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MONOGRAFIJA
Gjergj /Đerđ/ Noc Martini
(1945 – 2012)
Botuuës / Izdavač
Shoqata e Artisteve dhe Intelekualëve
Udruženje umjetnika i inetelktualaca
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Zuvdija Hodžić
JEDINSTVO ETIKE I ESTETIKE

K

oncipirajući prilog za monografiju Đerđa Noc Martinija, sjetio
sam se drevne istočnjačke priče o umjetniku što je, završavajući
sliku pejzaža, nestao u njoj. Sjetio sam se zbog njene simbolike i
poruke: umjetnik je u svome djelu.
Baš kao Đerđ Noc Martini koji se odlaskom iz života, preselio u
svoje, nažalost nezavršeno djelo, prekinuto u umjetnikovoj najzrelijoj stvaralačkoj fazi, kad su se od njega s pravom očekivala
vrhunska likovna ostvarenja.
Srećom, i to što je stvorio tokom višedecenijskog rada, bogato je,
veliko je, obezbjeđuje mu visoko mjesto u albanskoj i crnogorskoj
likovnoj umjetnosti i kulturi.

Blag i blagorodan, iskren, široke duše, čvrstih moralnih uvjerenja
i karaktera, s pravom je uživao veliki ugled. U svemu, u životu i
umjetnosti, slijedio je Rodenovu poruku „da treba najprije biti
čovjek pa tek onda umjetnik“. Samo je čovjek njegovih kvaliteta,
ljudskih i umjetničkih, mogao biti predsjednik udruženja, sekcija, komisija, žirija, prosvjetnih i kulturnih institucija, a ne povrijediti sujetu taštih, hronično osjetljivih kolega, ne zamjeriti se,
imati čvrst, estetski i moralni stav i kriterijum, a ne doživjeti ni
prigovor a kamoli kritiku. Poštovao je i sebe i druge, i kao rijetko
ko iskreno volio ljude, imao prijatelje, umio da ih razumije, spreman da nesebično pomogne.

Zuvdija Hodžić Jedinstvo etike i estetike

Cijenjen kao slikar o kome su nadahnuto pisali poznati kritičari,
Đerđ Noc Martini je plijenio i svojom prirodom, plemenitošću
i dobrotom, ljudskošću. Da su svojevremeno članove Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore anketirali ko je među njima
najomiljeniji i najcjenjeniji, odgovor bi bio jedinstven: Đerđ Noc
Martini.
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I u svom umjetničkom radu Đerđ Noc Martini „pridržavao“ se
Rodena koji je, na pitanje da li je teško stvoriti umjetničko djelo,
odgovorio: „Nije, uzmeš kamen i odstraniš sve suvišno“.
Svakoj slici, bilo da je riječ o kompoziciji, aktu, pejzažu, figurativnosti, ekspresionističkoj poetici ili narativnosti, pristupao je s ljubavlju i posvećenošću, „odstranjujući“ sve suvišno, svodeći je na
suštinu, u krajnjem – na čistu likovnost. Zato svaka njegova slika,
čak i crtež, predstavlja „zaokruženo“ djelo. Kritičari su mu dešifrovali inspirativna polazišta, najprije u mitovima, predanjima i
tradiciji albanskog i crnogorskog naroda, u životu gorštaka, a zatim u mediteranskom svjetlošću obasjanon miljeu rodnog Štoja,
Ulcinja, mora i podmorja (Đerđ je volio da roni, očaran bojama i
tajanstvenošću podvodnog svijeta).
„Na moje slikarstvo uticale su priče koje sam slušao od starijih o
mukotrpnom životu naših predaka po brdima Malesije“ - zapisao
je Đerđ Noc Martini. Otuda na njegovim prvim slikama portreti
i likovi gorštaka, ljudi i žena, Malisorki, starih i mladih, karakteristične fizionomije, naslikane snažno, s dubokim poniranjem
u njihovu psihologiju. Kasnije će Đerđ Noc Martini svoju poetiku i stvaralaštvo obogatiti proučavanjem i istraživanjem, obrazovanjem, neprestanim učenjem, ne gubeći ništa od autentičnosti i izvornosti; sve više dobijajući i postajući svoj i naš, sve bliži
drugima i najboljima. Sjećam se njegovog boravka u Njujorku,
iskoristio ga je da danima – od jutra do večeri vrijeme provodi u
galerijama, neposredno se upoznajući sa djelima velikih majstora. Znanje stečeno na Likovnoj akademiji u Beogradu, proširivao
je studijskim boravcima u evropskim metropolama, slikanjem,
gotovo svakonoćnim radom u „svom kosmosu“ - zapravo najdražem kutku – svojom rukom izgrađenom i uređenom ateljeu
u krugu Osnovne škole „Maksim Gorki“ čiji je dugogodišnji direktor bio.
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Zuvdija Hodžić Jedinstvo etike i estetike

U njemu je imao i biblioteku omiljenih svjetskih i naših pisaca,
filozofa, esejista, pjesnika, knjige i kataloge prijatelja, monografije
umjetnika koje je s ljubavlju čitao i pregledao – baš kao što će
brojni prijatelji i kolege, s poštovanjem uzimati u ruke monografiju o njemu, velikom čovjeku i umjetniku koja će istoričarima i
ljubiteljima umjetnosti omogućiti da se na pravi način upoznaju
s njegovim opusom – od prvih crteža, impresija, studentskih radova i akademskih studija – do pune afirmacije i slika kao antologijsko „Jutro“, sveto i čisto, ili meni najdražu „Igra“ na kojoj dvoje
zanesenih i ponesenih, s podignutim rukama i crvenim maramama, ritmikom i pokretima (gotovo se „čuju“ drevni instrumenti)
nastavljaju neku magijsku, možda pagansku narodnu igru, pričaju o duhovnoj snazi i ljepoti naroda koji je iznjedrio umjetnika
kakav je Đerđ Noc Martini.
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Dr. Basri Çapriqi
NJË UNIVERS UNIKE DHE I
PAPËRSËRITSHËM

P

ortretet e Gjergj Noc Martinit, disa që të duket se i ka shkëputur
nga përditshmëria jonë dinamike e disa i ka marrë nga diku larg,
nga një kohë tjetër apo nga një epokë tjetër, janë fytyra të zgjedhura
jo për të bartur totalitetin e tyre fotografik, por për t’u shkrirë në një
hapësirë, në një hapësirë që zgjatet para syve tanë si një pafundësi
shumë dinamike ngjyrash. Një fytyrë gruaje nuk shkëlqen me vijat
e saj të përkryera si bukuri e jashtme, por të pushton padiktueshëm
me një rrezatim të brendshëm që depërton nga thellësi shpirtërore
gërshetuar me një filozofi jetësore, të dhëna me detaje mjeshtërisht të zgjedhura. Në sytë e një gruaje malësore piktori ka kapur të
pakapshmen nga një largësi e fundme dhe e padepërtueshme duke
reduktuar kështu gjithë dramacitetin e fytyrës së saj në shikimin e
saj magjik e që na duket se ka shtresuar një dramë tejet komplekse
njerëzore, një histori fatesh, asnjëherë të thëna deri në fund. Është
e mahnitshme se si piktori shkrin egërsinë e thekshme plot rrudha
në fytyrën e një portreti me një ngrohtësi njerëzore që buron diku
nga thellësia e shpirtit. Shkrirja e fytyrave me gjithë dramacitetin
njerëzor që bartin në një hapësirë të pafundme me plot detaje dhe
ngjyra të marra nga ngjyrat e tyre, është një lojë magjike që piktori
ndërton, një univers unik dhe i papërsëritshëm, sa real aq mitik në
të njëjtën kohë.
Portretet malësore, fytyra burrash të rreptë e të butë në filozofinë e
tyre, fytyra malësoresh me shikimin depërtues që shkojnë deri në
thellësi të paarritshme, detaje mjeshtërisht të shkëputura nga një
trashëgimi e hershme shqiptare plot dinamikë ngjyrash, janë krijimet më me vlerë të gjithë opusit artistik të Gjergj Noc Martinit. Të
dhëna me një gjuhë moderne figurative e shumë të pasur me detaje
të gërshetuara me mjeshtëri, këto imazhe origjinale bëhen pjesë e
pazëvendësueshme e thesarit artistik kombëtar.
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Dr. Basri Čaprići
CJELOVIT I NEPONOVLJIV
UNIVERZ
ortreti Đerđ Noc Martinija, neki koji nam se čine kao da ih je skinuo
iz naše dinamične svakodnevice, dok je druge uzeo negdje daleko, iz
nekog drugog vremena ili iz neke druge epohe, odabrani su likovi,
ne da bi raznosio unaokolo njihov fotografski totalitet, već da bi se
rastopili u prostoru, u onaj prostor koji se širi ispred naših očiju kao
neka veoma dinamična obojena beskrajnost. Jedno žensko lice ne
sija njenim savršenim linijama kao spoljašnja ljepota, već nas neprimjetno obuzima nekim unutrašnjim zračenjem koje prodire iz
dubine duše isprepletene životnom filozofijom, dato je majstorski
izabranim detaljima. U očima jedne Malisorke slikar je iz neke beskrajne i neprozirne daljine uhvatio ono što je neuhvatljivo reducirajući cijelu dramatičnost njenog lica u njen magijski pogled i koje
nam izgleda kao da je raslojavao veoma kompleksnu ljudsku dramu,
neku istoriju sudbine, nijednom do kraja dorečene. Zadivljujuće je
kako se na slici rastopi izrazita grubost prepuna bora na licu jednog
portreta, ljudskom toplinom koja izvire negdje iz dubine duše. Rastopljavanje takvog lika koji, sa čitavom ljudskom dramatičnošću
nosi u nekom beskrajnom prostoru prepuno detalja i boja uzetih od
njihovog kolorita, je magična igra koju slikar gradi, jedan cjelovit i
neponovljiv univerz, koliko realan toliko i mitski istovremeno.
Portreti Malisorke, oštra i blaga muška lica u njihovoj filozofiji, lica
prodornih pogleda Malisorki koji prodiru do nedostižnih dubina,
detalji majstorski izdvojeni iz jednog starog albanskog nasljeđa prepunog dinamičnih boja, su najvrijednija ostvarenja u cjelokupnom
umjetničkom opusu Đerđ Noc Martinija. Stvarane modernim
umjetničkim jezikom i veoma bogatim majstorski isprepletenim
detaljima, ove originalne slike postaju nezamjenjivi dio nacionalnog
umjetničkog blaga.
Preveo: Ćazim Muja

Basri Çapriqi Një univers unik dhe i papërsëritshëm (Cjelovit i neponovljiv univerz)

P
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Ognjen Raduloviq
„KOMPOZICIONI IV”

N

ë mesin e artistëve që në mënyrë të qetë dhe pa u imponuar krijojnë veprën e vet është edhe Gjergj Noc Martini. Kjo nxitje për
diskreten vjen nga përcaktueshmëria e qëndrimit se piktura do të
paraqitet vetë herët apo vonë. Me rëndësi është këmbëngulja në
punë dhe mundi, ndërsa koha do ta bëjë të vetën. Do të lindë ideja e cila do të përputhet me preokupimin e gjatë, me disponimin
kreativ... Dhe kështu, me avancimin e tij në krijimtari, Martini
pikturoi “Kompozicionin IV”, pas shumë punimeve figurative krijoi abstraksionin i cili ngrihet drejt veprave më të mira të artit
bashkëkohor malazez. Në këtë qëndron veçantia e artistit - opusi
i mbushur me sende, ndërsa vepra më e dalluar e piktorit është
e lidhur me një botë krejt ndryshe dhe pa objekte. Kjo pëlhurë e
veçantë u imponua me vlera artistike dhe i la nën hije punimet
tjera të piktorit për të cilin dihet se është “... epik sipas vokacionit,
i lindur në mesin e njerëzve të cilët ruajnë vetinë e të parëve malësorëve, ku çdo gjë jeton në rrëfenjë dhe për shkak të rrëfenjës
(sepse ajo ruan emrin dhe kujtimin), ndërsa sa i përket arsimimit
ai është i prirur për lirikën...”
Në të vërtetë, lirika penetron si bazë e përbashkët së bashku me
vijën, sepse piktura e Martinit “në themel nisë nga baza vizatimore. Vizatimet me tush, me penë apo brushë, flasin për lirinë
e kësaj forme të realizimit. Kur vizatimi është i punuar me penë,
ai është më i fuqishëm dhe më besnik ndaj definimit të formës
dhe trajtës, ndërsa në kreativitet, më afër realizimeve surrealiste.
Ata të punuara me brushë, me lëvizje të gjera, janë më të qeta në
pikëpamje asociative”, thekson, përsëri, Maroviqi. Ndërsa piktori
shton: “Ky është ndikimi i rrëfenjave të cilat i kam dëgjuar nga
më të vjetrit për jetën e vështirë të të parëve tanë nëpër malet e
Malësisë... Mirëpo, kjo jetë, së bashku me peizazhin e këndshëm
të cilin përpiqem ta vendos në shumicën e pikturave të mia, është
një synim i suksesshëm drejt transformimit të njerëzve dhe të
jetës...” Nga kjo kanë dalë në pah vërejtjet e rëndësishme për të
kuptuar zanafillën e “Kompozicionit IV”. Para së gjithash, bëhet

14

fjalë për vizatimin me ngjyrë, për lirikën dhe për peizazhin i cili e ka mbisunduar atë - narracionin, qysh më përpara dhe për një kohë të gjatë.

Edhe pse kështu, ekspresiviteti është cilësi e shprehjes moderne; i jep mbresë
të fuqishme pikturës në masën e karakterit të interpretuesit. Të qenies së tij
më intime. Në artin figurativ, asgjë aq mirë nuk përfaqëson të brendshmen
e personit sikurse liria e zgjedhjes së ngjyrave dhe e lëvizjeve. Kjo do të thotë
të mos jesh i ngarkuar me çfarëdo qoftë, përveç me gjuhën figurative dhe me
dorëshkrimin e vet artistik. Prandaj dhe ndjenjat lirike të artistit janë të paraqitura me lëvizje të gjera dhe të sinqerta. Piktura e vendosur në rrafsh shtrihet
jashtë kornize sikur të ishte kompozuar rastësisht ashtu. Ngjyrat janë të akorduara në regjistrin harmonik. Asgjë nuk e prish ritmin e toneve të çelëta dhe të
errëta. Ka edhe diç nga organizimi grafik i sipërfaqeve, por edhe vorbulla dhe
pjerrtësi, siç ndodh në interpretimin e hapësirës tek Munku. Edhe butësi edhe
shqetësime të lehta, njëkohësisht. E gjitha është paraqitur në frymën e ekspozimit të ndjenjave më të thella: me ngjyrën - lëvizjen dhe tonin - vijën. Mirëpo,
para së gjithash, për shkak se në këtë prurje është fshehur figurshmëria e pastër, artisti pikturon në formate jo të mëdha. Në ta arrin koncentrimin e plotë
të veprimit artistik figurativ, kondenson idenë artistike deri në vetë idenë. Në
këtë veprim e ndihmojnë freskia koloristike, qetësia tonike, lëngështira dhe
pastuoziteti i shtresimit të ngjyrës... Ka edhe nostalgji të fshehtë në ato piktura,
e cila depërton në sipërfaqe si vezullim i hapësirës”. Ky është rikujtim vibru-

Ognjen Radulović Kompozicioni IV (Kompozicija IV)

Pra, edhe pse kemi të bëjmë me abstraksion, përsëri fjala është për peizazhin,
por vetëm si asociacion për hapësirën e vendlindjes. Dhe asgjë tjetër. Mirëpo,
pikërisht këtu është mbizotëruar vështirësia më e madhe e piktorit; nga vetë
fakti se tanimë nuk ka objekte në pikturë, piktorit i është hapur rruga për realizimin e termave figurative siç është - ekspresiviteti asociativ. Pasi që peizazhi
nuk është i përcaktuar, ai kalon në domenin e të rikujtuarit të objektit të karriges, të figurës së deformuar, madje edhe të telefonit... Në çdo gjë që provokon
imagjinatën e shikuesit. Ky aluzion ndaj motivit ka krijuar tek ai mundësinë
e gjurmimit të jashtëzakonshëm të shprehjes së vet, për ngjyrën tingëlluese
autoktone, me ton të veçantë, me kompozim shqetësues... Sepse, sigurisht, nuk
është lehtë që me pak instrumente të bëjmë muzikë simfonike.
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es nga larg për vendlindjen, për mesazhin rreth këtij nënqielli. Ky është dhe
imazhi“ i rrjedhës bashkëkohore të jetesës”, siç është shprehur artisti ynë, të
përjetuar dhe në formë abstrakte të qitur në pëlhurë.
Dhe këto janë ngjyrat nga rrethi i Shtojit, vendlindjes së piktorit, të cilat në det i
ka bartur lumi Buna, atëherë kur shkëlqimi nga nxehtësia përvëluese bën që sendet t’i humbin format e veta, të valëviten - duke u përhapur dhe duke u derdhur
njëra në tjetrën. Pas mesit të ditës në bregdet të gjitha gjërat bëhen nga pak abstrakte, përveç hijeve. Ato janë më të thella dhe më të errëta sesa diku tjetër,
ashtu si edhe format e “Kompozicionit IV”. Të shkurtra nga rënia nën pjerrtësinë
e ashpër, ato krijojnë përshtypjen e të deformuarit të sendeve. Kështu, të themi,
figura bëhet e thukët dhe e derdhur - e panjohur dhe deri diku sureale. Të rikujton sendin po aq sa edhe peizazhin. Por, në çdo rast, përshtypja për ambientin,
në pikturë, është e qartë, e butë dhe e dashur - e ndritur.
Me një peizazh të këtillë mezi të identifikueshëm, evokohet joarbitrariteti fabular nga punimet e tjera të piktorit, sipas të cilit, siç është shprehur vetë piktori, këto janë “...piktura të cilat i kam mbajtur mend si fëmijë, janë rrëfenja
për jetën e vështirë të të parëve të mi, për zakonet dhe folklorin të cilët dalëngadalë po zhduken”. Megjithatë nga ato ka mbetur diç në “Kompozicionin IV”,
ndoshta më tepër synimi i tij për një shprehje moderne, të krijuar më parë me
teknikën tradicionale, sesa me diç tjetër. Mirëpo, krejt njësoj, sikur më parë
ndjehet sesa shihet apo dëgjohet njëfarë narrativiteti i zhvendosur, sepse aty
tanimë “...nuk ekziston frika për të mbijetuar, frika e cila në këto vise të zymta
ishte pjesë përbërëse e jetës. Kjo do të mund të definohej edhe si pikturim me
theks ekspresionist - surrealist”, shpjegon më tutje artisti. Dhe ja domethënia e
plotë e kësaj pëlhure, tërësia e asaj që është e njohur si dy mënyra të angazhimit
të artistit. Arti figurativ i Martinit nga pozita e rrëfimit të përmbajtjes është
bartur në atë që e quajmë shpalosje të artizmit dhe me këtë veprim ai ka përfituar në lëvizje. Piktura “Kompozicioni IV” është edhe një dëshmi se sinqeriteti
në qasje dhe veprim është rruga më e mirë drejt pastrimit të shprehjes.
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Përktheu : Qazim Muja
Preveo: Ćazim Muja

