanimanje. 
Mnogobrojni legati vjerskim ustanovama dokaz su njegova izrazitog senzibili-
teta za duhovni život grada kojemu je pripadao, a potreba da svoje ime trajno 
zabilježi u crkvi koju odabire za posljednje počivalište, simbolično su i stvarno 
posvjedočenje da je za Katića Zadar bio sredina kojoj se u cijelosti prilagodio, 
prihvatio njezine navike i običaje te u njoj proveo najzreliji i najplodniji dio 
svojega života i karijere.

Lovorka Čoralić
Hrvatski institut za povijest

Zagreb
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vrijeme osmanske vladavine Bošnjaci su pisali bosančicom i na-
rodnim jezikom, arebicom i narodnim jezikom, zatim na tur-
skom, perzijskom i arapskom jeziku. Bosančicom (begovicom, 
ženskim pismom), koja im je ostala od predaka[1], i narodnim 
bosanskim jezikom pisana su pisma bošnjačkih krajišnika[2] od 
XVI do XVIII stoljeća, pa i kasnije. Njih su bošnjački zapovjedni-
ci iz Bosne slali hrvatskim oficirima u službi Austrije i Venecije, 
dubrovačkim vlastima, uskocima u mletačkoj službi, glavarima u 
Crnoj Gori itd. Pisali su ih članovi poznatih porodica (Atlagići, 
Čengići, Durakbegovići, Ferhatovići, Filipovići, Rizvanbegovići, 
Resulbegovići i dr.), ugledni i bogati osrednji i sitni padišahovi 
podanici, upravnici sultanskih prihoda u solanama i na jadran-
skim skelama i carinarnicama, itd.[3] Pisma su značajna kao do-
kumentarna građa za proučavanje historijskih prilika u vrijeme 
njihovog nastanka, ali i za historiju pismenosti, kulture, primarno 
Bošnjaka, ali i drugih. D. Mićović smatra da se u ovim pismi-
ma može tražiti historijska okosnica mnogih događaja i stvarnih 
ličnosti, koji se spominju u narodnoj, po mnogo čemu osobitoj, 
bosansko-hercegovačkoj epici[4] (Mustaj-beg Lički, Bojičić Alija, 
Kuna Hasan-aga). U pismima su zabilježena sjedišta kapetana 

[1]  M. Rizvić, Krajišnička pisma (u knjizi: E. Durakovića i F. Nametka, 
Bošnjačka književnost u književnoj kritici, Starija književnost, I, Izdavačka 
kuća Alef, Sarajevo, 1998, 935).
[2]  Pojam se uzima u širem smislu od onoga što se danas podrazumijeva 
pod krajinom. Obuhvata sve granične oblasti oko Bosanskog pašaluka u 
vrijeme turske vladavine. 
[3]  N. Filipović, Iz stare epistolarne književnosti bosanskih muslimana 
(Pismo kao književni spomenik i historijski spomenik kao književno djelo / 
u knjizi: E. Durakovića i F. Nametka, n. d., 963).
[4]  Krajina – istorijska sadržina i epska inspiracija starije srpsko-hrvatske 
i albanske narodne poezije (preuzeto iz knjige: E. Durakovića i F. Nametka, 
n. d., 938). 
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(na teritoriji Bosnskog elajeta bilo je dvadeset sedam kapetanija): Osijek, Vi-
rovitica, Trebinje, Herceg-Novi itd. Dosada je objavljeno više zbirki i pojedi-
načnih pisama. Ilustracije radi dovoljno je spomenuti da je L. Nakaš u svojoj 
doktorskoj disretaciji Jezik i grafija krajišničkih pisama[5] obradila 490 pisama. 
Pisma su sadržajno različita; govore o svakodnevnim događajima u miru, raz-
mjeni robe i proizvoda, komšijskim odnosima, pobratimstvu, prijateljskim 
uslugama, ali i ljutni i netrpeljivosti, a najčešće o posljedicama raznih sukoba; 
zarobljavanju i oslobadjanju zarobljenih i njihovim mukama u zatočeništvu, o 
otmicama djevojaka, nevjesta, mladih žena i sl. Iz pisama se može vidjeti da su 
za otkup sužnjeva bošnjački krajišnici tražili najčešće novac, ali i oružje, konje, 
odjeću, ćilime, jorgane, čak i svetu knjigu Kur’an, kao i način otkupa sužnjeva. 
Općenito, pisma su „po svojim izvorima, psihologiji, atmosferi, sadržaju pa i 
po stilu i izričaju bitno vezana za bošnjačku narodnu epiku, i čak... vremenski 
podudarna s njenim nastajanjem i stvaralačkim trajanjem“.[6]

U ovim pismima, kao i u narodnoj epici, nalazimo identične izraze; u njima 
se pismo naziva knjigom; ona se šalje na ruke itd, pa i cijele stihove: Do sada su 
sušni utičali...Do sada smo kod nih dobre sreče bili (iz pisma ćehaje kostajnič-
kog, Muharema, upućenom Petru Patačiću /napisano je 1648/[7]). Mogu se naći 
i fraze složene u desetercu, kako su inače ispjevane narodne junačke pjesme: 
što mi pišeš za radi Muice... tere radiš da mene privariš (iz pisma Osman-bega 
Beširevića upućenom 1700. godine Petru Kegleviću, kostajničkom zapovjed-
niku.[8]) U pismima iz Bosne prevladava ikavizam, a u pismima iz Hercegovine 
ijekavizam. Impregnirana su brojnim orijentalizmima, ali onim koje su mogli 
razumjeti i oni kojima su pisma bila upućena, tj. izvan Bosanskog pašaluka. F. 
Rački tvrdi da su pisma Bošnjaka uvijek pisana „u prvom licu izrazito subjek-
tivnim i naglašeno ličnim upravnim govorom“[9], te da se u njima nikada ne 
spominje pisar. Emocionalno su obojena pisma u kojima se moli za oslobo-
đenje zarobljenih djevojaka, a u mnogima se izražava prijetnja i nestrpljivost.

Pisma su pisana po šablonima epistolarnog izražavanja. Počinju i završava-
ju se na sličan način. Počinju formulom Od mene... zatim slijedi ime pošiljao-
ca, onda ime primaoca sa svim titulama. Poslije uvodne formule potom toga... 
slijedi sadržaj pisma. Pisma se završavaju sa iskazivanjem želje za dobro zdrav-
lje, ponekad sa amin, rijetko u slavu Boga. Vjerujemo da su pisma umnogo-

[5]  Slavistički komitet, Sarajevo, 2010.
[6]  M. Rizvić, Krajišnička pisma (u knjizi: E. Durakovića i F. Nametka, n. d., 933).
[7]  F. Rački, Dopisi krajiških turskih i hrvatskih častnika, Starine JAZU, XII, 1880, 9 
(Preuzeto iz knjige: E. Durakovića i F. Nametka, n. d., 944).
[8]  F. Rački, Ibidem, 945.
[9]  (Preuzeto iz knjige: E. Durakovića i F. Nametka, n. d., 934).
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me pisana po uzoru na obrasce pisama i drugih dokumenata koje su izgradili 
dvorski sekretari i pisari u Osmanskom carstvu, bez obzira na to što su bila na 
osmanskom jeziku. U Bosni je bilo sasvim uobičajeno poznavanje orijentalnih 
jezika, pa su poznavaoci tih jezika, po prirodi stvari, pretakali puno toga u svoj 
maternji jezik.