Ognjen Radulović
„Kompozicija IV”

M

Doduše, lirika provejava kao zajednička osnova pored linije, jer Martinijeva:
“Slika u osnovi polazi od crtačke baze. Crteži tušem, perom ili četkicom, govore o slobodi ovakvog načina realizacije. Kada je crtež rađen perom on je
čvršći i dosljedniji u definisanju forme i oblika, a u kreativnom, blizak nadrealnim raspoloženjima. Oni rađeni četkicom, širokog poteza, smireniji su
u asocijativnosti”, veli, opet, Marović. A slikar dodaje: “To je uticaj priča koje
sam slušao od starijih o mukotrpnom životu naših predaka po brdima Malesije... No, ovaj život, uz prijatni pejzaž koji pokušavam da ugradim u veći broj
mojih slika, uspjela je težnja ka preobražaju ljudi i života...” Time su istaknute
važne opaske za razumijevanje nastanka “Kompozicije IV”. Prije svega, radi
se o crtanju bojom, o lirici i o pejzažu koji je nadvladao ono što je dugo bilo
naprijed – naraciju.
Dakle, iako je apstrakcija u pitanju, ponovo je riječ o pejzažu, ali samo kao
asocijaciji na prostor zavičaja. I ništa više. Međutim, tu je savladana najveća
slikarska poteškoća; time da više nema predmeta u slici, otvoren je put za realizaciju likovnih termina kakav je – asocijativna ekspresivnost. Pošto pejzaž nije
određen, on prelazi u domen podsjećanja na stolicu, iskrivljenu figuru, čak,
telefon... Na sve ono na šta provocira posmatračevu maštu. Ta aluzija na motiv
ostavila je mogućnost izuzetnog traganja za sopstvenim izrazom, za autohto-

Ognjen Radulović Kompozicioni IV (Kompozicija IV)

eđu umjetnicima što tiho i nenametljivo stvaraju svoje djelo je Đerđ Noc Martini. Ova pobuda za diskretnim dolazi iz određenosti stava da će se dobra slika
pojaviti prije ili kasnije. Važno je istrajati u radu i naporu a vrijeme će donijeti
svoje. Izaći će ideja, poklopiće se sa dugotrajnom preokupacijom, kreativnim
raspoloženjem... I tako, stvaralačkim razvojem, Martini je naslikao “Kompoziciju IV”, poslije mnogih figurativnih radova – apstrakciju što se uzdiže ka ponajboljim djelima crnogorske savremene umjetnosti. U tome je umjetnikova
osobenost – opus mu je ispunjen predmetima a slikarevo najizraženije djelo
je o nepredmetnom, sasvim drugačijem svijetu. Iznimno platno se nametnulo
likovnim vrijednostima i zasijenilo druge radove umjetnika za koga je poznato
da je “...po vokaciji epičar rođen među ljudima koji čuvaju osobinu predaka
– gorštaka da je sve u priči i zbog priče (jer ona čuva ime i uspomenu), a po
obrazovanju sklon lirici...”

17

DRUŠTVO SHOQËRIA AMALIPE

nom zvučnom bojom, posebnim tonom, uzbudljivim komponovanjem... Jer,
naravno, nije lako sa malo instrumenata svirati simfonijsku muziku.
Isto tako, ekspresivnost je osobina modernog izraza; daje upečatljivost slici u
mjeri karaktera izvođača. Njegovog najintimnijeg bića. U slikarstvu, ništa tako
dobro ne predstavlja nutrinu ličnosti kao sloboda izbora boja i poteza. To je
neopterećenost bilo čime, osim likovnim jezikom i sopstvenim likovnim rukopisom. Zato su lirska umjetnikova osjećanja data širokim, iskrenim potezima.
Na ravno svedena slika širi se van rama kao da je slučajno tako komponovana.
Boje su usklađene u harmoničnom registru. Ništa ne remeti ritam svijetlih i tamnih tonova. Ima i nečeg od grafičkih organizovanja površina, ali i izvijenosti
i zakošenosti, poput Munkove interpretacije prostora. I nježnosti i lake uznemirenosti, istodobno. Sve je dato u duhu iznošenja najdubljih osjećanja: bojom
– potezom i tonom – linijom. Ali, prije svega, zbog toga što je u toj svedenosti skrivena čista likovnost, umjetnik slika na nevelikim površinama. Kako je
Marović uočio: “Martini se sa radošću obraća manjim formatima. Na njima
postiže punu koncentraciju likovnog postupka, kondenzuje likovnu misao do
same ideje. U tome mu pomažu koloristička svježina, tonska mirnoća, sočnost
i pastuoznost namaza... Ima i skrivene nostalgije na tim slikama, koja izbija na
površinu kao treperenje prostora”. To je titravo podsjećanje izdaleka na zavičaj,
na poruku o podneblju. To je i slika “savremenog toka življenja”, kako se izrazio
naš umjetnik, proživljenog pa u apstraktnom obliku iznesenog na platno.
I to su boje iz okoline slikarevog rodnog Štoja, koje je u more nanijela rijeka
Bojana, kad zbljesnutost od najvećeg žaropeka čini da predmeti gube svoje
oblike, lelujaju – razlivajući se i pretačući jedan u drugi. Iza podneva u primorju sve stvari postaju pomalo apstraktne, osim sjenki. Duboke su i tamnije nego
drugdje, kao i forme “Kompozicije IV”. Kratke od pada pod oštrim nagibom,
one stvaraju utisak deformisanosti predmeta. Tako, recimo, figura postoje zdepasta i rastočena – neprepoznatljiva i unekoliko nadrealna. Podsjeća na stvar
jednako kao i na pejzaž. Ali, u svakom slučaju, utisak podneblja, u slici, jasan
je, pitom i drag – svijetao.
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Ognjen Radulović Kompozicioni IV (Kompozicija IV)

Ovakvim, jedva prepoznatljivim pejzažem evocira se fabularna neproizvoljnost sa drugih slikarevih radova, po kojoj su to, kako se umjetnik sam izrazio “...slike koje sam zapamtio kao dječak, priče o mukotrpnom životu mojih
predaka, običajima i folkloru koji polako nestaje”. Ipak, nešto je od toga ostalo
u “Kompoziciji IV”, možda više u težnji ka modernom izrazu, nastalom tradicionalnom tehnikom, nego nečim drugo. Ali, svejedno, kao da se osjeća neka
izmaknuta narativnost, prije nego da se vidi ili čuje, jer tu “...više nema straha
za opstanak, straha koji je u ovim sumornim krajevima bio sastavni dio života.
Moglo bi se to definisati i kao slikanje sa ekspresionističko – nadrealističkim
prizvukom”, objašnjava dalje umjetnik. I eto cijelog značenja ovog platna, ukupnost onoga što je poznato kao dva načina umjetnikove angažovanosti. Martinijevo slikarstvo se sa pozicije raspričanosti sadržaja prenijelo na raskriljenost
artizma i time dobilo u zamahu. Slika “Kompozicija IV” još jedan je dokaz da
je iskrenost u pristupu i postupku najbolji put ka pročišćenosti izraza.
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Mlladen Llompar
Ekspresionizmi abstrakt dhe
intimiteti koloristik

G

jergj Noc Martini në zgjedhjen e motiveve dhe në orientimin figurativ në fillim është mbështetur në vlerat klasike; madje, nganjëherë është kthyer për të rikujtuar shembujt e mëdhenj, ndërsa
diç më vonë në kompozicionet surealiste vizuelizon kujtimet e
fëmijërisë. Më së shpeshti kjo ka qenë një melankoli narrative blu
e përhimë, përjetime të cilave koha iu ka caktuar dimensione dhe
ligjshmëri të tjera, shpjegime të reja të disa rrëfimeve fantastike
nga Shtoji dhe rrethina piktoreske. Siç thotë vetë ai: “Ky është
një ndikim i rrëfimeve që i kam dëgjuar nga të vjetrit për jetën e
mundimshme të të parëve tanë nëpër bjeshkët e Malësisë...”
Transponimi i hapësirës në skena të vokacionit surealist ka lënë
gjurmë të vazhdueshme në artin figurativ të Gjergj Noc Martinit. Disa trashëgimi të kësaj faze do të mbesin konstantë, siç është
mbështetja në vijë, por dhe orientimi në formate të vogla në të cilët
“...arrin koncentrimin e plotë të veprimit figurativ, kondenson kuptimin figurativ deri në vetë idenë.” (M. Maroviq, J. Vujaçiq)
Duke u larguar shkallë-shkallë nga imazhet surealiste, orientohet
në ekspresionizmin e formës dhe në intimitetin koloristik, ndërsa
diç më vonë edhe në ekspresionizmin abstrakt. Dhe këtu u krijua hapësira më e rëndësishme për artin e Noc Martinit. Shenja
mbrojtëse e tij është O. Radulloviqi, shih në pikturën Kompozicioni IV; “...edhe pse bëhet fjalë për abstraksionin, përsëri fjala
është për peizazhin, por vetëm si asociacion në hapësirën e vendlindjes. Dhe asgjë më shumë. Mirëpo, këtu ai ka mbizotëruar
vështirësinë më të madhe artistike; me atë se nuk ka më sende
në pikturë iu hap rruga për realizimin e termave siç është para
së gjithash - ekspresionizmi asociativ. Pasi që peizazhi më nuk
është i përcaktuar, ai kalon në domenin e të kujtuarit të karriges,
në figurën e deformuar, madje, edhe të telefonit... Në çdo gjë që
provokon imagjinatën e shikuesit. Ky aluzion për motivin ka kri-
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Procesi i reduktimit i cili ka përcaktuar vlerën e Kompozicionit IV dhe një varg
pikturash nga kjo fazë është bërë gjithnjë e më intensive deri në vepra tërësisht
abstrakte, që i reprezenton “Mëngjesi” i formatit jo të madh, e cila mund të
merret si “qenie” autonome e artit figurativ. Sipas temës Noc Martini pikturën
e bazon në paraqitjen e atmosferës, të viseve ndoshta dhe jo aq joreale, sa të
mrekullueshme dhe të paprekura, të realizuara me bordurë të gjerë, e cila hap
skenën e shfaqjeve të brendshme. Kjo është heshtja e mëngjesit “të kapur” diku
në një territor të skajshëm mesdhetar, me shenja të fillit të botës dhe mbretërisë
së dritës. Hapësira e një mëngjesi të tillë, është çliruar me kujdes nga balasti
vizual për të mbetur vetëm koncepti i qiellit, tokës dhe heshtjes. Pra, faktet e
largëta të viseve janë shenjë përmbledhëse e pavarësisë artistike.
Pas “Mëngjesit” i kthehet figuracionit, akteve femërore, vizatimeve të buta të laviruara. Me kthimin nga heshtja e viseve asociative në bukurinë e intimitetit Noc
Martini zbulon njëfarë sentimentaliteti bukval, nevojën që me vizatime narrative
të realizojë me elementet nismëtare një pikëtakim vizual ndryshe, por që edhe me
shprehjen individuale, lapidare të realizojë justifikueshmërinë e thyerjeve të stilit.
Njëkohësisht manifestohen lidhjet e fuqishme me inspirimin motivues, sidomos figura me veshjet piktoreske, por edhe të viseve.
Në çlirimin e plotë stilistik mund të dallohen edhe elementet e fantastikës,
sidomos në formësimin e figurës. Ato fletë që kthejnë vizionet e ndrydhura, e
vërtetojnë konstatimin e Slloviniqit se “Gjergj Noc Martini nuk krijon tërësi ciklesh të mbyllura, por varësisht nga ngarkesa inspirative, hulumton, ndryshon
dhe substituon eksplikatet e veta...” Pa dyshim as rikthimi në fantastikë nuk
është për të një themel përfundimtar stilistik.
Me përkushtim merret me punë pedagogjike.
Përktheu: Qazim Muja
Preveo: Ćazim Muja

Mladen lompar Ekspresionizmi abstrakt dhe intimiteti koloristik Apstraktni ekspresionizam i kolorit intimista

juar mundësinë për hulumtimin e jashtëzakonshëm të burimeve personale,
për ngjyrën dhe tonin neutral autokton, për kompozimin emocionues...”
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Mladen Lompar
Apstraktni ekspresionizam
i kolorit intimista

Đ

erđ Noc Martini u motivskom izboru i likovnoj orijentaciji u početku
se oslanjao na klasične vrijednosti; čak se, ponegdje podsjećao velikih
uzora, a nešto kasnije u nadrealnim sklopovima vizuelizuje sjećanja na
djetinjstvo. Najčešće je to bila narativna sivoplava melanholija, doživljaji
kojima je vrijeme odredilo druge dimenzije i zakonitosti, nova tumačenja nekih fantastičnih skaski iz Štoja i pitoreskne okoline. Kako sam
kaže: „To je uticaj priča koje sam slušao od starijih o mukotrpnom životu naših predaka po brdima Malesije...“
Transponovanje prostora u scene nadrealne vokacije ostavilo je dugi
trag u slikarstvu Đerđ Noc Martinija. Neke tekovine ove faze ostaće mu
konstanta, kao što je oslanjanje na liniju, ali i usmjerenje na male formate na kojima „...postiže punu koncentraciju likovnog postupka, kondenzuje likovnu misao do same ideje.“ (M. Marović, J. Vujačić)
Udaljavajući se postupno od nadrealističnih slika, usmjerava se na ekspresionizam forme i kolorit intimista, a nešto kasnije i apstraktni ekspresionizam. I tu se desio najznačajni prostor za Noc Martinijevo slikarstvo. Zaštitni znak mu O. Radulović, vidi u slici Kompozicija IV; „...
iako je apstrakcija u pitanju, ponovo je riječ o pejzažu, ali samo kao asocijacija na prostor zavičaja. I ništa više. Međutim, tu je savladana najveća slikarska poteškoća; time da nema više predmeta u slici otvoren je put
za realizaciju likovnih termina kakav je prije svega - asocijativna ekspresivnost. Pošto pejzaž više nije određen, on prelazi u domen podsjećanja
na stolicu, iskrivljenu figuru, šak, telefon... Na sve ono na šta provocira
posmatračevu maštu. Ta aluzija na motiv ostavila je mogućnost izuzetnog traganja za sopstvenim izrazom, za autohtonom, zvučnom bojom
neutralnim tonom, uzbudljivim komponovanjem...“
Proces redukcije koji je odredio vrijednost Kompozicije IV i niza slika iz
ove faze intenzivirao se do potpuno apstraktnih djela, što ih reprezentuje neveliko Jutro, koje se može uzeti kao autonomno slikarsko „biće“.
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Poslije Jutra vraća se figuraciji, ženskim aktovima, mekim laviranim crtežima.
Povratkom iz tišine asocijativnih predjela u ljepotu intimnosti Noc Martini otkriva neku bukvalnu sentimentalnost, potrebu da narativnim crtežima ostvari
drugačiji vizuelni dodir sa polaznim elementima, lapidarnim izrazom ostvari
opravdanost stilske prelomnice.
Istovremeno pokazuju se jake veze sa istom motivskom inspirativnošću zavičaja, posebno figura u pitoresknim odeždama, ali i predjelima.
U stilskoj opuštenosti ponegdje se mogu prepoznati i elementi fantastike, naročito u oblikovanju figure. Ti listovi koji vraćaju potisnute vizije, potvrđuju Slovinićevu konstataciju da „Đerđ Noc Martini ne stvara zatvorene ciklusne cjeline,
već zavisno od inspirativnog naboja, istražuje, varira i supstituiše svoje eksplikate...“ Besumnje, ni povratak fantastici nije mu konačno stilsko utemeljenje.

Mladen lompar Ekspresionizmi abstrakt dhe intimiteti koloristik Apstraktni ekspresionizam i kolorit intimista

Po temi Noc Martini platno temelji na prikazu atmosfere, možda ne toliko
nestvarnog predjela koliko čudesno nepovredivog, obezbijeđenog širokom
bordurom, koja otvara scenu unutrašnjeg prizora. To je tišina jutra „pokupljenog“ u nekoj zabitoj mediteranskoj teritoriji, sa znacima prapočetka i carstva
svijetlosti. Prostor takvog jutra, pažljivo je oslobađan vizuelnog balasta da bi
ostao samo pojam neba, zemlje i tišine. Dakle, daleke činjenice predjela sažete
su znak likovne samostalnosti.
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Đuro Vidmarović
Versi kamena i mora
(Poezija suvremenih
hrvatskih pjesnika)

C

entar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore u saradnji
sa Hrvatskim nacionalnim vijećem Crne Gore izdao je knjigu
„Versi kamena i mora“ (Poezija suvremenih hrvatskih pjesnika
Crne Gore).
Za izdavača: dr. sc. Derviš Selhanović, urednici: Đuro Vidmarović i Zuvdija Hodžić, recenzent:mr. sc. Ksenija Rakočević,
grafičko oblikovanje:Adela Zejnilović, lektura i korektura:Ana
Vuksanović,tisak: 3M Makarije
U zorniku su zastupljeni: Vanda Babić, Marin Čaveliš, Maja
Grgurović, Ružica Lazarević, Gašo Gracija Marović, Desanka
Matijević, Vesna Oborina, Dijana Sindik, Miro Sindik, Vedran
Šantić i Adrian Vuksanović
Đuro Vidmarović
predsjednik Društva hrvatskih književnika

Na tragu predaka.
Predgovor zbirci „ Versi kamena i mora“
Pjesništvo Hrvata u Crnoj Gori nepoznanica je za (širu) hrvatsku
kulturnu javnost. To je neophodno ispraviti. Zbirka pjesma koja
je pred nama pruža nam priliku progovoriti o tome.
Hrvatska narodna manjina u Crnoj Gori ima zanimljivu i dugu
povijest. Po svom međunarodno – pravnom određenju dijeli se
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u dvije skupine: jedna pripada autohtonim manjinama, a druga onima koje
takav status nemaju, odnosno manjinama mlađima od sto godina. Autohtonu
skupinu čine Hrvati u Boki Kotorskoj i Baru, dok neautohtonu skupinu čine
ostali hrvatski naseljenici nastanjeni u crnogorskim mjestima, najviše u Podgorici.

Obzirom na povijest Hrvati u Boki Kotorskoj nisu dijaspora, jer se na svoj
današnji prostor obitavanja nisu naselili migracijom, odnosno napuštanjem
matičnoga etničkoga teritorija. Oni su u Boki Kotorskoj od vremena doselidbe
cijeloga hrvatskoga etničkoga korpusa i predstavljaju, s etničkoga, etnografskoga, jezičnoga i kulturološkoga motrišta cjelinu s ostalim dijelovima hrvatskoga naroda. K tome, oni su danas premda malobrojni, u Boki Kotorskoj i
domicilno, odnosno najstarije pučanstvo. Etnički supstrati koji su ovdje živjeli
prije njih – Iliri, Heleni, Romeji – nestali su s etničke karte jer su se sjedinili s novim hrvatskim doseljenicima u VII. stoljeću. Ovaj moment je važan
za razumijevanje samobitnosti, duhovnosti i kulturološke posebnosti ovdašnjih Hrvata. Drugi čimbenik koji ovdašnje Hrvate Bokelje izdvaja iz redova
svih europskih manjina jest njihova kulturna baština. Nastanivši se u fjordu
koji nazivamo Boka Kotorska bili su od početka svoje povijesti orijentirani
na more, što znači i na komunikaciju sa cijelim mediteranskim prostorom. U
njihovim mjestima sakupljena je kulturna baština mediteranskog uljudbenoga
kruga, visoke razine i duhovne snage. Putujući svijetom hrvatski moreplovci
i trgovci iz Boke Kotorske donosili su u svoje zajednice kulturna dobra, ali i
duhovne sadržaje iz svih sredina mediteranskog bazena, tog uterusa svjetske
kulturne povijesti. Nastanivši se na razmeđi civilizacija bili su prisiljeni, ili je
to možda bila privilegija, prihvaćati sadržaje zapadnoga i istočnoga kršćanstva

Đuro Vidmarović VERSI KAMENA I MORA

Hrvati u Boki Kotorskoj svakako su, po mnogo čemu, i u europskim razmjerima jedinstvena etnička dijaspora. Naime, ovaj pojam na njih se ne bi smio
primijeniti u onom smislu u kojem se on koristi u općoj terminologiji. Oni jesu
brojčano nevelika i k tome arhipelaški razuđena etnička zajednica, ali dvije
su činjenice koje ukazuju na njihovu posebnost. Prva činjenica odnosi se na
povijest Hrvata u Boki Kotorskoj i Baru, a druga na njihovu kulturnu baštinu.
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s njihovim izvedenim kulturološkim parametrima, ali i osmanlijskog odnosno
islamskoga svijeta koji im je ovladao zaleđem, ili kojem su bili podložni kao
npr. Hrvati u Baru. Zbog navedenih činjenica moramo govoriti o neponovljivoj kulturnoj baštini koja još nije cjelovito proučena niti vrednovana, a vrlo je
parcijalno i površno inkorporirana u kulturu cijeloga hrvatskoga etnosa.
Živeći na ovom malom prostoru zemljopisno čarobnom, ali strateški vrlo izazovnom, nakon nestanka suverene nacionalne hrvatske srednjovjekovne države,
bili su izloženi povijesnim usudima, moćnim susjedima i sukobima velikih sila
toga vremena što je dovelo do novih migracijskih pomaka, useljavanja novih
etničkih ogranaka, te smanjivanja broja hrvatske populacije. U tom kontekstu
neizbježno je govoriti o asimilaciji, jer je ona tijekom povijesti bila njihova stalna
pratilja i dovela ih je skoro do nestanka. Zbog toga su danas svedeni na vrlo maleni broj u ukupnoj populaciji Crne Gore. Ali taj maleni broj Hrvata u Boki Kotorskoj baštini kulturu koja predstavlja oko pedeset posto kulturne baštine njihove današnje domovine Crne Gore. Prema tome, imamo jedan povijesni dokaz
o baštini koja je preživjela svoje vlasnike, odnosno o manjini koja je zahvaljujući
svojoj kulturnoj baštini, u kulturološkom smislu - većina. U taj kontekst ulazi i
književnost. Njezin kontinuitet traje od srednjega vijeka do danas. Književnost
Hrvata Boke Kotorske u srednjem vijeku obradili su Slobodan Prosperov Novak,
Ivo Banac i Branko Sbutega. (Vidi: Stara književnost Boke: /antologija/ priredili: Ivo Banac, Slobodan Prosperov Novak i Branko Sbutega; autor fotografije iz
prošlosti Kotora, Vasko Lipovac, Zagreb: Slon, 1993.)
Književnost bokeljskih Hrvata u 20. stoljeću nije obrađena, a donijela je vrhunce cjelokupne hrvatske književnosti. Pri tome mislim, poglavito na Viktora
Vidu, Vjenceslava Čižeka i Frana Alfirevića. Tako je i u likovnoj umjetnosti,
npr. Andrija Maurović jedno od najvećih imena u likovnoj umjetnosti hrvatskoga naroda. O njihovoj vrijednosti književni povjesničari ne spore, premda
je trebao pasti komunizam, odnosno jugoslavensko unitarističko jednoumlje,
kako bi se književno djelo tih ljudi stvarano izvan jugoslavenske političke i
ideološke membrane moglo realno valorizirati i kao takvo ubaštiniti.
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Pisac ovih redaka prihvaća knjiženo-povijesnu tezu o autorima s više domovina. Ova teza nam omogućuje da pojedina književna djela oslobodimo sučeljavanja o pripadanju obzirom da su pojedini autori živjeli u raznim prostorima
i pisali raznim jezicima. Najbolji primjer vrijednosti ove teze je nobelovac Ivo
Andrić. Njegovo djelo pripada kako Hrvatskoj, tako bosansko – hercegovačkoj i srbijanskoj književnosti. Dakako, prije svega književno djelo mora biti
umjetnički vrijedno, a kao takvo ukorijenjeno je u određene povijesne dubine
(nikada nije repa bez korijena) ali ih nadilazi i postaje svojina cijeloga čovječanstva. Poput Ive Andrića možemo kazati kako i književno djelo Viktora Vide
ima dvije domovine: crnogorsku i hrvatsku. Okviri ovoga rada onemogućuju
mi da opširnije elaboriram cijelu ovu bogatu i složenu tematiku.

Nakon drugog svjetskog rata književnost Hrvata u Boki Kotorskoj, koji su postali dio Kraljevine Jugoslavije s prevalencijom srpske političke elite i njezine
velikodržavne ideologije, a prostorno smješteni unutar granica Crne Gore kojoj
je oduzet državni suverenitet, polagano je zaostajala i stapala se s jugoslavenskom, odnosno crnogorskom književnošću, ili je „bježala“ u neki imaginarni
regionalizam, što je značilo i provincijalizam. Dio se priklonio jugoslavenskom
integralizmu, napuštajući korijene i historijsku svijest. I regionalizam i integralizam karakterizira strah od etnonima i naglašena autocenzura. U tome nema
ništa nepoznatog jer pjesnici ne žive izvan društvenog i političkog miljea. Da
je Viktor Vida kojim slučajem ostao u svojoj domovini i u njoj mogao stvarati
svoja književna djela bez uplitanja politike i komunističke ideologije, danas bi
književnost Hrvata u Boki Kotorskoj imala sasvim drugačiji sadržaj.
Nakon demokratskih promjena u Crnoj Gori, a one imaju za ovu zemlju i crnogorski narod epohalno značenje, došlo je do postepene promjene i u književnom
stvaralaštvu malobrojne hrvatske bokokotorske zajednice. Svjedočim o prvim
nastupima Desanke Matijević i Miroslava Sindika. Bilo je to na Rešetaračkim
književnim susretima, a završilo suradnjom s gradišćanskim Hrvatima i objavljivanjem njihove zbirke pjesama u Republici Austriji. Osobno sam nastojao inici-
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II
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rati institucionalno organiziranje hrvatskog književnog kruga u Boki Kotorskoj,
lišen bilo kakvih političkih pristranosti ili manipulacija. Nakana je bila produžiti
briljantnu povijest književnosti ovog dijela hrvatskoga etnosa prekinutu tragičnim sudbinama Viktora Vide i Vjenceslava Čižeka. Nažalost, to nije donijelo željeni rezultat. O uzrocima nekom drugom prilikom.
III
Pred nama je, na veliku radost pisca ovih redaka, zbirka stihova jedanaestorice
pjesnika i pjesnikinja koji pripadaju hrvatskom etničkom ogranku iz Boke Kotorske. Želim naglasiti kako njihov rad promatram unutar teze o književnosti
dviju domovina. Iz prostora Republike Hrvatske koja je domovina njihove povijesti i njihovoga jezika kao kuće bitka, ovime izražavam im dobrodošlicu. Riječ
je o slijedećim pjesnicima i pjesnikinjama: VANDI BABIĆ, MARINU ČAVELIŠU, MAJI GRGUROVIĆ, RUŽICI LAZAREVIĆ, GAŠI GRACIJI MAROVIĆ,
DESANKI MATIJEVIĆ, VESNI OBORINA, DIJANI SINDIK, MIRI SINDIKU,
VEDRANU ŠANTIĆ I ADRIJANU VUKSANOVIĆU. Vrlo je zanimljiv raspon
između navedenih pjesnika i pjesnikinja – kreće se od mlađih autora po do onih
treće životne dobi, od srednjoškolaca do sveučilišnih nastavnika. Dakako, svaki
bi od navedenih pjesnika i pjesnikinja zaslužili poseban osvrt što nadilazi okvire ovoga rada. Teško je pronaći neku zajedničku poetiku koja je konstanta ove
zbirke, jer se autori razlikuju godinama i pristupom književnosti. Ipak, može se
uočiti kako je svima zajednička ljubav prema Boki Kotorskoj i oslonac na tradiciju, odnosno bogato naslijeđe koje su im namrli predci.

32

Vanda Babić
BOKELJSKA ELEGIJA
(povodom 850 godina od
posvećenja katedrale sv. Tripuna)
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Boku su moju ostavili da umre.
Donosili su joj svaki dan cvijeće
Diveći se njezinoj ljepoti.
Prosili je i ostavljali u istom danu,
Zaručivali je lažnim dijamantima,
Bacali bisere i mahali zastavama.
Boku su moju osudili da umre
na Trgu sv. Tripuna između limene glazbe
i olovnih vojnika slavnog joj brodovlja
sjedi moja Boka uplakana,
uprljana, izdana.
Boku su moju pustili da umre
na banketima gdje su joj slavili ime
u biskupskom dvoru između laži i licemjerja,
Judinih škuda, molitve i kletve,
sjedi moja Boka i gleda
svoj posljednji ispraćaj.
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Marin Čaveliš
KOTORSKO JUTRO
Ima četiri ure i više
kako se škure zasvijetliše.
Čuju se glasovi i koraci
motori auta i barki u luci.
Vrijeme kao da je stalo.
Pitam se, koja je ura?
Zvonilo, osam pasalo.
Ovdje dugo zora dura.
‘ko to rani u Kotoru
kada Sunce još ne grije?!
Ovdje ono ne izlazi u zoru.
Na rabotu ariva kasnije!
Kotorani, ‘ko to rani
a se malo razdani?
Dok na Kotor pada sjena
sa istoka od Lovćena.
‘ko to rani, Kotorani?
Zar vam nije jasno?
Na kotorsko nebo
Sunce arivaje kasno.
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Maja Grgurović
MORE
Svi gradovi ovoga Svijeta
dali bi srce za jedno
malo, plavo-zeleno More
za njegovu vodenu dušu
za brda okupana suncem
ogledajući se u njemu.
Zaljubih se u shvatanje
što znači
životariti pored Mora
vjerovati u njega
ispraćati i dočekivati
stare ribare
u barkama
pod našim zelenim brdima.
More i njegova duša
sada su moje utočište.

Ružica Lazarević
JEDRENJAK
Potonuo jedrenjak stari,
spava i sanja.
Na rubu njegovog nestajanja,
trava.
Potonuo jedrenjak stari
u bezvrijeme i tišinu.
A negdje gore,
iznad vode,
nevrijeme
i čovjek,
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zagledan u daljinu...
I čovjek bez jedrenjaka
čeka
i jedrenjak bez čovjeka,
zaustavljeni.
Galeb, oluja, jeka...
More koje se pjeni,
umorno se kreću...
Čovjek bez jedrenjaka
čeka
i jedrenjak bez čovjeka.
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Gracija Gašo Marović
STVARANJE BOKE
bog je ovdje stao,
kad je svijet stvarao.
do boke kad je došao
malo se odmarao.
osvježen i oran tada je rekao:
“svoje remek djelo ovdje ću stvarati
dobri ljudi tu će se rađati“.
pa savio ruku, gurnuo u lavu
podigao pogled i rekao u slavu:
“ovo sam želio. neka bude tako.
i bi tako”, pa ponovo reče:
“stvorio sam boku, međ visoke gore,
nek iz jadrana u nju uđe more,
neka bude tako”.
i bi tako
sad zamisli bog boku u svojoj ljepoti,
okićenu kamenom, maslinom i lozom,
ogrijanu suncem sa plavoga neba,
noću što je čuva mjesec i nikome da je ne da.
i bog reče:
“neka bude tako’’
i bi tako..
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Desanka Matijević
POSVETA GOSPI OD ŠKRPJELA

Vesna Oborina
NOĆ U BOKI
Na tamnom svodu
Mjesečev srp
Srebro rasipa
More mirno spava
Slatke snove
Sniva
Negdje u tami
Između pučine i neba
Blješti niska dragoga kamenja
Ogleda se u sjaju
Glatkog ogledala
Pitam se gdje sam
Zar još negdje ima
Ovakve ljepote
Kao da sam izgubljena
Sićušna kap svemira.
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Osveštala si me rijekom zlata
imenom da progovorim...
Poklonila pticu iz njedara
urankom svjetlosti i ljubavi...
Okupala si me srebrnom lunom
da bijele krinove probudim...
Progovorila molitvom iz srca
da me ima, da te ima
u dobrobiti i poznanju iza zla
van vremena i prostora
i ljuskom trajanja...
Kroz smiraj duše i plavetnilo
modro si uskliknula ime
da razbiješ žezlo zime
u srcima gdje je inje
prekrilo bijele leptire...
Od bisera časti zavještala si oreol
i ostavila mi srebrnu lunu.
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Dijana Sindik
STINO MOJA
Ćaća,
Stinu mi daj!
Stinu,
Da na nju glavu svoju stavin.
Nek’ zaspe glava ludih briga.
Ćaća,
Stinu mi daj!
Stinu,
Da pod nju zakopan sne svoje.
Duboko,
Od ušiju i očiju tuđih,
Da ih niko ne more vidit i ukrest.
Zemju pustu
Krvju svojon dojiću.
Krvju,
Dokle mliko ne poteče.
Krv je moja
Jedino ća iman,
Bogom dano,
Zemjom podojeno.
A kad snovi izuste korijenje,
I stinu mi suncem počnu jubit,
Stinu ću ti vratit pod zapovid,
Jer će moja iz zemje izrodit.
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Miro Sindik
ČETRNAEST BOKELJSKIH
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Kad četrnaest bokeljskih svetaca
i petnaest iz daleka Bokom
promarširaju
Boka raj će svetih postati,
postati ono što vjekovima ima
i imat će,
iako ne vidimo svetaca Zaljev taj.
Zaljev koji Bog cijeli dan stvara,
vile ga čuvaju
pomorci i radnici održavaju
seljaci hrane,
a četrnaest bokeljskih svetaca
i petnaest iz daleka
zajedno s Bogom čuvaju
za vječnost ljepote
koje vidimo i ne vidimo
a Boki opet Bog podari,
a taj sveti raj je volja
Ozane Kotorske, Ozane svetice
naše Bokezice!
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Vedran Šantić
NE BUDIM TE TEK TAKO
Ne budim te tek tako,
u ovom času u tišini čujem tvoje disanje,
tvoja duša šapatom dodiruje.
Pišem tebi ovu pjesmu
tebi koja uvjek brinuti si znala
popij vode,
operi narandžu
i ruke operi.
Ne budim te tek tako
jer u ovom času sabiram naše bogatstvo,
nosiš moj krst, moje breme;
ne budim te tek tako
želim da te zagrlim jako,
usidren,
tu sam u tebi, oko tebe
otvori oči, pogledaj me,
zagrli me,
zagrli me kao što nikada do sada nisi
i spazićeš da uz tebe stoji tvoja sreća i radost
- ne budim te tek tako.