M. Rizvić ističe da „neposrednost obraćanja, ličan stil, zasnovan većim 
dijelom na emocijama i jednostranim interesima, subjektivno doživljavanje i 
viđenje ljudi i događaja... i sama događajnost kao osnova stvaranja ovih pisa-
ma, događajnost sitnih zbivanja, što se tiče historije, a krupnih doživljavanja 
kada su u pitanju ljudi, njihov život i njihovi odnosi – sve to daje ovim pismi-
ma izrazito literaran karakter, a njihovim današnjim čitaocima pruža moguć-
nost neposrednog doživljavanja tog nekadašnjeg života, vremena i njegovih 
junaka.“[10] Historičar R. Samardžić također govori o velikoj literarnoj vrijed-
nosti pisama novskih i hercegovačkih Bošnjaka, njihovom epskom naboju i 
ljepoti fraze.[11]

Pisma su često zasnovana na uvažavanju i poštovanju komunikatora, iako 
se nalaze na suprotnim stranama, što govori o tome da uvijek postoji način da 
se ruše političke granice i razne podjele.

S obzirom na to da se biljurom, najznačajnijim pismom, među pismima 
smatra pismo Mustaj-bega Ličkog, odnosno, historijskog ličkog kapetana Mu-
stafage Hurakalovoća, upućeno Petru Smiljaniću, kotarskom harambaši 1648. 
godine, analizirat ćemo ga malo detaljnije. Navest ćemo ga u cijelosti, u transli-
teraciji M. Rizvića[12]:

Od nas gospodina Mustafage, kapetana udvinskoga i ličkoga, harambaši Pe-
tru Smilaniću poklon i vele drago i lubeznivo pozdravlečne kako bratu i priatelu 
našemu. Čudimo se v. m. da nam nigdir list nedoćo od vas budući s našim ocem 
priatel. Toliko li mlite da mi nismo ništa posli oca vri/d/ni. Molim v. m. ako ne 
bude koěe oprave, ča smo vam bili pisali da opravite pri gospodinu ćeneralu, 
molimo v. m. , ako ča vidite da ne bude mira, daět/e/ nam na glas po priatelsku 
skrovito, molimo v. m. I pozdravlaše vas naša mati i molaše vas za ědnaou tursku 
robinicu, a ča bude pravo, hoćemo vam uslati. Molimo v. m. pozdrav/vi/ nam od 
naše strane sina vašega harambašu Iliěu. Čuli smo da ěe ěunak na toě kraini. 
Bog znade da nam ě drago, ěere ě naš. I eto mu uslasmo ědno pero sokolovo, za 
č ěe za ěn. Hoće ga nositi prid ěunaci. I molimo ga za ědnu signu karabinu, ča 
znate, da tribuěe. Vira moěa, hoćemo mu ěe pošteno ěizpraviti. I Bog vas veseli. I 

[10]  Krajišnička pisma (preuzeto iz knjige: E. Durakovića i F. Nametka, n. d., 949).
[11]  Veliki vek Dubrovnika, Beograd 1983. (Monografija je objavljivana više puta; prvi 
put 1962).
[12]  Krajišnička pisma (u knjizi: E. Durakovića i F. Nametka, n. d., 933).
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molimo vas harambaše Iliě da nam ušalete ěednu bocu rakiěe , ča ćemo se napiti. 
I da ste veseli amin.

Vidi se da postoji prijateljstvo, uvažavanje i poštovanje između pošiljaoca 
i primaoca pisma, kao i povjernje, što je bio preduvjet za usluge koje se od 
primaoca pisma traže: obavještajne usluge, otkup turske djevojke i boca rakije. 
Pismo je zasnovano na principu iznevjerenog očekivanja, jer se radi o dvjema 
suprotsravljenim stranama (krajišnike i uskočke), dvama taborima. Iznenađu-
je i velika radost, osjećaj ponosa, i svojatanje, koja iskazuje pošiljalac pisma, 
zbog toga što je upoznat sa junaštvom sina primaoca pisma. Pošiljaocu je dra-
go „jer je naš“, sin prijatela i brata, što znači bliskog po porijeklu, srodstvu i 
zajedništvu. Bliskost je iskazana i etičkim dativom: ...pozdrav/vi/ nam od naše 
strane sina... i iskazima u kojima su sadržane njljepše želje: I Bog vas veseli; I 
da ste veseli amin.

 Interesantan je način obraćanja pošiljaoca pisma. Autor pisma se ne obraća 
formulom od mene, tj. onako kako je bilo uobičajeno u krajišničkim pismima 
o sužnjevima (a ovdje se traži, između ostalog, otkupljivanje jedne turske robi-
njice), već množinskim oblikom (Od nas gospodina Mustafage). U cijelom pi-
smu kao da se obraća u ime drugih (Čudimo se... da nam nigdar..., mlite da mi 
nismo..., molimo v. m..., daět/e/ nam na glas..., pozdravlaše vas naša mati... itd). 
Samo dva puta upotrijebljava prvo lice jednine: Molim v. m. ako ne bude koěe 
oprave... i Vira moěa... Posljednji primjer je pod direktnim utjecajem epike. Po-
šiljaocu se stavlja do znanja da autor pisma čvrsto stoji iza onoga što kaže, da 
je lično odgovoran i da se ne zaklanja iza drugih. Iz narodne epike je i poznata 
sintagma pero sokolovo, u kojoj atribut stoji u postpoziciji. Atribut iza upravne 
riječi stoji na više mjesta: priatelu našemu, sina vašega. Iz narodne epike je i 
leksema list u značenju pismo, obavijest, glas. Autor pisma izbjegava ponavlja-
nje pa u tekstu koji slijedi upotrebljava leksemu glas, s istim značenjem. 

U tako malom tekstu autor je upotrijebio više glagolskih oblika: prezent 
(Čudimo se, mlite, molim, molimo, opravite, vidite, znade, znate, ušalete), 
perfekat (Čuli smo, ste veseli), pluskvamperfekat (smo bili pisali), imperativ 
(daět/e/, pozdrav/vi/te), imperfekt (pozdravljaše, moljaše), futur (hoćemo usla-
ti, hoće nositi, hoćemo ěizpraviti, ćemo se napiti), aorist (uslasmo), što pismu 
daje posebnu živost i dinamičnost.