Adrijan Vuksanović
VEČERA
Kad te bliski pozovu na večeru
onda ti daju sve što imaju.
Bude ugodno vrijeme među njima.
Kad ih ugostiš i ti njima daš najviše što imaš.
Kako ti sad zvuče riječi:
„Uzmite i jedite od ovoga svi.
Ovo je moje Tijelo koje će se za vas predati.“
Kao i:
„Uzmite i pijte iz njega svi.
Ovo je moja krv koja će se za vas proliti.“
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Fatos Arapi
Pjesme iz zbirke
„Zamračenje sna”
Prevod s albanskog: Smajl Smaka

MAJKA JE KRENULA
Majka je krenula.Pogodjena
od čežnje za tobom, majka je krenula
Ovuda ne nadjosmo grob nikako
krenula je s one strane.
Ne ostaviljaj je dugo, nemoj je umoriti
traže ti. Tražila te dosta
po ikonama tvojih smrti.
Nije mlada, kako je ti poznaješ
starica sa bolesnim srcem
oči oslabile
mnogo je oronula i ohrabruje se
i drži se samo zbog ljubavi za tobom
Nemoj je iscrpiti tražeći je tamo
nemoj mnogo zamoriti majku.
Izađi joj ispred, da bi je upoznao
žalosna molba, stalno bliže zemlji
uvijek sa bolom.
Jedan mali kanistar u ruke
gdje smo stavili malo hljeba
nekoliko zrna maslinki
tri šake kuvane pšenice
tri upaljene svijeće
za tvoju dušu.
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SAV CIJEDIM JESEN
Tvoje oči dva zamišljena nebeska jezera
Ne znam odakle je došao
usamljeni pelikan
i sjeo nad valove.
Ivice njegovih krila
poprskaše me cjelog
Sada se proliva na mene
ova oluja kapljica
posoljenih
kao suze.
Sav cijedim jesen

ZA MOJU MAJKU
Majka, malena

Ide i vraća se po sobi
govori sa sobom
i nešto stalno traži u uglu.
Stalno je nešto gubila ,
nešto je zaboravila.
Ide i vraća se po sobi
a meni se čini
ima da joj se uplete noga
Na sunčevim zracima
koji ulaze preko majčinog prozora.

Fatos Arapi Pjesme iz zbirke „Zamračenje sna”

Majka se smanjila
Kao da se smanjila od glave
Drhti mi srce
maleno, maleno…
Kao da je majka dijete
moje

43

KNJIŽEVNOST LETËRSI LILVARNIPE

ŠAKA ZEMLJE NA GROBU
Svi bacamo po šaku zemlje
Ali ja bacam,
dva-tri komada neba,
dvije- tri labske pjesme
i kapi lokve
gdje se sudaraju talasi po korijenju masline
Ovo htjede mnogo moj otac, jadni
moj otac, dobri.

MALA DJEVOJČICA S IMENOM VALONA
Jedna ograda obrva od cvjetova- limuna
U usnama, druge od narandže.
Dok si ti Valona -Jadran i Jon
Po tvojim očima talasaju se od čežnje.
Gdje je Orikum i gdje Aulona?
Bez zelenih maslinki kako možeš biti Valona?
Usred imena sama Valona
Ubacih jednu vodenu pticu što se igra sa gromovima.
Na ruku-kao igračka-donio sam ti Sazan
I Akrokeraune na drugoj ruci.
Sada ja znam, što ćemo učiniti Valono
Što ćemo se svakako poljubiti.
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BOLNA JE AULONA
Ima jedan čip u mojim mislima o tebi:
tamo gdje se prigrle Jadran s Jonom
gdje zvijezde kao školska zvona
zvone nad mojim djetinstvom
Jeste jedno mjestance medju mudrim čempresima
Mog Ostrva*
Tamo, od glasova morske pjene
ponovno ću te stvoriti.
U mojim očima za tebe držim jednu basnu:
mnogo je bolna nestala Aulona…
I modernim ljubavima
treba gaziti po antičkim putevima smrti.
* Ostrvo Manastira, Valona

FATOS ARAPI spada u sam vrh albanske poezije, moderni klasik, ro-

Fatos Arapi Pjesme iz zbirke „Zamračenje sna”

djen je u Valoni, 1929 godine. U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu, dok je studije-Ekonomski fakultet završio u Sofiji (Bugarska).
Više godina radio je kao službenik, novinar i pedagog na Univerzitetu
Tirana. Dobitnik je više nagrada, kako u Albaniji tako i međunarodnih.
Njegova su djela prevedena na više jezika.
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Skender Temali
KAOSI DHE POEZIA
Kaosi ka rregulla të çrregullta,
Ka ligje të rrepta,
Është fushë pjellore për fantazinë,
Nga kaosi kozmik u ngjall jeta,
Dhe jeta,
Mes kaosit
Krijoi njerinë!
Po s’e mora vesh kurrë
Se si kaosi shpirtëror
Krijoi poezinë!?
Ah, po, e gjeta:
Një shpirt i qetë
Kurrë s’e krijon poezinë e vërtetë!

ARRATISJA E MËSHIRËS
Janë shtuar lypësit rrugëve, kafeneve.
E keni vërejtur:
Ka më pak mëshirë!
Para dorës së shtrirë:
S’kam thotë milioneri,
s’kam thotë gangsteri,
s’kam thotë tregtari,
s’kam thotë zyrtari.
Në shpirt flë e flë mëshira
e s’ka këmbanë ta zgjojë.
Po ne, kush do na mëshirojë?!
Nga shpirti na është arratisur mëshira...
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HAOS I POEZIJA
Haos ima pogrešna pravila,
Postoje strogi zakoni,
To je plodno polje za fantaziju,
Kosmički haos je rodio život,
I život,
Između haosa
Stvorio čovjeka!
Ali nikad nisam mogao razumjeti
Kako je duhovni haos
kreirao poeziu!?
Ah da, pronašao sam:
Mirni duh
Nikad ne pravi stvarnu poeziju!

BJEKSTVO MILOSTI
Povećali se prosjaci putevima, kafićima.
Primijetili ste:
Manje je milosti!
Pred ispružene ruke:
Nemam kaže milioner,
Nemam kaže gangster,
Nemam kaže trgovac,
Nemam kaže zvaničnik.

Ali nas, ko će nas usmiliti ?!
Iz duha naša sažalost je pobjegla ...

Skender Temali

U duhu leži i leži milost
Nema zvona da ga probudi.
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Diana Çelepia (Topaku)
VETËM MIRAZH DHE PAS TIJ ASGJËJA
Mbrëmja që erdhi ishte e trishtë
Në një shesh brinje ar më gjeti,
Mirazhi yt pati marrë arratinë
Drita e syve në kërkim mbeti.
Ndihmomë ta gris e ta përzë
Pelerinën e kësaj nate pambarim,
Tupanët e ndarjes le të harbohen
E unë të ngujohem në fatin tim.
Ish vetëm imazh, por ish altari
Ku kam nevojë të mpreh harresën,
Dhe të nisem për larg, nuk e di se për ku
Siç nuk e di cikna, që ikën me vesën.

TRËNDAFILI MËKATAR
Në ëndërr më shfaqesh
të zgjohem s kam dëshirë
Trëndafil për ku e nise
Flladin e ëmbël, erën e mirë?
Pse e fshehe dashurinë
kur jeta thërret në bankinë?
S’të ardhka keq për një vajzë
që lot në sy ka vetminë?
Me lotin e ndjenjës vajza
këtë mëngjes kujt t’i shkruajë?
shpirtin binjak e ka larg
Ai shpirt e bën të vuajë.
Eja ma puth syrin në gjumë
E për të më zgjuar harromë!
Lëngun e limfës së shpirtit
E pi, trëndafil, besomë!
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SAMO PRIVRŽENOST I NIŠTA IZA TOGA
Večer koja je došla bila je tužna
Na nekom trgu zlatnom me našla,
Tvoja milost pobjegla je
svjetlost očiju je ostalo da traži
Pomozite mi da iskopam i izbacim
ogrtač ove beskrajne noći,
Neka se bandovi razdvajanja razočaraju
I ja da se zatečem u mojoj sudbini.
Bila je samo slika, ali bivši oltar
Gdje je potrebno da izoštrim moju lijenost,
I da odem daleko, ne znam gdje
Kako ne zna mraz, bježeći sa rosom.

GREŠNA RUŽA
U snu mi se javljaš
Da se probudim ne želim
Ružo gdje si poslala
Slat vjetar, dobar miris?

Sa osjetnim suzama djevojka
Jutros kome bi trebala da piše?
Dvostruka duša je daleko
Ta duša je čini da pati.
Hajde, poljubi moje oko kada spava
I da me probudiš, zaboravi!
Limfni fluid duše
Pijte, ruže, veruj mi!

Diana Çelepia (Topaku)

Zašto ste sakrili svoju ljubav?
Kada život zove kozicu?
Nije ti žao za djevojku
Koje suze u očima ima usamljenost?
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Mimoza Rexhvelaj
NGANDONJËHERË HËNA...
Nganjëherë hëna
Perdet e mëndafshta,
I ul e këqyret
Në pasqyrën e liqenit.
Në se 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’ja 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!
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PONEKAD MJESEC ...
Ponekad mjesec
Svilene zavjese,
Saginje i gleda se
U ogledalu jezera.
Ako mu se sviđa svoja ljepota
To je ono što samo on zna
Da smo mi drugi samo žvakali
Ova mizijana sa ritualima masona.
Mjesec, u međuvremenu,
boji se da sakrije polovinu svoju,
onu, premazanu zlatom ...
Plaši se da ga ne pročita
Ogromno nebo, radoznao džin!
Zato se mjesec brine toliko
da samo prvu stranu
pokaže nam zemaljcima;
Magiju njegovih misterija ...

Žuti listovi
Tužni su kad kapi kiše
Sve do u srž polože
Njihovo carstvo vlažno
Tišinu u međuvremenu savladam
Sa natpisima sna koji se jave neočekivano
da bi se udarali sa krikom misli
što su glupe i nijesu žedne
Požurim da stignem vrijeme koje sam izgubila
Hoću da idem a da li imam gdje da idem?
U sutrašnjoj orbiti nema načina
Za mene. Možda iz tog razloga, žurim!

Momoze Rexhevalaj

U ORBITI NAREDNOG DANA
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Ruždija Adžović
SEBIJINI SNOVI

K

roz staklo omalenog avionskog prozora ukaza se prostrano Ćemovsko polje. Sebijino srce poče nekontrolirano lupati. Ote joj se duboki
uzdah dok je pogledom upijala nepreglednu ravnicu koju je, poput
umorne zmije koja se svom svojom dužinom predala prvim sunčevim zracima, napola presijecalo krivudavo korito rijeke Cijevne.
Osam godina nije vidjela omiljenu rijeku. Ćemovsko polje joj se
učini kao nepregledni ćilim sa stotinu nijansi zelene boje, prošaranih crvenilom makovih polja i tačkastom bjelinom bezbrojnih
maslačaka.
Prepozna i obrise svog sela, oivičenog, s jedne strane, plantažama tek stasalih čokota vinove loze i kanjonom Cijevne, a, s druge
strane, bajkovitim Skadarskim jezerom. Niz Sebijino lice skliznuše suze, a srce joj sve jače udaralo. Smirila se tek kada su avionski
točkovi zaškripali na pisti aerodroma u Golubovcima.
Na zadnjem sjedištu taksija, zamišljeno je posmatrala visoke
čemprese koji su se, u ujednačenom ritmu, nizali pored puta dok
se vjetar kroz poluotvoreni prozor poigravao s njenom dugom,
smeđom kosom. Gusta sparina, koja se poput nejasnih obrisa fatamorgane poigravala na vrućem asfaltu, podsjetila je na vreli avgustovski dan kad su je, osam godina ranije, ispratili u Ameriku.
***
Sebija je tek bila zagazila u sedamnaestu godinu kada se njen san
o studiju medicine u Sarajevu raspršio poput maslačka na vjetru
- naprečac i nenadano.
– Kćeri, obećao sam te Rustemu, momku iz susjednog sela –
iznenadio je otac jedne večeri kada se vratila iz gimnazije u Tuzima, gdje je završavala treći razred. – Nisam mogao odbiti prosce,
dobra je to prilika.
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Sebiji je zastao dah u grlu, a oči joj se zacaklile. Poželjela je izletjeti iz kuće,
trčati Ćemovskim poljem, predati se brzacima Cijevne. Kroz magnovenje je
slušala očev glas.
– Rustem živi u Americi, u Njujorku. Bogat je. Kažu da ima svoj restoran i da mu
tamo dolaze poznati glumci i pjevači. S njim ćeš imati dobar život. Ono jeste…
stariji je od tebe petnaestak godina, ali to nije kakva razlika… Znaš, žene ranije i
brže stare od muškaraca, tako da će sve doći na svoje, sve će biti potaman. Hoće,
kćeri, vidjećeš… Važno je da ćeš s njim biti rahat i da ćeš imati život kakav priželjkuju sve cure iz našeg sela. Šta ti misliš, kćeri…? – upita je otac.
Umjesto odgovora, dočeka ga Sebijin odlutali pogled. Zbunjen njenom šutnjom, nagnu se i gotovo joj se unese u lice.
– Reci, kćeri, šta ti misliš o Rustemu i odlasku u Ameriku? – ponovio je otac.
– Kako ti kažeš, babo… Kako ti kažeš, tako će biti… – uspjela je odgovoriti
drhtavim glasom.

U svojoj sobi je odbrojavala dane i sanjarila o studentskom životu u gradu koji
je voljela. Maštala je o bijelom mantilu sa njenim imenom izvezenim na malom gornjem džepu. Dok je, s proljeća, učila u hladovini pred kućom, u svesku
je ispisivala “Dr. Sebija…”, zadovoljno se smješkajući.

Ruždija Adžović Vučko

Sebija je do kasno u noć grcala u suzama, zagledana kroz prozor svoje sobe
u proljetno zvjezdano nebo. Kroz misli su joj se redale slike Sarajeva, Begove
džamije, Baščaršije, sebilja, sivkasto-crnih golubova koji su oblijetali oko nje
dok im je bacala sjemenke po staroj kaldrmi. Voljela je kad joj golubovi slete
na rame ili joj iz ruku otkljucaju zadnje sjemenke koje je kupila kod starog
prodavca. Opijao je miris tek prispjelih somuna, vrućih pita, odmaralo je lupkanje kašika iz obližnjih aščinica i zvuk predvečernjih tramvaja. Smirivao je
živahan i čudesno ujednačen ritam Baščaršije. Nakon duge šetnje, vraćala bi se
na Bjelave, kod svoje tetke gdje je dolazila ljeti. Svaki put se, iznova, radovala
susretu sa Sarajevom.
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Te večeri, nakon što je otac saopštio da je obećao Rustemu, gušila se u suzama
i, sklupčana u svom krevetu, prisjećala se svog Sarajeva.
“Sarajevooo, behara ti tvoga…”, otimala se pjesma iz njene duše.
Zabrinuta majka bespomoćno je slušala Sebijine tihe, grčevite jacaje koji su
parali poslijeponoćnu tišinu. Žalila je kćerku, ali nije željela proturječiti svom
mužu, kao što ni njena majka nije pustila glasa kada su nju prije dvadeset pet
godina obećali Sebijinom ocu. Tako je bilo generacijama unazad.
– Hajde, kćeri, smiri se. Sve će biti u redu. Babo ti želi dobro… – tješila je majka.
– Znam, majko, znam da mi babo želi dobro, ali šta je tu dobro…? – odgovorila
je uplakana Sebija.
Oči joj se nisu sušile ni dok se vraćala pješice iz škole u Tuzima, udaljene nekoliko kilometara od njenog sela. Amerikanca, kako su u selu zvali Rustema
koji se tog ljeta nakon dvanaest godina misteriozno pojavio, vidjela je nekoliko
puta. Nalickan, špartao bi njenim selom u bijelom “lincolnu”, dugačkoj limuzini, iz koje je kroz otvoreni krov treštala muzika.
– Heloo, girls, hoćete li da vas malo provozam u ovoj lađi?! – šepureći se, začikavao je djevojke po seoskom putu.
Dolazio je i pred Sebijinu školu. Sa podsmijehom je ona posmatrala njegovu ceremonijalnu promenadu i teatralno parkiranje u dvorištu gimnazije. Golobradi
mladići bi namah okružili bijelog “lincolna”, što je samodopadljivom Amerikancu godilo. Opijeni, gutali su priču o Americi, o njegovom uspjehu u “obećanoj
zemlji”, dok je “pripovjedač”, vrteći debeli zlatni lanac oko svog vrata, krajičkom
oka odmjeravao djevojke u školskom dvorištu.
Tek se bila završila školska godina kada je u Sebijinu kuću, jedne večeri, bahnuo postariji čovjek.
– Kćeri, došao je Rustemov dajo. Vjerenik ti je po njemu poslao pare za putovanje – kazala joj je majka bahnuvši u sobu. – Izađi da ga poselamiš. Red je…
Sebija je briznula u plač, gotovo se bacila na krevet i duboko zaronila lice u jastuk.
– Strah me, majko, strah me…
Majka sjede pored nje i privuče je sebi.
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– Nemoj, kćeri. Nećeš sama putovati u Ameriku. Jučer su i Džemilu Ramovu
vjerili za jednog momka iz susjednog sela koji je, kao i tvoj Rustem, odavno u
Njujorku. Imaćeš i tamo dobru drugaricu, nećeš biti sama – tješila je majka,
sklanjajući joj kosu sa uplakanog lica.
Umorno se doteturao avgust. Rijeka Cijevna je gotovo bila presušila kada je
Sebija, sa svojim bratom, došla da još jednom vidi njene talase i kamenitu
obalu na kojoj je, u ljetnje predvečerje, sanjala svoje sarajevske snove. Željela
je što dublje u svoja sjećanja urezati krivudavi i uski kanjon Cijevne koji se
na pojedinim mjestima može prekoračiti, vodopad kod kuća Rakića, šarene
kamenčiće koji, pod zrakama sunca, kao zlatno grumenje bljeskaju sa dna
bistre rijeke.
Već ujutro Sebija je, zajedno sa Džemilom, djevojkom iz komšiluka, bila u vozu
za Beograd. Kada su u popodnevnim satima zakoračile na peron beogradske
željezničke stanice, prišao im je crnomanjasti muškarac, izdvojivši se iz grupe
od desetak mladića i djevojaka. Sebija je u njemu prepoznala osobu koju je, s
vremena na vrijeme, viđala po Tuzima. Uvijek joj je bio upadljiv upravo zbog
njegove neupadljive pojave, koja je odavala utisak besposlene osobe.
– Dobro došle. Još smo samo vas dvije čekali – kratko im se obratio mladić.
Dajući im znak rukom da priđu širokom betonskom stubu, kako bi se zaklonili
od neželjenih pogleda, mladić se nekoliko puta osvrnuo oko sebe, a potom
zavukao ruku u omalenu torbu koja je traljavo visila oko njegovog desnog ramena. Izvadio je dva pasoša s avionskim kartama i pružio ih Sebiji i Džemili.

***
– Gospođice, recite gdje trebam skrenuti. Ne poznajem baš dobro ovaj kraj – prekinuo je taksist Sebijino putešestvije po sjećanjima dok su se približavali njenom selu.

Ruždija Adžović Vučko

– Na pasošima su vaše slike, ali su imena tuđa. Skoncentrišite se, budite oprezne i zaboravite na vaša imena dok ne pređete američku granicu. Za dva sata,
odavde idemo vozom do Budimpešte, a potom avionom do Frankfurta. Tamo
se rastajemo, a vi dalje putujete avionom za Meksiko gdje će vas preuzeti naša
veza, Meksikanac po imenu Hulio. On će vas provesti do američke granice.
Ne brinite, biće sve u redu, samo se držite onoga što sam vam kazao. Dobro
zapamtite imena u vašim pasošima i samo se na njih odazivajte – gotovo je
šaptao misteriozni mladić zbunjenim i preplašenim djevojkama.
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– Skrenite desno, na onaj puteljak – odgovorila je Sebija i ponovo utonula u
duboku šutnju.
Taksi se zaustavio pred starom kućom, u avliji skrivenoj između tankih visokih
čempresa i zapuštene živice koja se protezala duž žičane ograne. Sebiji ponovo
srce zatreperi, a nemir joj snažno pritisnu grudi. Briznula je u plač ugledavši
majku na kućnom pragu.
Iznenađena starica netremice je pratila auto koje se, napravivši krug oko bunara, zaustavi nasred avlije. Otvoriše se zadnja vrata.
– Kćeri moja…, dome moj…! – zaridala je starica. – Bože dragi, sanjam li ja ovo…?
Sebija dotrča starici i snažno je obuhvati rukama. Ne ispuštajući je iz zagrljaja,
ljubila joj je uplakano lice. Taksist iz gepeka izvadi kofere i bez riječi uđe u auto,
koje ubrzo nestade u prašini seoskog makadamskog puta.
– Sebija kćeri, što nisi javila da dolaziš, što nam nisi pisala? – upita starica brišući suze krajičkom mahrame. – Nismo te očekivali. Babo će se iznenaditi…
– Gdje je on? – upita Sebija.
– Eno ga u polju, zaliva paprike i paradajz. Ove godine je, hvala Bogu, dobro
rodilo… Bože, što me obradova danas!
– A, gdje je Hamid? – ponovo će Sebija.
– Brat ti je na poslu… Što nam nisi javila da dolaziš. Hamid bi te sačekao na
aerodromu?
– Htjela sam vas iznenaditi – smješila se Sebija, ne ispuštajući majku iz zagrljaja.
–Boga mi, baš si nas iznenadila… Uđi u kuću, dome moj. Idem ja do njive
da tvom ocu javim da si stigla – reče majka razdragano i ubrzanim korakom
nestade iza kuće.
Sebija lagano, osvrćući se oko sebe, uđe u kuću. Sve je bilo isto kao i prije osam
godina. Na starom kredencu, s unutrašnje strane stakla, još je stajala njena
požutjela fotografija: ona pored sebilja, na Baščaršiji. Prišla je i izvadila fotografiju i, sjetno se osmjehuvši, privila je na grudi, a potom je vratila na mjesto
gdje je godinama stajala.
Lagano je zakoračila oko ostarjelog drvenog stola pažljivo razgledajući prostoriju odakle su je prije osam godina ispratili na daleki put. Zidovi požutljeli
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od dima koji je zimi ispuštao šoret na drva u uglu dnevne sobe još su bili načičkani goblenima i tapiserijama koje su davno napravile vješte Sebijine ruke.
Pogled joj skrenu uokvirena fotografija na starom televizoru. Sa nje se, u jednoj od njujorških avenija, osmjehivala Sebija, mlada i lijepa. Bila je to jedina
fotografija koju je poslala iz Amerike kad je tek doputovala. Njena pisma vremenom su bivala sve rjeđa. Posljednje je poslala prije tri godine. U početku
bi, s vremena na vrijeme, njenim roditeljima stizali dolari. I to je vremenom
orjeđalo i, na kraju, prestalo.
Vratila je fotografiju na televizor i krenula prema svojoj sobi. Skinuvši mantil,
sjela je na krevet, prebirući pogledom po prostoriji. Stara i već pohabana končana zavjesa, koju je jednog ljeta donijela iz Sarajeva, skrivala je omaleni prozor. S desne strane ormara, uredno posložen igam, dušeci i jorgani pokriveni
čistim i besprekorno bijelim čaršavom.
Pogled joj se zaustavi na natkasnu pored kreveta. Otvorila je ladicu. Iz nje se
ukaza udžbenik iz biologije ispod kojega je virila sveska. Sebijina ruka, kao
ponesena nekom nevidljivom silom, krenu prema njoj. Listajući svesku, pred
očima joj proletje crtež sačinjen grafitnom olovkom. Vrativši nekoliko listova
unazad, ponovo se ukaza crtež. Prisjetila se kada su u njenoj avliji, dok je sanjarila o Sarajevu, pod njenom vještom rukom nastajali obrisi sebilja. Ispod
crteža, pisalo je “Dr. Sebija…”
Suze su joj nekontrolirano skliznule niz lice dok je prstima prelazila preko crteža. Trgnuše je glasovi iz avlije. Ubrzo začu korake u dnevnoj sobi. Obrisa
suze, ustade sa kreveta i krenu prema susjednoj prostoriji gdje je dočeka širok
osmijeh njenog oca.
– Dobrodošla, kćeri moja… Otkud ti? Nismo te očekivali? – oglasi se preplanuli starac.
– Bolje vas našla, babo – odgovori Sebija.
Nakratko odmjeri oca od glave do pete, a potom mu pritrča.

– Nije, babo, nije se ništa desilo. Poželjela sam da vas vidim. Nisam mogla više
izdržati da ne dođem.
– I vrijeme je bilo, kćeri moja, vrijeme je bilo… Nismo te vidjeli punih osam
godina.

Ruždija Adžović Vučko

– Nisi javila da dolaziš. Da se nije nešto desilo? – zabrinuto će otac.
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– E vala, babo, baš tako…
– Šta je s Rustemom, hoće li on dolaziti. Obećao mi je bio da ćeš nam dolaziti,
da ćemo te viđati makar jednom u dvije godine. Ali, ništa od toga… Nije održao riječ. Da sam znao, kćeri moja…
– Nemoj, babo, nećemo o tome. Ja sam sad tu – prekide ga Sebija.
– Koliko ostaješ? Je li ti makar dozvolio da ostaneš duže? – upita otac.
– Ostat ću, babo, u koliko god ti želiš – odlučno će Sebija.
– Ni Rustem nije dolazio od kada si ti otišla u Ameriku. Kako živiš s njim? –
nije odustajao otac.
– Nije baš onako kako ti je obećao, ali duga je to priča. Imat ćemo vremena da
pričamo o tome. Nemoj da te sad zamaram… Nego, donijela sam ti nešto –
reče Sebija.
Iz torbice izvadi tamnoplavu kutiju, otvori je. Iz nje se ukaza ručni sat.
– Nisi se trebala trošiti, kćeri… Imam sat. Još uvijek me dobro služi – kaza joj otac.
Sebija mu dlanom obrisa znoj sa čela i snažno ga zagrli. Starcu oči zasuziše.
Njegov duboki uzdah pomiješa se s jecajem Sebijine majke koja ih je posmatrala iz prikrajka.
– Odoh još malo na njivu. Moram završiti s navodnjavanjem. Brzo će i Hamid
s posla, pa ću doći da zajedno ručamo, kao nekada. Odavno nismo bili svi na
okupu – reče starac i krenu prema vratima.
***
Isprativši posljednje musafire, koji su došli da vide Sebiju i raspitaju se o svojoj
rodbini u Americi, Sebija je izašla na trijem. Smirivala je seoska tišina, koju je,
s vremena na vrijeme, parao udaljeni lavež pasa. Zagledana u vedru noć, Sebija
začu korake iza sebe.
– Kćeri, odoh ja u krevet. Moram ustati u devet ćukova da navodnjavam paprike i paradajz – reče joj otac.
– Dobro, babo. I Hamid je legao. Mora i on rano na posao. Ja ću još malo ovdje
da posjedim. Poželjela sam se ove arije koje nigdje nema, osim u našem selu –
odgovori Sebija.
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Ubrzo su utihnuli i posljednji glasovi i dječiji žamor iz komšiluka. Smirujuća
tišina opet je razbuktala Sebijina sjećanja. Uzalud je u svojim mislima prizivala
sarajevske uspomene. Njenu želju nadjačaše mučne slike iz meksičke nedođije.
Dok je sjedjela s rukama sklopljenim u krilu, zakovitlaše joj se misli. Tijelom
joj prostruja jeza prisjećajući se kada je, zajedno sa Džemilom i još desetak
mladića i djevojaka, stigla u meksičku pustinju. Na aerodromu ih je dočekao
Hulio, šepavi Meksikanac osrednjih godina, i utrpao ih u stari kombi koji je
zaudarao na ustajali znoj. Nakon šest sati neugodne vožnje, stigli su do puste
kolibe skrivene u podnožju brda, između gustog rastinja.
– Ovdje ćemo prenoćiti, a rano ujutro nastavljamo put. Ne smijemo paliti svjetlo ili vatru, mogla bi nas otkriti policijska patrola. Najbolje je da odmah legnete…, ionako ste umorni – kazao je Hulio na lošem engleskom jeziku i umornoj
grupi podijelio sendviče i sokove.
Ranom zorom, krenuli su dalje. Ubrzo su bili na obali plahovite rijeke.
– Molim vas, budite tihi. Ovuda često patrolira granična policija. Ako nas
uhvate, bit će velikih problema – upozorio ih je Hulio.
Hodajući oprezno u koloni, stigli su do najužeg dijela rijeke, zaraslog u gusto
šiblje. Nakrivljene krošnje drveća, s jedne i druge strane obale, gotovo su se
dodirivale iznad rijeke. Skoro savršen prirodni luk nesebično je rasipao hladovinu naokolo. Malo iznad nivoa nemirne vode visila je razapeta željezna sajla,
učvršena za dva stabla s jedne i druge obale. Zapljuskivali su je brzaci nemirne
i ćudljive rijeke.
– Moramo preći rijeku na ovom mjestu. Čvrsto se držite za sajlu – kazao je
Hulio, a potom prvi zagazio u vodu.

– Vidiš da je ova rijeka ista kao naša Cijevna. I na Cijevni, između Rogama i
Milješa, postoji ovakva sajla. Držeći se za nju, pregazila sam Cijevnu stotinu
puta. Samo polako, nemoj se plašiti… Ja sam pored tebe – hrabrila je Sebija
uplakanu drugaricu, istovremeno skrivajući svoj strah i nemir.
Ubrzo su bili na drugoj obali. Dvojica muškaraca čekali su pored parkiranog
kamiona.