U cijelom pismu pošiljalac se obraća primaocu sa vi, što znači da nisu baš 
tako bliski kako se u pismu htjelo pokazati. Otuda mi, kako za sebe kaže autor 
pisma, i vi, kako se autor obraća primaocu pisma, održavaju distancu koja ne-
minovno između njih postoji, kao pripadnicima različitih carstava, iako su se 
u njima našli ne svojom voljom.

Iako su pisma privatni dokumenti, ona se svrstavju u književnost, jer ih tako 
tretiraju književni hiistoričari, a tako ih općenito vide u tzv. civolizacijama svjet-
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skoga teksta[13], pisana su po određenom šablonu, a ono što je u njima zapisano i 
što je za zapisivače bilo sasvim uobičajeno, nama, kao predstavnicima savreme-
nog jezika, čini se neobičnim i stilski markiranim. Tako arhaičnim doživljavamo 
riječi lubeznivo, oprave, uslati, ěere, te oblike nigdir, mlite, vira, ča, ěn itd.

Pismo je pisano na ikavskom, a tako su najčešće pisana i ostala krajišnič-
ka pisma. Ikavizam se smatrao obilježjem prestižnog narječja. Bio je obilježje 
dominantnog kulturnog centra, a odatle se postepeno širio na druga neikav-
ska područja, prelazeći u manir. Savremenim čitaocima pisma su pomalo ne-
jasna, ali, vjerujemo, interesantna, lingvistima veoma zanimljiva. Zato ih sve 
više analiziraju, nastojeći, između ostalog, otkriti zakonitosti dodira, uvjetno 
rečeno, različitih kultura i, prije svega, jezika. „Uzrok toj pojavi je u razvijenom 
estetskom kriteriju koji podstiče održavanje odlika starog zapadnoštokavskoga 
pisanog idioma kroz kategoriju prestižnosti i nakon konvergencije zapadne i 
istočne štokavštine“.[14]

Općenito, jedna od najvažnijih stilskih odlika krajišničkih pisama, jeste ta 
što su ona oblikovana po modelu poetske gramatike usmene epike, a ona je 
temelj portika svih ostalih žanrova.

 

[13]  N. Filipović, Iz stare epistolarne književnosti bosanskih muslimana (Pismo kao kn-
jiževni spmenik i historijski spomenik kao književno djelo / u knjizi: E. Durakovića i F. 
Nametka, n. d., 964).
[14]  L. Nakaš, Jezik i grafija krajišničkih pisama, Slavistički komitet, Sarajevo, 2010, 422.
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udbina i život Roma jedinstvena je priča o hiljadugodišnjem putovanju 
kroz istoriju; putovanju na kojem, iako ni za koga nijesu predstavljali 
opasnost, neprestano su bili proganjani i progonjeni, satirani i zatirani 
ali uprkos svemu - opstajali i opstali. Put koji su prošli, vidljiv je i pre-
poznatljiv, osvijetljen vatrama što su gorele pred čađavim čergama, uta-
ban konjskim kopitama, bosim nogama žena i djece, ali najviše snagom 
romskog duha, vitalnosti i čvrstog oslanjanja na tradiciju. Dok su čak i 
neke civilizacije nestajale u mrklini vjekova, sukoba i ratova, Romi su 
đurđevdansku zoru dočekivali ritualnim kupanjem u rijeci, neprestano 
potvrđujući da su sačuvali ono što jači i moćniji nijesu mogli - naciona-
lni identitet i kulturno obilježje. A bili su istovremeno na svim krajevima 
svijeta, raseljeni i odvojeni, daleko od matice i sve dalje od praizvora 
i pradomovine, s kojima su ih neraskidivo povezivali mitovi, legende, 
vjerovanja, obredi, navike. I, ono što je najvažnije – jezik. Jer, zapravo je 
on najviše i pomogao da se utvrdi njihovo porijeklo! Ako se nije znalo, 
ili se sve manje zna, zašto su napustili svoju pradomovinu, „jezička arhe-
ologija”, uz pomoć istraživača iz drugih naučnih disciplina – dokazala je 
da je romskoj „rijeci bez ušća i povratka”, izvor u - Indiji.

U ovoj zemlji, u kojoj se govori oko petsto jezika sa isto toliko dijale-
kata, otkriveno je da je jedan od najstarijih i najbližih zaboravu, po mnogo 
čemu i najsrodniji jeziku kojim govore gotovo svi Romi svijeta. Riječ je o 
sanskritu, čije su mnoge riječi istovjetnog izgovora i značenja kao i romske. 
Pogotovu one osnovne, koje se prvo izgovore. Majka je ROM, otac je DAD, 
brat je PRAL, sin ČAVO, muž ROM, žena ROMNI... Ali, isti su i brojevi, 
oni kojih ima koliko prstiju na ruci. Jedan je EK, pet je PANCH. Vatra je 
JAG, odnosno AG... I način građenja rečenice je gotovo istovjetan! 

A evo još jedne zanimljivosti koja će nam zagolicati maštu - bajalice 
i bajanje. Izgovaraju se da bi se uputile bolesniku kao lijek ili da bi se 
otklonila nesreća; i onaj ko ih izgovara, i onaj kome se baje, vjeruje u 
magičnu moć njihovih riječi ( bez toga nema uspjeha u iscjeljenju ) ali 
mu je značenje nepoznato. Etimolozi su otkrili značenje tih magičnih 
formula. I one su iz prajezika Roma! 

Nijesu ih donijeli u svojim torbama, nego u glavama.
Istraživači su uočili i da Romi, čak i olako, prihvataju tuđe religije 

S

Zuvdija Hodžić

ROMI – SVJETSKI A NAŠI
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ali da uporno zadržavaju svoja uvjerenja, vjerovanja i obrede. Romi, u većini, 
imaju po dva a neki i po tri lična imena. Jedno - zvanično, upisano u isprave, 
uobičajeno za imena zajednice u okviru koje Romi žive ili konfesije kojoj pri-
padaju, i drugo, tajno, njihovo, što ga ljubomorno skrivaju i od bliže rodbine, 
koje ih, vjeruju, štiti od uroka, a čuva i vezu sa najdaljim precima. Jer, isto je 
kao njihovo. Oni koji ga nose, ne znaju mu značenje ali etimolozi su sigurni da 
je i ono iz sanskrita. 