Ruždija Adžović Vučko

Uhvativši se za željeznu sajlu, okrenuo se prema zbunjenoj grupi i rukom dao
znak da ga prate. Mladići i djevojke oprezno krenuše za njim. Sebija se, primijetivši Džemilin strah, privi uz nju, sokoleći je da krene naprijed.
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– Ovdje se rastajemo. Ja sam završio svoj dio obaveza – kazao im je Hulio. – Sada
ste na teritoriji Amerike. Ova dvojica mojih saradnika će vas odvesti do Njujorka…
Sebiju iz razmišljanja trgnuše prigušeni koraci iza njenih leđa. Začu glas njene majke.
– Sebija, kćeri, je li ti hladno, da ti donesem nešto da ogrneš?
– Ne treba, majko. Odavno nisam ovako uživala. Ovakve tišine i ljepote nema
u Njujorku, moja majko.
– Zar tako…?
– Tako.
– Ja sam mislila da tamo ima svega. Tako vele. Mislila sam da je tamo sve med
i mlijeko.
– Ima…, ima svega, ali nema ove arije, ovakve tišine, ovakvog neba, ove ljepote…
– Zar ovdje može nešto biti bolje i ljepše nego u Americi? Bože me sačuvaj…
– začudi se starica.
– Može, majko, kako ne može – uzdahnu Sebija.
Mati je pogleda krajičkom oka, prebaci joj ruku preko ramena, osvrnu se oko
sebe i unese joj se u lice.
– A, je li, kćeri, kako ti živiš sa onim Rustemom. Što nisi dolazila svih ovih godina. Meni se sve čini da nešto nije potaman, da nešto kriješ – zabrinuto upita
majka. – Oca si mogla prevariti, ali mene ne možeš. Majka sam ti, poznajem te
dobro… Nema više one radosti koju si nekada nosila u tvojim očima.
Sebija zajeca i uroni lice u dlanove.
– Reci, kćeri, otvori dušu… Odmah sam vidjela da nešto nije potaman – uznemiri se starica.
– Nije, majko, ništa nije potaman, od prvog dana. Rustem nije ono što su vama
kazali… Ništa od onoga što su vam govorili o njemu nije istina. To je potpuno
drugi čovjek.
– Šta pričaš, kćeri…? – uspaniči se majka.
– Niti Rustem ima restoran, niti ima stalni posao. Nije njegov ni onaj veliki
bijeli auto kojim je ovuda ljudima zamazivao oči. Pozajmio ga je kako bi se
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ovuda hvalisao. Nema on ništa. Nema ni ljudskosti. On je obični prevarant i
hohštapler, kockar i pijanica.
– Jadna ja, kćeri, šta pričaš…
– Tako je, majko, kako ti pričam.
Starica se osvrnu oko sebe. Ustade i zatvori ulazna vrata, a potom se dotetura
i opet sjede pored Sebije.
– Da ne čuje babo ovu muku o kojoj mi pričaš… Znači, slagali su nas?
– Jesu. Sve su vas slagali. Nema on ništa. Sve je prokockao i propio. Dužan je,
što se veli, Bogu i narodu. Živjeli smo kao podstanari u Bronksu, a to je najgori
i najopasniji kvart u Njujorku. Da te strah proći ulicom. Dijelili smo pola kuće
s nekim Meksikancima. Nema dana da me nije tukao. Bio je strašno ljubomoran, a istovremeno me varao s kim stigne.
– Jadna ja – duboko uzdahnu starica. – E, jesmo te usrećili… Baš smo te usrećili, sine moj.
– Tako je to, moja majko.
Jecaji majke i kćerke se pomiješaše i stopiše u grčeviti plač. Starica snažno zagrli kćerku.
– Neka, kćeri, niko nikome ne može uzeti njegovu nafaku. Mlada si… – pokuša je utješiti starica.
– Majko, ja se tamo ne vraćam. A i nemam gdje. Jedva sam skupila novac za
povratak. Džemila mi je pomogla. Da nije bilo nje, umrla bih od gladi. Onaj
jado je već dvije godine u zatvoru. Jedne večeri napastvovao je konobaricu u
nekoj kafani. Prijavila ga je policiji i odmah su ga zatvorili.
– Dabogda mu posljednje bilo – prokle starica. – Što nam nisi javila, kćeri?
Našao bi babo načina da te vrati, da te oslobodi napasti.
– Kako ću, majko, kad nemate telefon?
– Mogla si javiti po nekome ili poslati pismo…
– Dosta sam pisama napisala, ali nisam imala hrabrosti da ih pošaljem. Uveče
ih napišem, ujutru ih pocijepam i bacim u smeće. Jedno je on našao kad se pijan
vratio kući. Izgubio je tu noć na kocki mnogo para koje je pozajmio. Pretukao
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me je, prijeteći mi da će mi lice unakaziti žiletom ako vam pošaljem to pismo.
Nikome nisam htjela govoriti o mojoj muci. Sramota me bilo… Čak je i Džemila
kasno saznala. Jednom je svratila kod mene i našla me je u modricama… Više
nisam mogla da je lažem, da skrivam šta se dešava… Ona me i nagovorila da ga
ostavim, da se vratim dok je on u zatvoru. Drugačije mi ne bi dozvolio da odem.
Za dva mjeseca izlazi iz zatvora, zato sam požurila da pobjegnem iz Amerike…
Proklet bio dan kada sam otišla tamo – zapomagala je Sebija.
Poslijeponoćnom tišinom razlegoše se jecaji majke i kćerke. Sjedjele su dugo
na stepeništu zagrljene, šutke zagledane u vedru noć. Oglasili su se i prvi horozi, najavljujući novi dan.
– Haj’mo u kuću. Hamid će još malo na posao, a babo na njivu – reče majka. –
Ha’jmo im zajedno spremiti doručak.
***
Martovsko sunce je svojim zrakama probijalo guste oblake iznad Sarajeva. Korak po korak, Sebija je osvajala uzbrdicu prema dvospratnoj kući na Bjelavama,
skrivenoj u hladu starog bagrema. Otvorivši vrata, iz kuhinje začu tetkin glas.
– Sebija, jesi li to ti?
– Ja sam, tetka.
– Hajde, kćeri, stigla si taman na vrijeme. Upravo sam izvadila zeljanicu iz rerne.
– Kad će tetak? – upita Sebija.
– Zvao je maloprije. Morao je ostati u radnji. Šije odijelo nekom funkcioneru koji
ga je zamolio da mu ga što prije završi jer mora u Ameriku s nekom našom delegacijom. Zvali su ih u Njujork, valjda zbog toga što smo dobili državu. Eto, prođe
i referendum. Bosna postade država. E neka, vala. Dosta su drugi odlučivali o
nama – gotovo je uskliknula tetka, vješto režući zeljanicu na jednake komade.
Sebija je sa smješkom pratila njeno ushićenje. Zagrabila je komad vruće zeljanice i stavila ga u tanjir prekoputa nje, a potom drugi komad koji završi u njenom tanjiru. Vidjevši je da pogledom prebire po rerni, tetka joj prebaci ruku
preko ramena i unese joj se u lice.
– Jedi, kćeri. Pusti ti tetka. Njegov dio čeka ga u rerni. Osim toga, na Baščaršiji
ima svega, pa ako se zadrži duže može nešto tamo pojesti. Neće biti prvi put.
Nego, jesi li mi se ti umorila, jesi li se privikla na posao?
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– Jesam, tetka, privikla sam se. Na dobro se lako navići. Lijepo mi je u supermarketu, za kasom. Nisam mogla naći bolji posao. Upoznala sam dosta ljudi.
Lijepo su me prihvatili. Da nisam došla u Sarajevo, poludjela bih. Zahvaljujući
tetku i tebi, ponovo se osjećam svojom – reče Sebija i svojim dlanom blago
pređe preko tetkine ruke.
– Hvala Bogu da je tako, kćeri moja, dosta si se muke nagledala – odgovori
tetka – Hajde jedi, nemoj da ti se zeljanica ohladi.
Krajičkom oka mjerkala je Sebiju dok je nožem rezala pitu na zalogaje. Kratko
uzdahnu i spusti viljušku na sto. Kolebljivim pogledom tražila je pogodan trenutak da progovori.
– Moram ti reći nešto, nemoj se uzrujati…
– Reci, tetka, šta je bilo – poskoči Sebija sa stolice. – Da se nije što dogodilo mojima?
– Nije, kćeri, sjedi… Javio se tvoj brat Hamid. Zvao je iz pošte u Titogradu.
Rekao mi je da je jučer dolazio onaj tvoj baksuz. Prijetio je tvojima i tražio da
mu se vratiš. Došlo je i do potezanja pištolja. Srećom, sve se dobro završilo.
Brat ti je poručio da ne brineš, da je sve riješeno. Rustemovi rođaci, koji su
došli s njim, napali su tvog bivšeg muža kad su saznali istinu, i otjerali ga s
praga kuće tvojih roditelja. Izvinjavali su se tvom ocu i bratu zbog njihovog
mahnitog rođaka koji im je, kako su kazali, obraz uzeo. Dali su riječ da će se
oni obračunati s Rustemom ako bude i dalje maltretirao tebe i tvoju porodicu.
Znaš, ako je Rustem gad i izrod, nije njegova ostala rodbina. Pošten je i obrazli
taj naš narod, kćeri moja – tješila je tetka.
Pognuvši glavu, Sebija je pokušavala sakriti suze koje su joj zamrežile oči, čekajući da se stropoštaju niz lice. Tetki ne promače njihov odsjaj.
– Odmori se nakon ručka, pa da nas dvije malo izađemo do Čaršije, da popijemo kafu pored sebilja. Konačno je sunce ugrijalo. Da vidimo kako Sarajlije
slave svoju državu – rekla je tetka milujući je blagim pogledom.
Sebija je, gotovo svakog dana, nakon posla dolazila na Bačaršiju. Željela je nadoknaditi sve izgubljene godine provedene daleko od mjesta za kojim je djevojački žudjela u svom selu. U samoći hladnog njujorškog stana, ridala je posmatrajući na memljivom zidu fotografiju Baščaršije i sebilja, davno izrezanu iz
nekih novina. Sada je sebilj i razigrane golubove posmatrala sa svega nekoliko
koraka, ispijajući kafu i sok od smreke u „Tunelu“, obližnjoj kafani koju je redovno posjećivala.
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Kući, na Bjelave, često se vraćala zaobilaznim putem pored Medicinskog fakulteta. Sa sjetom je posmatrala mladiće i djevojke u bijelim mantilima, poželjevši
nekada da im priđe, da ih diskretno dotakne, da im se izjada i otkrije im svoj
neostavreni san. Ali, to nikada nije učinila.
***
Sa okolnih brda gruhale su granate. Na opkoljeni grad obrušavala se i kiša snajperskih kuršuma. Okruženo brdima, s kojih je dolazila smrt, Sarajevo je sličilo
na grotlo tek probuđenog vulkana. Olimpijski grad gorio je pred očima svijeta.
Dvije zime i dva ljeta o Sebiji ni traga, ni glasa. Uzalud je Hamid preko radioamatera pokušavao saznati bilo šta o svojoj sestri.
U septembarsko predvečerje, šuštanje kiše koja je pljuštala čitav dan nadjačao
je zvuk motora u avliji. Hamid je prišao prozoru i razgrnuo zavjesu. Vidjevši
da se taksi parkira uz samu nastrešnicu, krenuo je prema vratima.
– Neki taksi – odgorovio je na majčin znatiželjan pogled.
– Hairli bilo – uzviknu starica i krenu za njim.
Stojeći pod nastrešnicom, ugledali su žensku osobu kako izlazi iz auta, noseći
omanji kofer u rukama.
– Tetka, ti si!? – iznenađeno je uzviknuo Hamid i potrčao prema nenadanom
posjetiocu.
– Sestro moja – zajecala je njegova majka. – Otkud ti…, šta je sa mojom Sebijom…, šta mi je s djetetom?
– Pusti je, majko, neka prvo uđe u kuću – dobaci Hamid i došapnu tetki – Poginula je, tetka, je li?
Tetka diskretno klimnu glavom, pa tiho zajeca.
– Poginula je prije dvadeset dana na Baščaršiji. Pogodio je snajper – uz teške
uzdahe govorila je tetka kad su sjeli u dnevnu sobu – Našli su je na stepeništu,
pored Sebilja.
– Šta je s tvojim mužem? Je li i on poginuo? – upita Hamid drhtavim glasom.
– Jeste, na samom početku rata. Ubila ga je granata dok je čekao u redu za
vodu… A, šta je s tvojim ocem? – okrenu se tetka prema Hamidu.
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– On je umro prošle godine. Prepuklo mu je srce za Sebijom. Od kada se vratila
iz Amerike, on je osjećao grižnju savjesti. Krivio je sebe zbog Sebijine sudbine,
zbog toga što je dao onome gadu… – uzdahnuo je Hamid.
– Nek’ mu je rahmet duši – odgovori tetka.
– Jeste li mogli izaći iz Sarajeva, tetka? Imali ste gdje doći – ponovo će Hamid.
– Molila sam Sebiju da napusti Sarajevo. Jedan od ratnih komandanata bio
je prijatelj mog Halida i rekao mi je da je može izvesti kroz tunel, pa na aerodrom. Ali, Sebija nije željela da ode iz Sarajeva. Kad je poginula…, taj naš
prijatelj je došao po mene i silom me je odveo na aerodrom. Došla sam tako do
Zagreba. Nakon toga su me prebacili u Tiranu, gdje sam bila nekoliko dana, i
kad sam našla prevoz krenula sam ovamo.
– Jadna moja kćerka… – briznu u plač Sebijina majka – prođe joj život ni za
što…, u mukama. Ništa dobro u životu ne vidje.
– Nemoj tako, sestro, Sebija je bila veoma sretna u Sarajevu. Tamo je našla svoj
mir, ostvarila je, na svoj način, djevojački san… Znaš i sama koliko je voljela
Sarajevo. Kada su je našli kod Sebilja, na Baščaršiji, na njenom licu bio je osmijeh. Sretna je otišla… Au, sačekajte… – zastade tetka, otvori svoju crnu kožnu
tašnu i izvuče preklopljeni, požutjeli papir. – Pogledajte šta sam našla u džepu
njenog kaputa onoga dana kada je ubijena. Ovo je dokaz da je moja Sebija bila
sretna… – reče tetka. Razgrnula je list papira na kojem se ukaza izblijedjeli crtež sebilja napravljen grafitnom olovkom. Ispod crteža prepoznadoše rukopis
“Dr. Sebija…”
– Kćeri moja – uzdahnu Sebijina majka.
Njen grčeviti izraz lica pretvori se u sjetni osmijeh.
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Selman Ljačević
POEZIJA
BREME

UČITELJU

Imamo breme
U nasljeđe

Dragi učitelju
Sedma zvijezdo
Na nebu

Imamo svjetlost
Knjigu
Božji hram
Maslinu
Smokvu
Na nebu zvijezde
Imamo
Na ramenu meleka
U bašči
Česmu
Imamo smrt
Da nam se
Na dunjaluku
Ne oduži

Čuvam tvoj naj
Hodočastim
Tvoje turbe
Zemlja
Pleše li pleše
Dok pišem
Gazel o rastanku
Kaplju suze
Učenika Tvog.

MEZAR

Na mezar
Majke moje
Slijeće
Tica žedna
Na bašluku
Ruža procvala
Oh Bože
Miriše opojno
Je l to
Duše njena
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AZEMINA
Vriježe se proljećne kiše
Krijepe dušu bagremima
Mednu usnu pčela siše
Spavaj draga Azemina
Ždral visove nadlijeće
Nosi pjesmu pod krilima
Đetini san zameće
Spavaj draga Azemina
Bršljaju vlažna klasja
Osipa se zvjezdana maglina
Leptiri po kamenim latima
Spavaj draga Azemina

AVDULJ

DOM
Đe kruni sunce
Đe kamen gori
Đe oro šestari
Đe sjeverac huji
Đe zmijin je log
Moj je dom
Đe smokva
Iz kamena zri
Đe nebo cijepa grom
Moj je dom

Eno Avdulj
Brstiš sprema

Pod vjeđom mu
Ševa drijema
Ovce mu
Zvijezde na nebu
Eno Avdulj
Čoban stari
Pod košćelom
Godine duvani

PJESMA
U sjemenu riječ
Život
Mak i pšenica
Gasi se
Sunčev zrak
Samo pjesma
Ostavlja
Trag

Selman Ljačević Poezija

Eno sunca biljeg
Na dlanu mu zri
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Rebeka Čilović
POEZIJA
Iz zbirke „Album za prognane”
* * *
Strašno
Povikaše (brkate) žene
Stana je usmrtila (muža)
Radojka
Dok je spavao sa flašom
Pokraj glave
Stiskale su žene usta
Da im se ne vide zubi
Očima su davale znak
Da je vrijeme za marame
Stani su ruke bile krvave
Milicija je došla
Odvela je
Bruka
Počeše da se udaraju žene po koljenima
Ode Stana gologlava
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* * *
Mojoj pjesmi fale naricanja
Jedna avet
I dva oproštaja
Gubavac je jezikom
Dotakao vilino krilo
Žilava starica ona je
Na čukljevima
Meni
Niče oko
U sandučetu zatičem pismo
Nedovršena žena
Kojoj tinta presuši
Svake godine
Kada se kaleme voćke

Rebeka Čilović Poezija

Iz kuhinje dopire miris
Njene glave
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* * *
Vraćam se pismu
U kojem piše
Da su mi oproštaji
Pojeli pjesmu
Bila bih srećna da imam Pariz i vrijeme
Posadila bih ruže i vrištala
Para koja se izdiže nad Senom
Natjerala bi me da raskopčam ogrtač
Osjetila bih so koja podmlađuje dojke
Na pijaci bih kupila drvenog konjića
Sa njim bih prejahala vrijeme
Treba mi Pariz sa kafićem u ulici
Place de la Concorde
Okružena grizetama koje kupuju hašiš od direktora galerije
Pljunula bih sliku
Jer stihom ne mogu da platim piće
Ustajem od radnog stola
Vežem kosu u punđu
Stežem
Jako
Pucaju vlasi i na tjemenu prave put
Koji će me odvesti do Češke
Kupiću danas drvenog konjića
I staviću ga na radni sto
Pokraj slike (naizgled) srećne žene
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* * *
Dok sam se u bešiku cerila
Preskočila je prag zmija Azdahaka
Ujela me
U mačku sam se pretvorila
I samoj sebi rane vidala
Od toga dana ja na kamenu spavam
I mačka i žena naučiše jezik
(drugi su nam rekli kako da ga nazovemo)
Rođene kao siročad
Od Istoka do Zapada
Sljepe smo putnice
Sa koprenom rođene
Naivno smo pružale glas
U svakom osmjehu majčin lik svezale
Danas nosim očevo prezime
Kao što vidiš ništa nije moje
(mačka ponekad nosi miša u ustima)
I zato me ne pitaj ko sam ostavi me da spavam
* * *
Muškarac sa novim cipelama postaje ljubavnik
Muškarac sa probušenim đonom postaje muž

I pekare su radile treću smjenu
Mušterija joj je polomio ruku
( Srećom )
Nijesu zubi
Žvaće bajatu kiflu

Rebeka Čilović Poezija

Sjećala se riječi svoje nane
Mejrem
Dok je svitalo
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Muški akt
Na glinenoj ploči zapisaše riječ
Glad za poezijom
Ostala je da lebdi
Nad pećinom
Kritičari su
( tada )
Gnojili zemlju pohotnim muškim tijelima
Sa planine su ispustili novorođenče
Kojem je vrač
Umjesto vrpce
Otkinuo muškost
Danas
U izlogu stoji muški akt
I treće izdanje savrmene poezije
Negdje
Iznad nas
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* * *
Moja majka je nevoljno
Pristala da rodi pjesnika
Noć prije
Nego su bolovi nastali
Sanjala je
Devet suša i jednu kišu
Teško je podnosila strofe
Koje sam joj šaputala
Nakon trodnevnih muka
Nešto nalik
Epifaniji
Obuzelo je majčino meso i moju kost
Poželjela je da skoči sa balkona
Sasvim prirodno se sjetila
Da je od sto kamila
Jedna za trku spremna
* * *
Neke me ruke traže
A ja pamtim
Odbijanja

Od očiju mi ide ljepota
Govorila je stara
Kada mi je gasnula olovo
I u njemu se ucrtao lik
Čovjeka sa raširenim rukama
On me danas pokušava njima zagrliti
A ja
Pamtim odbijanja

Rebeka Čilović Poezija

Žilu na vratu kako bridi od
Ponovljenog nevoljenja
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Romske narodne priče
Phurane Romengere paramiča
SAT UMJESTO KOKOTA
Isprosio Rom snahu za sina, pa svatovi krenuli u susjedno selo da je
dovedu. Nova drvena kola okitili šarenim svilenim maramama, a volove raznobojnim peškirima. Spremili su svatovi razne poslastice: pitu
na tepsiji uvezanu u maramu, baklavu, priganice i pogaču, tako da se
nadaleko osjećao prijatan miris. Iz frula, tapana i gočeva odjekivala je
vesela muzika.
Slavlje je bilo veliko, pa su se svatovi zaustavljali po obližnjim proplancima da bi zaigrali kolo. Kad su se približili mladinom selu, jedan od
velike sreće zapuca, i ubi kokota jednome mještaninu.
Ljutit gazda stade pred svatove:
- Ko je pucao? – upita glasno
Javi se svat:
- Ja sam prijatelju, pucao od sreće, a ne s namjerom da ti napravim štetu.
Gazda ne htjede da popusti, već zaprijeti svatovima da ne mogu proći
dok mu štetu ne plate.
Nadje se među svatovima jedan mudar Rom, pa ga upita:
- Hajde, reci mi prijatelju, koliko vrijedi tvoj kokot?
- Mnogo vrijedi. – odgovori gazda. – Budio me svakog jutra da ne zakasnim da namirim stoku i krave izvedem na ispasu!
Starac jedva dočeka ovakav odgovor. Izvuče iz džepa sat, pa reče:
- Poklanjam ti, prijatelju, ovaj sat da te sad umjesto kokota budi.
Nemade gazda kud, uze sat i poželi svatovima srećno veselje.
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SATO KO THEN E BAŠNESKE
Lijas Rom bori ple čhaveske thaj e njamoncar džalas pe vaver gav te anen e
bora. An neve kaštunale vurdona čhutine dikle thaj peškira. E njamaura
kerdine e henamikonge: marikli, bokolji, baklava thaj save na lačhe habena.
Šunenas pes vi lačhi muzika.
Savore sas lošale thaj kotar i vrama ki vrama ačhovenas te khelen. Kana avile
paše ko borako gav, jekh manuš ikaldas o jagalo, pharjardas thaj mudardas
jekhe manušćekere bašnes.
O holljamo manuš dijas vika?
- Ko pharjarda? – phočljas.
Jekh olendar phendas.