Među Romima ima podosta priča, legendi i mitova, koji su slične pričama 
drugih naroda i sredina, pogotovu onih kuda su prolazili ciganski karavani 
(uticaji su prirodni i obostrani) ali je najviše njihovih onih čiji su glavni likovi 
Romi, njihova vjerovanja, kultovi, božanstva, što je nezapisana ali zapamćena 
priča o još jednoj vezi sa svojom geografskom, istorijskom i duhovnom prado-
movinom - Indijom. Evo jedne priče, zabilježene u našim krajevima:

„Cigani su imali veliko carstvo i svi su ljudi bili dobri i pošteni. Bog nije bio 
tako visoko kao danas što je, već je bio samo nekoliko metara iznad zemlje, 
tako da su ga Cigani uvijek mogli vidjeti i razgovarati s njim. Svaki je Ciganin 
od Boga mogao saznati šta će biti sjutra, kada će se oženiti, koliko će imati 
djece, kada će umrijeti, hoće li godina biti rodna. Najzad Bogu dosadi cigansko 
zapitkivanje te o ovome te o onome, i on se uzdigne visoko na nebo, a Cigane 
prokune da nikada ništa nemaju i da sa mukom zarađuju za hljeb”...

„Torba Ciganina hrani” - stara je romska poslovica. Siromašni, sa gomilom 
golotrbe djece, s najnužnijim stvarima i zakrpljenim čergama, sa alatom za 
kalajisanje, klepanje i1i kovanje, prelaze granice ali se i zaustavljaju nadomak 
naselja iz kojih bi ih, da im nijesu potrebne njihove usluge, mještani najradije 
otjerali. Zato su morali da se dovijaju kako da što lakše dođu do zarade, hljeba, 
stare robe, bilo čega, svjesni da su predrasude koje „gadže” (to jest - drugi) 
imaju o njima, prenošene s koljena na koljeno, često uzrok da ih grubo odbi-
jaju od praga, svoju djecu plašeći da će ih Cigani ukrasti i prodati, piti im krv 
i sl. Istina je da i Romi o „gadžama” misle što i oni o njima. Ali i da oni bolje 
poznaju nas nego mi njih, kao i da im to odgovara. Predrasude koje imamo u 
odnosu na njih, što je gotovo nevjerovatno, podgrijavane su i od njih samih. 
Možda su i time čuvali svoju posebnost, a možda je i u tome nešto od urođene 
romske oštroumnosti ili iskustva da, proturajući priče o svojim čudesnim ili 
opasnim moćima, djeluju na okolinu, pogotovo na žene, kojima rado otvaraju 
karte, gataju im, proričući sudbinu, pričajući im ono što žele da čuju ili ono što 
su saznali, snabdijevajući se informacijama što su ih pokupili od Roma koji su 
prije njih boravili u mjestu u koje stižu. 
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Romi su međusobno jako solidarni. Svaka grupa koja je boravila u nekom 
mjestu, ostavljala je sljedećoj obavještenja o prilikama u njemu, odnosima, 
ljudima, događajima. Činila je to na dva načina - prenošenjem prilikom sus-
reta ili porukama preko drugih grupa, za koje pretpostavljaju da će se sresti. 
I drugi način - tajnim znacima koje su ugljenom, kredom, urezom, ostavl-
jali na određenim mjestima - tarabama, zidovima, stablima, stubovima, kapi-
jama ili sakrivene pod mostom, panjem, drvetom, u šupljini, škrapi... Riječ 
je o znacima - simbolima, slikovnom pismu „šikajmako” i koji svaki od njih 
razumije. Znak KRST, na primjer, znači da u toj kući ne daju ništa; KRUG - 
da su ukućani darežljivi; DVA KRUGA - da su tu ljudi mnogo dobri; dvije 
KRATKE horizontalne linije - da domaćin nema djece; KRUG koji iznutra 
prate tačkice - da je u toj kući svađa oko nasljeđa... Obavještenja o odnosima u 
porodici, smrti, rođenju, broju djece, ženidbi, odnosu sa komšijama, bračnim 
prevarama, ljubomornim supružnicima, ljubavnicama... Sasvim dovoljno da 
lakovjerne, naročito ženske osobe, uvuku u mrežu, zbune, izmame novac, hra-
nu ili robu, služeći se “argumentima” upućenim osobi kojoj gledaju u karte ili 
dlan: „Bolja si za druge, nego drugi za tebe” ( a zar to o sebi ne misli svako?), 
ili „Rođena si između dvije zvijezde” ( između dvije slave, a ko to nije? ) itd...

„Dok se čovjekovo čelo smije, dotle će sijati i njegova zvijezda“ – kaže 
romska poslovica. Iako im život nije bio lak, romske narodne priče odlikuju 
se specifičnom humoru, zrače optimizmom i vedrinom. Romi se smiju, sve-
mu, svačemu i svima – popu i hodži, kadiji i hadžiji, žandaru i bogatom a 
najviše sebi. Uživaju u dosjetkama i smicalicama raznih ugurzsuza, dovitljivih 
mangupa, snalažljivih ljudi. Oni i s Bogom razgovaraju kao s čovjekom, velikim 
gospodinom, inate se s njim, mole: „Il me uzmi, il mi daj da živim“; savjetuju 
ga: „Bože, pamet u glavu kad iznova svijet stvaraš“, traže od njega. 

„Daj, Bože, daj mi
Ujutro doručak,

ako ne daš ručak.
Ako dadneš večeru,
ne moraš doručak“

Romi nemaju epskih pjesama, ni junaka, ne pate za romskim carstvom koje 
je trajalo tri dana, vole pjesme koje pjevaju uz rad ali nemaju pjesama o radu. 
Najviše je vedrih i veselih pjesama, okrenutih čovjeku i životu, pogodnih za 
pjevanje uz igru i muziku, kao pjesma „Igračica se zanijela igrom“ :

„Slušaj bre, igračice,
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Umro ti je otac
Jedini na svijetu

Znaš li ti šta je to otac

Igračica se zanijela igrom.

Slučaj ti, bijeli, među crnima,
Ako umire, neka umire,

Ako je umro, sebi je umro,
Ali ja ne mogu da ostavim,

Svoju igru“

Ili ova:

„Vidi je, oče, kako igra!“
Crvena je u licu

Kao paprika u pasulju.
Obraz joj je vruć

Kao sunce.
Trbuh joj je gladak i crn

Kao usijana tava.
Skočila mi u zagrljaj
I pustila pletenice.
Neka vide bogati

Kako siromasi žive!“

Evo, za kraj ove, jedne od mnogih priča o romima, anegdota iz naše sredine: 
Ćemovskim poljem puhnuo sjever, nosi sve pred sobom. U čergi Rom i 

Romkinja, pokriveni ponjavicom. On se pokrije – nju otkrije; ona se pokrije - 
njega otkrije. Veli Romkinja: Bre, kako je hladno! 

Ćuti ženo, što ne pomisliš kako je noćas sirotinji – prekori je muž.
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ilmija Ćatović je rođen u Rožajama 1933. godine. Akademiju pri-
mijenjenih umjetnosti (odsjek slikarstvo) završio je u Beogradu 
1957. godine u klasi prof. Vinka Grdana gdje je 1980. godine i 
magistrirao.