O gavunto sas but holjame thaj phendas e manušenge kaj našit e nakhen sa
džikote vo na okinen leske i škoda.
Maškar e manuša sas jekh godžaver Rom savo phučlja e gavutne:
- Hajde phen mange kobor love khames tle bašneske?
- But- phendas o manuš- Džangavelas man sako jekh detharin te džav te kerav buči.
O Rom lošandilo kana šundas adava. Ikaldas kotar peski posoči o sahati thaj
phendas:
- Ake amala me ka dav tuke kodo sahato te džangavel tut sar so džangavelas
tut o bašno!
O gavutno naj sas so phenel, lija o sahato thaj e njamonge mangljas but baht
thaj sastipe.

Romske narodne priče Phuarane Romengere paramiča

- Me, amala, pharjardem lošanibastar, thaj na mangavas te kerav tuke škoda.
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ŠTA JE NAJTEŽE
Kralj imao tri sina, doživio duboku starost i vidjevsi da mu se bliži kraj, morao
je odlučiti kojeg sina da ostavi za nasljednika. Pozove on sinove u svoje odaje,
pa upita najstarijeg:
- Reci mi, sine, šta misliš da je najteže na ovom svijetu?
- Ja, oče, mislim da je zemlja najteža. – odgovori najstariji.
Pozva kralj onda srednjeg sina, pa mu postavi isto pitanje.
- Oh, reče sin, siromaštvo je, oče, najteže na svijetu.
Kralj onda pozva i najmladjeg sina, pa zapita i njega isto što i njegovu braću.
Zamisli se najmladji carević, pa reče:
- Najteža je starost, oče.
- A zar ti ne misliš, kao tvoja braća, da su zemlja i siromaštvo najteži? – upita
ga kralj.
- Ja mislim, oče, da moja braća nijesu u pravu. Zemlja nosi ljude, i daje nam
život, pa ona ne može biti najteža. Siromaštvo jeste teško, ali siromah ima nadu
da će doći bolji dani. A starost je najteža jer nema nade da će čovjek opet biti
mlad i jak. A kad čovjek nema nade, onda mu je najteže.
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SO SI MAJPHARO
Ethagare sas trin čhave, phurilas but, dikhljas kaj avela lesko agor thaj trubujas
te phenel kova čhavo ka bešel pe lesko than. Akharda ple čhaven thaj phučlas
e majphures:
- Phen mange mo čhavo, so si majpharo an akija luma?
- Me dade, gindiv kaj i phuv si majphari – phendas o majphuro.
Arhardas o thagar e maškarune čhave thaj phučlas vi ole.
- Oh, phendas o čhavo, o čorolipe si majpharo an luma.
O thagar akhardas vi e majterne čhaves thaj vi les phočlja kodo phučibe.
O majterno princo gindisardas pes thaj phendas:

-Thaj tu na gindisares sar tle phralja kaj i phuv thaj o čorolipe si majphare?phočlas o thagar.
- me gidniv dade kaj mure phraljen naj čačipe. I phuv legarela e manušen thaj
dela amenge dživdipe thaj naštit e ovel majphari. O čorolipše, čačes, si pharo,
numa o čorolo gindil kaj ka aven lačhede dživesa. Numa, o phuripe si majpharo sostar e manušes naj gindo kaj plem šaj te ovel terno thaj zuralo. Thaj kana
o manuš na sdžikerela vareso lačheder oleske si majpharo.

Romske narodne priče Phuarane Romengere paramiča

-Majpharo si o phuripe, dade.
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PLEMENITI SUSJED
Nekada davno, u selu pored guste šume, živjela su dva Roma. Bili su prve
komšije, jedan je bio jako bogat, a drugi je bio siromašan. Obojica su bili dobra
srca, ali se nijesu posjećivali. Prolazili dani, a bogataš vidi kako su komšijska
djeca gladna. Bi mu žao dobrodušnog komšije i njegove djece. Nekoliko dana
je mislio kako da im pomogne. Znao je da je njegov siromašni susjed ponosan,
te da ne bi prihvatio milostinju. Napokon, jednog jutra reče ženi:
- Hajde, ženo, pođi kod komšije siromaha, pa mu traži da nam sjutra pozajmi
tepsiju brašna.
Žena se ovome začudi, jer je znala da brašna imaju dovoljno, ali ipak uradi
kako joj je muž rekao. Dođe žena na komšijska vrata, zakuca i siromah otvori.
- Da nemate, dobri moj komšija, tepsiju brašna na zajam do sjutra? Imamo
goste, pa je nestalo za hljeb. – upita žena kako joj muž reče.
Kad to ču siromah, iako je i sam kraj s krajem jedva sastavljao, dade joj tepsiju
brašna u zajam. Vrati se žena s brašnom kući, a muž joj naredi da zamijesi ono
brašno, i da ga kokoškama, jer oni i onako imaju svega u izobilju.
Ženi ne bi ništa jasno pa upita muža:
- E, mužu, hoćeš li mi reci šta će ti sve ovo jutros? Prvo si mi naredio da odem
da pozajmim kod siromašnih komšija brašno, kojeg i onako imamo dovoljno,
a sad mi kažeš da to brašno zamijesim kokoškama. Ja te stvarno ne razumijem!
- Kako, ženo, ne razumiješ? – odgovori joj muž. – Naš komšija živi jako teško,
djeca su mu često gladna, ali on je dostojanstven i ne želi ničiju milostinju. Poslao sam te da ti od njih uzmeš brašno na zajam i time otvoriš vrata siromahu,
da sad i on može doći kod nas kad mu nešto zatreba. – rece plemeniti bogataš.
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LAČHO KOMŠIJA
Jekhvar angli but vrama, ano gav paše ko veš, dživenas duj Roma. Sasa
komšije, jekh sas but barvalo, a o vaver but čorolo. Vi e duj džene sas lačhe
vileskere numa na džanas jekh jekheste.
nakhenas dživesa, a o barvalo dikhelas sar e komšijaskere čhave si bokhale.
sas leske žao e čhavenge thaj e komšijaske. Nekobor dživesa gindisarelas sar
žutil olen. Džanelas kaj lesko komšija naj tel vereso olestar sostar sas barikano
manuš. Jkeh džives phendas ple romnjake:
- Hajde romnije, dža ko komšija thaj dži tosara olestar te del amenge jakh tepsija varo.

- Ma tel ovel tumen komši jakh tepsija varo dži tosara? Avile amenge misafirat
thaj naj te ovel amen varo mareske – phendas i romni sar vakerda olake o rom.
Kana o čorolo šundas kodo, džanelas kaj vi leske naj, numa ikaldas thaj dijas
lake jekh tepsija varo. Irandeas pes e romini e varesar khere thaj o rom lako
phendas kodole varestar te kerel maro thaj del les e khahenenge.
I romini na haljovelas khančik thaj phučljas ple romes:
- E romnije na haljoves?- vakerdas o rom- Amare komšijaske si but pharo, e
čhave leskere si butivar bokhale, numa o komšija si barikano thaj na rodela
nikastar vareso. Bičhaldem tut t erodes komšijastar varo thaj te phutres leske e
vudara thaj akana vi vov šaj te avel amende te rodel kana ka trubuj leske vareso
– phendas o godžaver komšija.

Romske narodne priče Phuarane Romengere paramiča

I romni džanelas kaj khere isi olen but varo, numa na phendas khančik thaj gelas te kerel sar phendas lake o rom. Geli i romni ko košije, khuvdas ko vudara
thaj vakerdas:
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U Skadaru , u Biblioteci „Marin Barleti” 23.IX.2017. godine
održa-na je promocija romana „Svi moji” Zuvdije Hodžića.
O ovom djelu čiji je izdavač Centar za očuvanje i razvoj kulture
manjina Crne Gore, govorili su Skender Temalji, Gëzim Puka,
Gjovalin Çuni i Dimitrov Popoviq – čija izlaganja objavljujemo
u ovom broju.

SKENDER TEMALI
Risitë e një romani dhe të një
autori
Shënime rreth romanit “Të gjithë të mitë” të shkrimtarit të shquar
shqiptar nga Mali i Zi, ZuvdijaHodžić (Berisha)

K

y roman që në rresht të parë e deri në të fundit ka pasqyruar me
dinjitet artistik, pos tjerash, traditat e mrekullueshme të Veriut
shqiptar në përgjithësi, të Shkodrës në veçanti, e mbi të gjitha se
përmes detajesh ka arritur të depërtojë në botën e brendshme
shpirtërore të personazheve.
Si në çdo vepër letrare e të një dimensioni të tillë, e kërkojmë dhe
e gjejmë se personazh kryesor është vetë autori, herë i dukshëm e
herë i padukshëm, por i kudondodhur. Mbase dhe kjo përbën risinë
e parë të romanit, se rrallë haset tjetër kund, se është e vështirë të
haset, pa e quajtur roman autobiografik.
Ka një perceptim artistik e kompozicional krejt të veçantë, që po
kështu ndeshet rrallë. Është larg stampave subjektore e linjave, të
personazheve kryesorë, dytësorë a silueta, dhe kjo, për mendimin
tim përbën risinë e dytë. Vetë romanin e jetësojnë personazhe,
ngjarje, episode herë të qenësishëm e herë periferikë, me larmi
trajtash e ngjyrash, për të arritur mjeshtërisht tek tërësia e
domethënies së veprës. E thënë ndryshe, për mendimin tim ky
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është një roman mozaik, në mund ta quaj kështu, pasi ashtu si mozaiku që
formohet nga copëza shumëngjyrëshe, të cilat vendosen e ngjiten njëra pranë
tjetrës, edhe autori ka dhënë një ansambël, ku stonatura nuk njihet.

Risia e tretë e romanit “Të gjithë të mitë” e ZuvdijaHodžić është ajo e perceptimit
të realitetit të djeshëm nga këndvështrimi i sotëm, modern, larg politizimeve
që janë të huaja për letërsinë serioze bashkëkohore, edhe pse shumë ngjarje
në gjuhën e rrëfimtarit kanë ngarkesa të tilla historike. Lexuesi bëhet njësh me
autorin në ndjekjen hap pas hapi të tyre. Edhe pse për një pjesë ai ka dëgjuar,
zhgualli artistik i bën të dallueshëm. E si t’i shlyhen nga kujtesa e të mos i
ngjallin kënaqësi estetike lexuesit episodet ku autori, i përndjekur nga hienat
e Millosheviçit, që si e quan autori, Titon e dytë (Botimi “Onufri”, fq.56), që të
mos e ulte kokën para tyre punon në një pulari, si punëtor i thjeshtë, duke fshirë
plehrat dhe mbeturinat, duke e fshehur dorëshkrimin e tij të “Yllit të Davidit”
se po t’u binte në dorë atyre veç galerat do e prisnin. E si mund të shlyhet
nga kujtesa rrëfimi për poetin e madh, Migjenin kosovar, EsatMekulin? Me
operacionin që i bën një luftëtari pas një plage lufte, me bisturinë e veterinerit,
(se shkollë për këtë kishte kryer Mekuli), i cili, në gjendjen e pashpresë që
ishte do u mbetej në dorë edhe kirurgëve të Vjenës, arriti ta shpëtojë. Takimi
rastësor i pas disa viteve me luftëtarin e shpëtuar të shkakton emocione, që të
lënë gjurmë të pashlyeshme. Apo Marta, më e bukura e vajzave partizane, e
trajtuar si motër prej të gjithëve, që si korriere nuk qëllon ta vrasë pas shpine
një ushtar gjerman që e ka parë rastësisht në një lëndinë pylli. Duke ditur
mizoritë gjermane, e bren ndërgjegjja që nuk e vrau dhe këtë të fshehtë që e
dinte ajo e askush tjetër, ua tregon shokëve. Lufta ka ligjet e saj të rrepta, por i

Skender Temali Risitë e një romani dhe të një autori

A e ka dhënë autori në këtë vepër jetën e tij të shkrirë në bashkësinë e trevave
shqiptare e malazeze që përshkruan ashtu siç edhe ka ndodhur në të vërtetë,
pasi nuk e fsheh që për t’i ardhur në ndihmë kujtesës shfleton në një album. Ky
album fotografik në mënyrë metaforike është albumi i jetës së një komuniteti
që i mbijeton trysnisë së shkatërrimtarëve, sa të huaj e jo pak edhe ndër vedi,
mes nesh. Atëherë a mos kemi të bëjmë me një roman që edhe në ditët e sotme
i përket drejtimit letrar e artistik natyralist i gjysmës së dytë të shekullit të
XIX, i cili, siç edhe e dimë, paraqitjen e jetës dhe të dukurive shoqërore e
bëri me imtësi, pa realizuar përgjithësimin e tipizimin e tyre. Mbase gaboj,
por elementë të natyralizmit ka në këtë roman, të cilat nuk ia zbehin fare
origjinalitetin, përkundrazi e bëjnë atë edhe më interesant, kërshëria e lexuesit
vjen në rritje dhe vetë lexuesi bëhet bashkëautor i kompozimit të atij mozaiku
që përmenda më lart.
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shpëton pushkatimit vetëm se në çetën ku bënte pjesë nuk e kishin mësuar të
qëllonte pas shpine. Po kjo Martë, pas lufte, kur me grupin partizan shkon në
Opati, njeh një rob gjerman. Ish a s’ish ai gjermani i lëndinës së pyllit, autori
nuk na e thotë dhe po të na e thoshte s’do e besonim, pasi Marta atij i kish parë
vetëm shpinën e jo fytyrën. U martua me të.
Risia e pestë, për mendimin tim, është harmonia e balanca ndërfetare që
ZuvdijaHodžić vendos që në krye të herës në vepër, e cila lexohet me ëndje
pavarësisht përkatësisë fetare, edhe pse autori nuk e fsheh se është bektashi e
me respekt ka përshkruar të parët e tij e ata që e përbëjnë këtë sekt. Unë, thotë
diku në vepër autori, kam parë njerëz të të tri besimeve të ecin pas një kryqi.
Mbase jam i gabuar por risia kryesore është se pa nënvleftësuar kombësitë e
tjera të Malit të Zi, debulesa e tij është shqiptaria së cilës i përket e që nuk e
ka fshehur asnjëherë. Portreti i shqiptarit në këtë roman mozaik është më i
spikaturi, sa nuk e di se cilin episod të përmendësh më parë. Por është një faqe
në roman, që po ta kthesh në vargje, e quan pa droje poezi. Me një dashuri të
tillë e kishte portretizuar shqiptarin dikur Bajroni i madh. Po e citoj Hodžić-in:
“Nëse e ndjek shqiptarin, nuk mund ta arrish, nëse të ndjek, nuk mund t’i
shpëtosh. Vështirë me ta. Nuk i tremben prej asgjëje, nuk dridhen prej askujt.
Lum ai që i ka miq, mjerë ai që i ka armiq. Është lehtë t’i lëndosh. Hakmarrës, të
rrezikshëm. Nuk marrin parasysh as jetën e vetë e as të të huajit. Do të vrisnin
edhe veten, edhe të tjerët., thonë, nëse ndeshesh me ujkun dhe shqiptarin, së pari
vraje shqiptarin. Mbahen për fjale, dhe tek i veti, nuk i japin rëndësi çfarë besimi
kanë. Nën të njëjtën çati, edhe ata që fallen, edhe ata që bëjnë kryq edhe ata që
as nuk falen e as që nuk bëjnë kryq”.(fq.111)
“Të gjithë të mitë” është një roman i nivelit evropian, e siç është shqipëruar
mjeshtërisht nga Dimitrov Popoviq, besoj e shpresoj se do të përkthehet edhe
në gjuhë të tjera, siç edhe ka ndodhur në disa vepra të tij, pasi ato i ngrenë
himn jetës.
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Dr. Gëzim Puka, Gjovalin Çuni