Radio je kao profesor, dekan na Fakultetu umjetnosti u Pri-
štini, na Fakultetu umjetnosti i dizajna u Nišu i Novom Pazaru.

Izlagao je oko šezdeset puta samostalno i na preko tri stotine 
kolektivnih izložbi. Učesnik je brojnih priznatih kolonija u zem-
lji i inostranstvu. Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja za 
slikarstvo.

Djela Hilmije Ćatovića nalaze se u mnogim svjetskim muzeji-
ma i galerijama kao i u privatnim zbirkama.

„Ćatović je ‘unutrašnjim okom’ pronalazio predjele u koje je 
smještao svoje snove, čežnje, strahove i nemire. Njegove slike do-
čaravaju ljepotu Rožaja i okoline, ljepotu posijanu po njivama, 
livadama, šumama, na jedan neobično vedar način”, zapisali su 
kritičari.

U jednoj od monografija, istoričarka umjetnosti Ljiljana Ze-
ković je, između ostalog, zapisala: “Hilmijino slikarsko djelo uo-
bličava homogenu cjelinu preko koje umjetnik izražava human 
odnos prema svom okruženju  prirodi i čovjeku. Međutim, ono 
što ga čini jedinstvenim i prepoznatljivim jeste njegovo pejzažno 
slikarstvo … Kao slikar pejzaža pripada samom vrhu stvaralaca 
crnogorske savremene umjetnosti koji su se bavili ovim slikar-
skim žanrom. U atmosferi samoće i beskraja, on je otkrivao svijet 
prirode koji postaje projekcija njegovih duševnih, spiritualnih 
i vizibilnih senzacija. Emocije i sjećanja kao primarni faktor u 
pristupu fenomenu prirode postepeno su prelazila u emociju 
i znanje koji dolaze iz psiholoških dubina umjetnika. Dubljom 
analizom njegovih pejzaža možemo naslutiti prisustvo žena koji 
semanifestuje u psihološkom atributu poistovjećivanja čovjeka sa 

H

IN MEMORIAM
HILMIJA ĆATOVIĆ
 (1933 – 2017)
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unutrašnjim pulsacijama prirode, ali i jasnu poruku stvaraoca modernog doba 
koji svoj likovni jezik temelji na principima autonomije umjetnosti.“

Njegov otac Ilijaz, radio je kao činovnik u Rožajama i bio je po slanik De-
mokratske stranke. Po nalogu ondašnje radikalske vlade premješten je iz Roža-
ja u Make doniju, u Kočane. U Makedoniju je prešao sa porodicom.

Hilmija je osnovnu školu završio u Rožajama 1948, a nižu gimnaziju u Be-
ranama. Odmah po završetku niže škole otišao je na radnu akciju početak iz-
gradnje Novog Beograda. Te godine upisuje se na Srednju umjetničku školu 
u Herceg Novom. Direktor škole bio je Milo Milunović, a profesori slikarstva 
Petar Lubarda i Mirko Kujačić. Hilmija je bio u klasi Mirka Kujačića. Kod nje-
ga je proveo dvije i po godine.

U Herceg Novom, Hilmija je učio zajedno sa Dadom Đurićem, Urošem 
Toškovićem, Slobom Pejovićem. U to vrijeme u školi je bilo mnogo starijih 
učenika od Ćatovica. Bilo je ljudi koji su tada imali četrdesetak godina. Tamo 
je bio Filo Filipović, koji je u školu došao kao kapetan, pa Slovenac Stepan 
Kežar, koji je imao preko 40 godina, zatim Đuro Puliti ka, koji je takođe bio 
stariji od redovno upisanih đaka. Učenici su bili raznih nacionalnosti. U vrije-
me Hilmijinog boravka u Herceg Novom, školu su učila dva Albanca, nekoliko 
Hrvata i Muslimana, među kojima su bili Besalet Pojatić iz Pljevalja i Aljo 
Smaijilagić iz Berana.

Škola u Herceg Novom bila je izuzetno kvalitetna. Vladao je duh prave 
umjetničke škole. Moguće je da je na to uticao neobičan sastav učenika po 
starosti. Stariji učenici su unosili radnu atmosferu i umjetnički duh. Puno se 
radilo. «Ja se skoro ne sjećam da je bilo časova, tu se po cio dan  radilo u klasi. 
Radilo se i vani. Čini mi se da nije bilo ograničenja kad počinju a kada se za-
vršavaju časovi. Tu se non-stop radilo. Išli smo i u prirodu. Menza nam je bila 
udaljena od škole otprilike 300-400 met ara, pa se sjećam da smo usput naila-
zili na vrlo interesantne detalje. Pored puta bilo je puna zelenila i raznorazne 
dječice. I dobro se sjećam, recimo, Dado je imao običaj pri svakom odlasku na 
doručak ili večeru,   a on bi pošao malo ranije od ostalih - da usput nacrta ne-
kog magarca ili neki detalj iz prirode. Često je portretisao i djecu koju je sretao. 
Tako smo i mi radili. Mnogo smo se bavili akvarelom. Nekakav materijal sma 
dobijali, dosta smo i sami pravili boje. lmali sma pigmente, boju u prahu, pa 
smo pravili boje za slikanje - jajčane tempere. Nažalost, iz tog perio da nemam 
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ništa sačuvano. U Rožaje sam dolazio na raspust i crtao. To sam radio još od 
osnovne škole. Sjecam se, kad sam bio osnovac u Rožajama je postojao Pionir-
ski dom, pa sam još tada pravio neke slike i to u ulju. To su bile slike sa onih 
značaka: Lenjin, Staljin i šta ja znam. Te slike su bile okačene u Domu. Neki 
ljudi se i sad sjećaju tih slika pa mi ih pominju. A kao srednjoškolac, kada bih 
dolazio na raspust, crtao sam dosta. Naročito sam crtao domaće zivotinje. U 
Herceg Novom nije   bilo mnogo domaćih životinja, uglavnom je bilo magara-
ca i koza. Čak i kada bih išao na kupanje na Ibar, nosio sam blok i crtao», sjeća 
se Hilmija Ćatović.

Zbog teške ekonomske situacije u kojoj se nalazio, Hilmija je bio prinuđen 
da poslije dvije i po godine učenja u Herceg Novom, 1951. godine pređe kod 
sestre u Skoplje i da tamo nastavi školovanje. Upisao se u treći  razred Srednje 
umjetničke škole u drugom polugođu. Bio je na slikarskom odsjeku, u klasi 
poznatog slikara Lazara Ličenoskog. Osim Ličenoskog, profesori su mu bili i 
Nikola Martinoski, kao i nesto mlađi i moderniji Lazeski. U tom periodu Ćato-
vić počinje da se interesuje za monumentalno slikarstvo, pa je često pomagao 
profesoru Ličenoskom u ateljeu na izradi mozaika. Ljubav prema ovoj slikar-
skoj tehnici nastavila se i kasnije, pa je u nekoliko navrata i samostalno radio 
mozaike, a na ovoj tehnici je i magistrirao kod Rajka Nikolića na Akademiji 
primijenjenih umjetnosti u Beogradu. O tome Ćatović govori: „Ličenoski je 
volio mozaik i stalno je donosio kamenje iz Bečića, crveno kamenje. Zapravo, 
gdje god je išao, donosio bi neko kamenje, pa smo mu i mi đaci donosili ka-
menje sa raznih strana. Ja sam često svraćao u atelje kod profesora i pomagao 
mu da lomi kamen za mozaike. Tu sam dobio neku slikarsku osnovu i želju za 
mozaikom. Kasnije sam se na Akademiji, a i u životu, bavio mozaikom. Čak 
sam i magistrirao na mozaiku.”

Atmosfera u Srednjoj umjetničkoj školi u Skoplju, bila je slična onoj u Her-
ceg Novom. Bila je i to izuzetno dobra škola.

U vrijeme školovanja u Skoplju, Ćatovićeva porodica preseljava se iz Rožaja 
u Novi Pazar. Po završetku Srednje umjetničke škole u Skoplju 1953. godine, 
nastavlja školovanje na  Akademiji primijenjenih umjetnosti u Beogradu. 

Po završetku Akademije, vratio se u Novi Pazar i ubrzo otišao na odsluženje 
vojnog roka. Vojsku je služio u Podgorici kao inženjerac, ali ubrzo je prebačen 
u klub gdje je dobio jednu prostoriju i materijal za slikanje. Tamo je puno sli-
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kao pa je napravio  izložbu u Podgorici i Sarajevu. Sem slikanja u klubu, radio 
je i neke druge poslove u kulturi. Osnovao je dramsku sekciju. U njegovoj klasi 
bili su poznati glumci Vlado Stefanović i Husein Čokić. Hilmija je radio sce-
nografiju za njihove predstave.

O tome on priča: 
Ugledao sam kako niz stepenice pozorišta silazi Hasan Mekuli, njegov ta-

dašnji upravnik, a moj cimer iz gimnazijskih dana u Beranama. On se tada 
bavio književnošću i prevođenjem. Tu sam se upoznao i sa Ali Hadrijem. Pitali 
su me gdje sam i šta radim. Ja sam im rekao da sam slobodan. Oni su me sa-
vjetovali da dođem u Prištinu, jer u tom gradu nema slikara. I tako sam ja 1. 
septembra došao u Prištinu i radio u izdavačkoj kući „Rilindija”. 

Već na samom početku Ćatovićevog rada u „Rilindiji” stižu priznanja. Na 
Sajmu knjiga u Beogradu, neke knjige koje je on pripremio dobijaju nagradu. 
Kasnije se  bavio i udžbenicima, ilustrovanjem udžbenika, i knjigom uopšte. 
Nakon godinu dana rada u „Rilindiji” raspisan je  konkurs za nastavnike Više 
pedagoške škole - likovni smjer. Konkurisao je  i bio je primljen. U toj školi 
proveo je dvanaest godina kao profesor slikarstva, sve dok ona nije prerasla u 
Akademiju umjetnosti, na kojoj izabran za profesora. 
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rideset prvog marta 2017. u Bijelom Polju, Zuvdiji Hodžiću sveča-
no je  uručena  državna nagrada „Miroslavljevo jevanđelje“. Uru-
čujući  nagradu ministar kulture, Janko Ljumović je, između osta-
log, istako: „Čitajući ovaj roman, uviđamo koliko je ta inspirativna, 
prostorna i kulturološka razuđenost uticala na fascinantnu struk-
turu teksta, koji Hodžić objedinjuje onim što je tradicija ostavila 
kao jednu od najupečatljivijih karakteristika našeg kulturnog bića 
– umijeća pripovijedanja. Od Gusinja do Skadra, preko Prokletija i 
Sandžaka, Hodžićevo pero šestari po sudbinama predaka, u kojima 
se prelama realno i imaginarno, svjedočeno i izmaštano, a sve za-
činjeno jhumorom i tugom, ispisano živopisnim jezikom. Idiomi i 
arhaizmi stvaraju osobenu leksičku magiju, izvedenu u promišljeni 
leksički eksperiment.U Hodžićevom prosedeu otkriva se  poetski  
osmišljena nadgradnja koja njegovo  pripovijedanje uvezuje  u sa-
vremene narativne obrasce, razigrane između  kozerije  i  poetske 
osviješćenosti,  isprepletene oko intime i svakodnevlja, ali i zapita-
ne nad velikim fakturama istrije.“ 

Čestitajući dobitniku, gradonačelnik Bijelog Polja, Aleksandar 
Žurić  je kazao: „ Bijelo Polje je i te kako  svjesno časti da dodjelju-
je nagradu tako prestižnog imena – „Miroslavljevo jevanđelje“, ali 
i srećno što je dodjeljuje prijatelju našeg grada, sjajnom pjesniku, 
pripovjedaču, romanopiscu i izvanrednom čovjeku – Zuvdiji Hod-
žiću. Njegova životna biografija, djelo, dokazani odnos prema Cr-
noj Gori, njenoj sudbini i stremljenjima, najsigurniji je pokazatelj 
da ova nagrada ide u ruke koje će znati da je čuvaju.“ 

Obrazlažući odluku žirija, Bogić Rakočević je rekao: „Hodžićev 
narativni opseg  širok i obuhvata  period njegovih predaka,  mla-
dalačke i dane, one podatke iz životnog okruženja što  u sebi nose 
neku misteriju i konkurišu  životnim činjenicama, zatim  preispi-
tivanje sebe i vremena  u kojem živi,  nizanje sažetih  činjenica i 
detalja iz  stvarnosti s povremenim oslanjanjem na maštu“.  Aauto-

T

Zuvdiji Hodžiću nagrada 
„MIROSLAVLJEVO 
JEVANĐELJE”
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rova naracija ne prestaje se  odazivati na stvarnost, njena dinami-
ka  zahtijeva strpljivog čitaoca.  Roman „Svi moji“, prepun je raznh  
avantura. U njemu se spajaju  današnje i sadašnje. Sve što nam se 
događa  već je viđeno, ali Hodžić naizgled obične detalje , stavlja  u 
neobične kontekste, nudeći čitaocu uzbudljive trenutke. 

Zahvaljujući na nagradi, Zuvdija Hodžić je  rekao: 
“Do dobijanja nagrade „Miroslavljevo jevanđelje“ nijesam 

znao da se u  Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti čuva nje-
govo faksimilsko  izdanje, vjerno reprodukovano, sa kolorisanim 
stranicama,  pozlatom, inicijalima, kožnim povezom i metalnim 
kopčama. 

S pojačanim emocijama listao sam iluminirani rukopis – od 
korice do posljednje stranice i zapisa na njoj: „Ja, grešni dijak Gri-
gorije.... zastavih zlatom ovo jevanđelje velikoslavnom knezu Mi-
roslavu, sinu  Zavidinu“...

I tada, i kasnije, mislio sam  o umjetniku koji je, prosvijetljen 
Svetim Duhom, najvjerovatnije u stolnom Kotoru, u benediktin-
skom skriptoriju, monaški strpljivo i predano, ljubavlju i vjerom 
u Stvoritelja, pisao i risao Jevanđelje, obogaćujući minijature na-
turalistički crtanim ljudskim figurama, floralnim prepletima, živo-
tinjama i pticama,  elementima stilskih strujanja u Zeti,  zemlji na 
granici hrišćanskog Istoka i Zapada, suprotstavljenih borbom za 
interese i prevlast, što su zetski umjetnici uspjeli da prevladaju i da 
oslanjajući se na staro, kasnoantičko nasljeđe, ali i usvajajući  novo 
– umjetnost italijanskih gradova, stvaraju djela nadmoćna nad vre-
menom  i za sva vremena. Takvo je i „Miroslavljevo jevanđelje“ 
koje sadržajem i formom,  pripovjednim i likovnim, „sjedinjenim  
u panteističkoj sintezi“ čini da ga i vjernici doživljavaju kao umjet-
ničko djelo neprolazne ljepote i sjaja a ne kao crkvenu knjigu.   

Dragi prijatelji, 
„Dvije stvari određuju misli i radnje ljudi; jedno je priroda, 

drugo je kultura“ – zapisao je Ipolit Ten. Mijenjali su se  klima i 
vremena, carstva i države, uzdizale se i nestajale ali je misija umjet-
nika uvijek bila ista:  oplemeniti sebe i druge, učiniti svijet  ljep-
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šim i boljim. Svejedno da li to čine perom, kičicom, mistrijom, 
obrađivanjem grubog kamena, ugrađivanjem  u temelje Panteona 
ili sizifovskim  guranjem uz svoje brdo - umjetnici što više daju – 
više i imaju; što njihova djela više pripadaju drugima – sve su više 
i naša.  Zato su naši i „Miroslavljevo jevanđelje“ i freska „Gavran 
hrani proroka Iliju“, i „Misal“ Đon Buzukua, i minijaturni  Kuran 
iz Husein – pašine džamije, i slike Tripa Kokolja, i epska platna 
Lubardina,  i epski spjev  Avda Međedovića. 

Zato i ja „Miroslavljevo jevanđelje“ smatram svojim, zato i ovu 
nagradu doživljavam kao priznanje umjetničkom djelu ali i potvr-
du multikulturalnosti i multietičnosti našeg društva, ljepote življe-
nja i stvaranja u Crnoj Gori. 

Na to smo svi s razlogom ponosni.
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Svi smo se pitali: šta posle Davidove zvijezde, da li je uop-
šte moguće ponoviti to čudo... Zuvdija Hodžić je, na jedan 
književno-magični način dokazao da jeste. Naravno, da bi to 
bilo moguće, neophodno je imati njegovo akademsko obra-
zovanje, njegovo fantastično životno iskustvo i njegov goto-
vo nadljudski, božanski dar za pripovedanje. To je retko, baš 
jako retko. 

Akademik Hodžić, je kao potomak loze velikih adepata 
– derviša, u jednom intervjuu rekao da: „Piše“zato što ima 
osjećaj da neko drugi kroz njega piše. Kad treba da govorim, 
veoma sam mučan i uvijek želim da se držim po strani, kad 
pišem, kao da neko drugi to čini kroz mene. Dešavaju se neke 
čudne stvari, da li je to neka derviška tradicija iako su moji s 
njom raskinuli uoči Drugog svjetskog rata, moji su prihvatili 
komunizam i bili partizani i komunisti“ – dodaje Hodžič“.

Ta pojava je u književnoj teoriji poznata kao „božanski 
diktat“ i retki su teoretičari književnosti koji vole da pričaju 
o njoj. Stvar je u tome da su makar delimično veliki majstori 
pisane reči, poput Zuvdije Hodžića, na neki način ipak veza 
između neba i zemlje. Kroz njih se govore, odnosno, pišu 
stvari koje nadilaze ego i pričaju direktno našiom dušama, 
nastavljajući ih i upućujući ih na pravom putu.

Kao što svete knjige imaju više nivoa čitanja, ima ga i ovaj 
Hodžićev roman. 

Tehnički, gotovo je nemoguće napisati proznu knjigu koja 
je u celini pjesma u prozi. Međutim, kada počnete da čita-
te Svi moji, to ćete jasno osjetiti, ovaj roman napisan je kao 
vrhunska poezija, ovdje je svaka reč izvagana i pounutrena, 
prije nego što je alhemijski spojena sa drugim rečima. 

Možemo to nazvati „mitskim realizmom“, kako obično 
žanrovski svrstavaju djela akademika Hodžića, a možemo 
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KRITIKA  KRITIKË  KRITIKA 

121

skrajnuti literarne etikete i uroniti u jedan mističan svet, koji 
generacijama prenosi određeni kodeks časti i lojalnosti po-
rodici i otadžbini, uvijenoj u razne priče i doktrine, nekad mi-
stične, nekad marksističke. Bit je u tome da su Hodžići ovu 
mudrost uspjeli da iznesu do naših dana i sada je napokon 
stavljena i na papir, u obliku romana. 
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lavljani i Gusinjani u anegdotama - je zbirka koja sadrži 301 
anegdotu različitog obima. Ima ih izuzetno kratkih od po tri-če-
tiri rečenice, a ima ih i do jedne stranice. Upravo ih njihova krat-
koća čini komunikativnim i efikasnim. Ovi anegdotski zapisi su 
o savremenicima, prijateljima, rodbini, sugrađanima. Podsticaj 
zapisivača je želja da istakne čojstvo, plemenitost, snalažljivost, 
borbu, junaštvo, dobročinstvo, suzdržanost, solidarnost, saosje-
ćanje, žrtvovanje, zaštitu nemoćnih, smisao za praštanje...ljudi sa 
ovih prostora. Stoga je anegdota svedena na jednostavan, sinte-
tičan i autentičan dokumenat. Realno i koncizno su zapisane sa 
naglašenim senzibilitetom.

Dovoljno nam govori sam naslov Plavljani i Gusinjani u 
anegdotama o autorovoj namjeri, sadržini knjige i njenom mi-
saono-filozofskom čvorištu. Reković se vodi načelom istinitosti. 
Često je svjedok događaja, scene, postupaka. Poziva se na svje-
dočenje drugih imenom i prezimenom, pojavljujući se i sam u 
nekim anegdotama.

Anegdote pripadaju duhu bilo kog vremena, podneblja i menta-
liteta. Originalne su, teme su savremene, likovi iz sredine, oivičene 
mentalitetom našeg naroda, bliske čitaocu. Osim mentalita pred-
stavljaju kolektivno, svjesno, nesvjesno, sistem vrijednosti, vre-
menske prilike-neprilike, pravdu-nepravdu, patnju, bijedu, nostal-
giju i ljubav prema zavičaju, kritikujući visoke funkcionere...Izvori-
ma komike, satire - ismijavanja neke negativne pojave i neljudskog, 
pravednog i nepravednog i karakterizacije pridodat je jasan i jedar 
narodni jezik sa primjesama dijalektizama, arhaizama, orijentaliza-
ma, kao osnove duhovnosti čovjeka, koji ulazi u svakodnevni život 
svih nas. Poruke su jasne, psihološki uvjerljive, moralno osobene. 
Stoga, u njima ima dosta hiperbole, ironije, alegorije i metafore. 
Smijeh je često oštar, zajedljiv, gorak, jedak; isticanjem negativnog 
afirmiše se pozitivno. Ipak, to slikanje je s mjerom i ukusom, bez 
iole pakosti i mržnje. Ljudi su prikazani na realističan način, zato 
su one i uvjerljivije i sočnije. Često u njima ima surovostii i bez-
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dušnosti; nejaki, slabi, nesugurni i komični su postupci aktera, te njihov govor. 
Kroz anegdote i bisere se oličavaju ljudi, njihovo ponašanje, visprenost, mane. 
Nerijetko se govori jasno, a misli se na drugo, takozvani alegoričan način ispolja-
vanja. Draž je veća u otkrivanju, prepoznavanju, u identifikaciji predstavljenog 
sa doživljajem. Kroz smijeh je ovim ljudima karakter vjerno odslikan u njima, 
njihovom ponašanju koja se određuju kao karijerizam, konformizam, problemi, 
nedaće, rješive i nerješive situacije u kojima bi se nalazili. 

One imaju energetsku moć, zbog podneblja na kojem su nastale. Mogu se 
prevesti na strani jezik, samo u slučaju ne da neko dobro poznaje jezik na koji 
bi se prevele, već da prevodilac odlično poznaje duh ovog naroda! Međutim, 
neprevodiv je duhovni svijet koji se odražava kroz riječi.

U njima nema opisa, počinju naglo i odjednom, sa dijalogom kao domi-
nantnim sredstvom predočavanja. Nema šireg portretisanja likova, kao ni šireg 
slikanja situacija. Nemaju više događaja, samo je jedan jedini i to češće vrlo 
kratak, u obliku kratke scene. Kada je dramski detalj u pitanju inspirisan je 
na epski način i to najčešće dijalogom. Ona ništa posebno i detaljno ne objaš-
njava, niti komentariše, niti sam autor uključuje u sebe moralnu ili ma kakvu 
poruku. Dok iznosi poruku njom ništa ne želi da dokaže, već je kazuje na sli-
kovit, lapidaran i duhovit način. Zato je snaga njenog dejstva u njenoj slikovi-
tovitosti, sugestivnostii i edukativnosti. Stoga su one mudre i razborite. On ih 
zapisuje onako kako ih je čuo, pridajući im veliku važnost, istinu, emociju... 

To im je posebno davalo dimenziju upotrebom i/jekavštine: (hijanet, vje-
ra, vjeđa), zastupljenošću jekavske jotacije: ć (<tje;<cje-ćera, tjera, ćepanica, 
cjepanica), đ (<dje-djevojka, đevojka), ś ( <sje-sjeme, śeme) i ź (<zje-zjenica, 
źenica), postojanošću tri akcenta i to dva silazna i jedan dugouzlazni akce-
nat, uprošćenim padežnm sistemom, te zastupljenošću kongruencije i konju-
gacije nazala koji se koriste u govoru plavo-gusinjana: (rekaen, došaen i sl.), 
ikavizama u govoru Gusinjana-„Čuo saem da imaš sina (sijena)“, spiranta h, 
i kod autora i u narodu i gdje mu je i gdje nije mjesto : (halal, hrupa), dok je 
kod Crnogoraca neutralisan (Akanje, odža...), oblika hipokoristike (Fahša, 
hočko...), dijalektizama (lokalizama): (božara, helj, cipcio) i sl. 

Gospodin Reković je kroz satiru, anegdotu, doskočicu, legende, bogatstvo 
starih riječi, sliku, ostavio značajno i bogato svjedočanstvo o vremenu, do-
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gađajima i ljudima. Iako su ti događaji bili često karakteristični po snažnoj 
dramskoj napetosti i naglašavanju neke ljudske crte ili postupka, u njima nema 
ničeg ličnog, kako kaže sam autor u knjizi. To je pitanje individualizacije, to 
je kolektivno, zajedničko, svih nas. Na žalost često nam napadaju vrijednosti a 
ne mane. Na sreću svih onih koji cijene vrijednost, u ovom nasljeđu vrijednost 
pripada svima, ona je ljudska, svjetska, ona je naša. Njegova djela neće štititi 
samo ljudi, već i prostor na kojem su se rađala, stvarala, bilježila. Nije to feljto-
nistička literatura dnevnog života, to je uvid u čovjekov svijet unutrašnji, a taj 
svijet traje.

Uspjeli smo da iz njih upoznamo etiku, psihologiju i filozofiju života ljudi 
koji žive ili si živjeli na ovim prostorima. 

Autor je veliki entuzijasta koji gaji ogronmu ljubav prema vlastitoj kulturi, 
jeziku, zavičaju, prošlosti. Djela su od ogromnog književnog i istorijskog zna-
čaja, jer kako biseri, anegdote, stare riječi tako i motivi koje prikazuje kroz svo-
je slike omogućavaju prodor u najstariju podsvijest našeg naroda. To je govor 
ljudi jednog podneblja, traganje za izgubljenim, otkrivajući njihovu vrijednost, 
i snagu. Uspio je da sačuva riječi, motive iz našeg kraja, anegdote, oživi ih i 
vrati narodu. 

Cilj autora je očuvanje izvornog govora, kojim se opisuju osjećanja ljudi sa 
ovih prostora. Vraća nas u prošlost punu ljubavi, poštovanja i sabra. Podsjeća 
nas na govor naših najmilijih uz koje smo porasli srećni i bezbrižni. Njihova 
vrijednost trajaće kroz vrijeme, uvećavajući se svakodnevno.
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