“Të gjithë njerëzit e mi”, romani më i fundit i autorit malazez Zuvdija Hodžić,
që vjen në sistemin tonë letrar i përkthyer, do të thoja mjeshtërish, nga Dimitrov
Popoviq, mbush një hapësirë të mirë të nevojës që ka lexuesi i sotëm shqiptar
për letërsinë e fqinjëve tanë të ngjashëm. Letërsia bashkëkohore malazeze këtë
autor e ka vendosur në majat e saj, por për ne si dhe për shumë lexues të tjerë
shqiptarë, ai është ende i panjohur. Kjo mosnjohje e një shkrimtari që shkruan
në gjuhën e fqinjëve malazezë deri tani është justifikuar me faktorë jashtëletrarë,
por për fat erdhi koha të shijojmë prodhimin e freskët letrar të njëri-tjetrit.
Kur prek me sy një tekst të panjohur dhe befasohet nga ai, lexuesi çuditërisht
ndihet i lumtur, për arsye sepse shpeshherë letërsia e mirë befason dhe
lumturon njëkohësish. Kjo ndjesi të shoqëron deri në faqen e fundit, ndërsa
shijon leximin e romanit.
E përtypëm veprën dhe ligjërimin e saj në shqip, por me këtë rast edhe ndonjë
shkrim kritik të bërë për të, qoftë në pasthënien nga Et’hem Mandiq, qoftë
edhe nga ndonjë recensent tjetër, duke vërejtur se ka diçka të magjishme që e
lidh këtë ligjërim, jo vetëm tematikisht me botën shqiptare, por edhe për nga
teknika narrative, mënyra se si e prodhon artin e fjalës ky autor dhe si fjala
artistike rrezaton në kontaktin me ne. Për të mos përsëritur me citueshmëri,
mund të ndalemi vetëm tek një aspekt gjuhësor, që spikat në prurjen
përkthimore të kësaj vepre. Konkretisht është misteri i këndvështrimit në këtë
vepër letrare, sidomos misteri se kush po rrëfen në roman.
Mendojmë se lexuesi empirik do ta kishte përgjigjen e shpejtë: është autori. Në
një rast tjetër do ta trajtonte si vepër memoristike. Në pikëvështrimin tonë, është
shumë më tepër se kaq. Dikush këtu e ka trajtuar këtë rrëfimtari si të ngjizur
me njëmendësinë bektashiane, që rreket të paraqesë një lloj ndërmejtësimi të
diskurseve religjioze, aq të ndryshme në Bjeshkët e Namuna, ku duket se më
së shpeshti është skena hapësinore e këtij rrëfimi.
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“Të gjithë njerëzit e mi” - një roman
që komunikon me botën shqiptare.
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Si çdo tekst letrar i prozës së gjatë edhe romani “Të gjithë njerëzit e mi” i ka të
dyja shtresat që përbëjnë një vepër letrare: historinë dhe rrëfimin. Duket se kjo
e dyta, në veprën që po promovojmë sot, lidhet drejtpërdrejtë me pozicioni që
zë autori, i cili na ngjan se në raport me lexuesin shqiptar ka krijuar një lidhje
afërsie. Janë pikërisht lidhjet e brendshme emocionale e kuptimore nëpërmjet
thënieve të rrëfimtarit dhe personazhit, që drejtojnë këtë komunikim. Le të
citojmë një fragment në nisje të kreut 17.
Ja si i drejtohet autori lexuesit:
“A të kam treguar për Sheh Aganë? Njeri i mirë, tregtar i pashëm dhe i ndershëm,
ka dhënë veresie, ka ndihmuar fukarenjtë, i matur, i ka besuar gjithkujt. Njeriu
i mirë njihet në ditë të zymta. I erdhi një malësor që të blejë dy kile sheqer, ky ia
peshoi, ndërsa u mendua…u mendua, kërkoi edhe dy.
- E, unë nuk mund të shes më, - i tha Sheh Aga.
- Si nuk mundesh! Po shih se ke?
- Ja ku e ke këtë pranë meje, Shqepon. Blije teka ai! Le të fitojë edhe ai diçka”[1]
Ky lloj rrëfimi i subjektivizuar krijon një afërsi më të prekshme me lexuesin.
Në këtë roman marrëdhënia e autorit me lexuesin duket e thjeshtë në pamje
të parë, por në të vërtetë është shumë e sofistikuar, pasi në vepër mbizotëron
rrëfimi shumështresor, ku krahas zërit të autorit ndihet edhe zëri i shumë
personazheve të tjera. Veç lojës vetore, në vepër ka edhe një alternim
mjeshtëror të kohëve të foljeve, si dhe njëfarë shkallëzimi, që formohet mes
kohës së tashme dhe kohëve të së shkuarës, sidomos kohës së kryer. Mund
të theksojmë se thyerja e rrëfimit përmes kalimit nga e kryera në të tashmen
është një mundësi e mirë për krijimin e botës së magjishme të veprës, por edhe
mënyra më e ndjeshme për të krijuar lidhjen emocionale midis autorit dhe
lexuesit. Në përdorimin e këtyre kohëve rrëfimtare ka një analogji me ciklin e
kreshnikëve (aq të përhapur në Ballkan), të cilin autori e ka përdorur edhe si
paratekst në një nga historitë e tij.
Po citoj:
“Edhe atë pasdreke dolëm shëtitje. Rrugica jonë u shkretua. Menjëherë, sikur
dolën nga pylli, në rrugë dy meshkuj. Pos të tjerash, ecin, shihen, e kemi të qartë
se janë nga anët tona dhe megjithëse njëri është më i bëshëm…Janë vëllezër.
Duke u tallur, me gjysmë zëri shqiptova vargjet nga “krajishnikat”[2].
Erë nuk ka, por bjeshka gjëmon
Ja ku kemi Mujin e Halilin…
[1]
[2]
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HODŽIĆ, Zuvdija, „Të gjithë njerëzit e mi“, 2017, f. 106
Cikli i Kreshnikëve

Më dëgjuan dhe të çuditur u ndalën.
“Kush jeni dhe nga na njihni?”- disi i pasigurtë pyeti më i moshuari.
“Jemi tanët”.

Kanë ardhur sapo është përzier puna në Bosnjë. Janë nga Kladusha, nga Krajina,
bjeshka e gjakosur, nën Kunarë, bjeshkën e gjelbër tamam si Hrnjica Mujo dhe
Halil, për trimërinë dhe famën e të cilëve di gjithkush. Gjyshi ua ka dhënë emrat,
që nipat të ngjajnë me ta. Jo për luftërat dhe betejat, mos ia jep o zot askujt, por
për fuqi dhe bukuri. Për njerzillëk. Kur një trimi ose bajraktari të dëgjuar i kanë
uruar djalin, kanë thënë:
- Dhashtë zoti, ngjan me të atin…
Ai u është përgjigjur me mençuri: Jo, mos e dhëntë zoti të jetë ashtu, pro le t’i
ngjajë kohës…”[3]
Ky lloj rrëfimi zbulon aftësinë shpirtërore të autorit, trazimin e tij të ndjenjave,
të cilat sa në mënyrë intuitiviste, ashtu edhe të ndërgjegjshme, gjejnë rrugën për
të hyrë edhe në shpirtin e lexuesit shqiptar, që mes të tjerash është edhe lexues
ballkanas, prandaj lidhet lehtësisht pas një autori tipik ballkanik.
Fatmirësisht erdhi koha që faktorët jashtëletrarë të njëmendësisë së shkuar
ballkanike, shumë agresivë gjer dje, të mos i përzihen më nëpër këmbë lexuesit,
i cili kërkon të shijojë letërsinë pa sinorë që kufizojnë shijen e mirë të tekstit
letrar. Përemri pronor “e mi”, në titullin e romanit, merr një kuptim më të gjerë
në paraqitjen e tij para publikut shkodran. Që nga ky çast, Zuvdija HODŽIĆ
përmes librit “Të gjithë njerëzit e mi” do të na flasë si “të gjithë lexuesve të ti.

[3]

HODŽIĆ, Zuvdija, „Të gjithë njerëzit e mi“, 2017, f. 153-154.
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U njohëm, folëm, pranuam të kthejmë një kafe. Bisedën e kemi vazhduar në
çajtoren që kishim më afër. Kemi folur si më të njohurit e vjetër. Njerëz të thjeshtë
dhe shpirtmirë, të vetmuar, dëshiruar për shoqëri dhe për biseda. Mujo dhe Halil
Duraku u gëzuan se janë takuar me ne. Edhe ne na erdhi bukur dhe mirë. Gati
me një naivitet fëmijëror dhe çiltërsi kanë folur për vete si me njeriun më të afërt,
nga janë dhe pse kanë ardhur në Gjermani.
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Dimitrov Popoviq
Disa fjalë mbi jetën dhe
veprimtarinë e shkrimtarit dhe
akademikut Zuvdija Hoxhiq
(Berisha)
Në Ballkanin e trazuar ku aspirohet shumë për të ecur përpara,
por ku ende ndjehet e patharë vula e tragjizmit të luftërave të
kaluara mes njerëzve, vazhdon të shfaqet si një hije e mjegullt
urrejtja mes shtresave dhe grupeve të njerëzve. Sistemet politikoshoqërore i kanë ngritur të gjithë kundër të gjithëve, po shahen
deri në “shtatë brez”, si thotë një fjalë e urtë...saqë njerëzve u është
shtuar malli e dëshira për të dëgjuar diçka më të ëmbël, më të
butë dhe më njerëzore. Dikush të shurdhon me zhurmën e lëvdatave personale përmes retorikës gojore e fjalimeve, dikush të
shurdhon përsëri me trokitjet e dekoratave, që këtij nën qielli nuk
u mungojnë...kurse të tjerëve, ndoshta neve që merremi me botën
e librit na mbetet t’i nënvizojmë e kujtojmë shpesh fjalët e Azem
Shkrelit dhe vargjet me një domethënie të veçantë:
“Se edhe ata që flasin rrallë s’i duan më pak
se të tjerët fjalët e veta...”
(nga poezia “Letër një miku”, strofa e fundit).
Një ndër ata që ka folur rrallë e për të cilin po ashtu është folur
rrallë, është sonte këtu midis Jush si mysafir i radhës i këtij evenimenti kulturor e artistik.
Shkrimtari e akademiku ZuvdijaHoxhiqi (Berisha) është ndër
emrat më të njohur të letërsisë në Mal të Zi. Është i lindur në
Guci, në vitin 1943, në një familje shqiptare bektashiane, të ardhur aty nga Kodralia e Deçanit. Në Prishtinë ka kryer Fakultetin
Filologjik. Ka statusin e krijuesit të shquar të Kulturës - llogaritet
ndër shkrimtarët e intelektualet më të shquar në Mal të Zi. Është
anëtar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Malit të Zi dhe
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anëtar nderi i Shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës, i pranuar në një ditë me
Ismail Kadarenë.

Deri tani ka botuar: Librin me poezi „Në konakun e parë” ; - librin me
udhëpërshkrime dhe reportazhe „Një ditë e jetës“ dhe librin me ese “To je to
“(Kjo është kjo); - Librat me tregime „Gluva zvona“(Kambanat e shurdhëta)
dhe „Neko zove“ (Dikush thërret); - romanet „Viti i Gucisë “, “Ylli i Davidit” ,
“Të gjithë të mitë”.
Librat e tij, përmbledhja me tregime “Dimri”, dhe romani “Viti i Gucisë” janë
përkthyer në gjuhën shqipe nga ZenunÇelaj, si dhe romani “Ylli i Davidit”, përkthyer nga Ramiz Kelmendi. Shkrimtari Zuvdija Hoxhiqi ka botuar në Cetinë
romanin e ri me titull “Svi moji”, në gjuhën malazeze dhe në gjuhën shqipe në
Podgoricë. Romanet dhe librat me tregime janë përkthyer në gjuhën shqipe,
kurse “Ylli i Davidit” edhe në gjuhën polake, sllovene dhe italiane.
Është i lindur në një vend ideal për të shkruar, në udhëkryq të rrugëve përmes
të cilave me shekuj janë gërshetuar karvanët që kishin për destinacion Dubrovnikun, Selanikun, Pejën, Prizrenin, Shkodrën. Me këto karvanë në Guci
kanë arritur edhe tregimet, bisedat, kureshtitë, të cilat veshi i zgjatur i Zyvdisë
do t’i merrte e artikulonte më vonë në veprat e veta.
Poezitë e tij kanë fituar çmime të ndryshme. Shumë prej tyre janë recituar në
manifestime të ndryshme...por kur lexon poezinë kushtuar Federiko GarsiaLorkës vetëm e shton bindjen se ke të bësh me një poet të sprovuar në kërkesat
ndaj poezisë: Dhe ja një poezi: Në këtë kohë pa shpresë veshur në të zeza
Edhe unë zemrën në vend të qiririt ndeza.
Dhe si ty të mirit, në pyllin e Granadës
më sillen rreth kokës gjatë kësaj nate.
Plot shqetësim dhe me klithje do të më tretin
Mjerë për ty, o botë, çdo të bësh pa poetin...
Me kalimin e kohës Zuvdinë do ta shqetësojnë probleme të tjera edhe më të
mëdha. Ato do të bëhen tharmi dhe brumi i tregimeve të mëvonshme dhe
romaneve të fuqishme.
Kur njëzet vjet më parë doli botimi i dytë i romanit “Viti i Gucisë”, kritika letrare e kohës e befasuar me fuqinë dhe mesazhin artistik të tij i u lëshua lavdëri-
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Është fitues i çmimeve më të rëndësishme në Mal të Zi: ”Trembëdhjetë korriku”, ”Çlirimi i Podgoricës”, “Pena e QamilSijariqit”, ”Stefan MitrovLubisha”
dhe “Ungjilli i Mirosllavit”, për romanin “Të gjithë të mitë”.
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meve dhe vlerësimeve si një ndër veprat më të mira të letërsisë së atëhershme.
Kritiku Vidan Arsentijeviq shkroi për Zyvdinë se “është një talent që shfaqet
në periudhat më të mëdha kohore”, ndërsa G. Antiq thotë se “Viti i Gucisë “
është një vepër e jashtëzakonshme letrare me gjuhë të pasur e të begatë, me
frymëzim lirik të veçantë dhe fuqi të madhe epike e që me të drejtë mund
të quhet me ndërtuesin (krijuesin) e fjalës së gjallë”. Kurse R. Rotkoviq mes
tjerash ka shkruar se romani i Hoxhiqit mund të studiohet. Të habit mënyra
se si autori i ka dhënë të gjithë materies nuancat kuptimore, stilistikore, leksikore, kompozicionale, si i ka mbërthyer fatet e njerëzve në nyje, se si nga
faqja në faqe gjithnjë ka futur personazhe të pazakonshme dhe se si të gjithë
ata kanë plotësuar figurën e Gucisë në kohërat më vendimtare të historisë së
saj. Po kështu kritikë të tjerë kanë shkruar se ky roman është ndër romanet
më të mira të botuara tek ne, kurse kritika e huaj polake dhe hungareze se
“kjo vepër e meriton që të prezantohet në Evropë” etj. Vetëm njohja e pakët e
shkrimtarit ka bërë që atë vit romani të mos fitonte shpërblimin e NIN-it për
romanin më të mirë të vitit. Dhe të shkruash për kufirin mes dy shteteve dhe
njerëzit që jetojnë aty, në atë kasaba, “kur të mëdhenjtë luajnë dhe e paguajnë
të vegjlit” që me guxim i kundërvihen vendimeve të Fuqive të Mëdha për t’ia
dhënë Malit të Zi, që çështja të kalojë deri në një konflikt të ri ndërkombëtar
etj etj. Këto tregojnë jo vetëm një kuptim të thellë, por edhe një guxim të madh.
Këtë famë të madhe që i dha romani i parë, Zuvdija do ta thellojë me “Yllin e
Davidit”, ku konflikte e kontradikta të tjera do të ndeshen në kuadrin e prishjes
së marrëdhënieve me B. Sovjetik dhe Byronë Informative.
Duke vazhduar të shkruajë, gjatë vitit të kaluar ZuvdijaHoxhiq do t’i paraqitet
lexuesit me një roman tjetër, i cili do të jetë vazhdë e atyre të mëparshëm dhe
kështu do të krijojë një trilogji si të thuash, me romanin “SviMoji”, të cilin edhe
e kam përkthyer në shqip.
Kam përkthyer jo pak libra në gjuhën shqipe dhe të them drejt asnjëherë nuk
u gjeta ngushtë, sepse të përkthesh në shqip është njësoj sikur të ulesh në një
sofër të begatë dhe të gjerë, ku nuk ke nevojë të shtysh bërrylat për të zënë vend,
sepse ajo është shumë e pasur dhe e pranueshme në rregullat e drejtshkrimit të
saj si dhe ka një bagazh historik e leksikor shumë të fuqishëm.
Çfarë i bën librat e Zyhdisë që t’i duam?
Së pari: Dëshira për të nënvizuar se në këtë jetë të trazuar nuk ka vetëm gjëra
të këqija, ka edhe shumë gjëra të bukura, për të cilat krenohesh se ekzistojnë,
janë të pranishme, i përjetojmë, por në vend që të përgjithësojmë këto mbajmë
mend një të keqe të cilës i japim krahë.
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Së treti si bijë të natyrës na bën ta shtojmë respektin ndaj saj, në njohjen dhe
zbatimin e ligjeve të saj, që janë objektive, që nuk varen e “varen” prej nesh,
prej nga rrjedhin deduksione me vlerë; e duam malin, e duam thneglën, e
duam rrëqebullin, e duam viçin që po mbytet dhe sakrifikojmë për të, por çudi
se nuk dimë të duam njeriun!?
Së katërti përmes fisit të tij, shkrimtari na jep tipin e familjes malësore shembullore ku gjithkush gjen nder te dera e saj. “Shtëpia e Zotit dhe e miqve” – kjo
sintagmë e fuqishme në të folurit e këtyre anëve, këtu realizohet në formën
më të përkryer, duke krijuar një lidhje shpirtërore, “pa të cilën, - siç shprehet
Rexhep Qosja , - nuk ka përbashkësi të vërtetë”. Në familjen e tij rritet edhe një
hallë që nuk është e gjakut dhe e besimit, që një dorë e panjohur u a ka lënë pas
dere një natë që ta rrisin...apo qëndrimi i vendasve ndaj batalionit të Bokës që
është i paharruar, etj. etj.
Së pesti, ajo që na mundon më shumë në këto treva, prezenca e atij “tjetrit”, me
kombësi, fe e gjendje materiale ndrysh, ndoshta diku tjetër shfaqet e frikshme,
e papranuar, por këtu është shembullore. Ajo Teqeja e vogël, po aq larg nga
Kisha ortodokse dhe nga ajo katolike, nuk ngjason me objektin majë Rumisë,
se kishat i ndërton populli, shpirti, besimi e jo forca, qoftë kjo edhe ushtarake.
Së gjashti, veprat e tij kapin të gjitha shtresat e shoqërisë ku gjallojnë personazhe të lloj-llojshëm, të cilëve u jep vendin e merituar si një mjeshtër i aftë e i
gjithëdijshëm. Figura të tilla si ajo e Nur Dokës, Tonkos dhe Rufinës, Myftar
agës, DavidShahanit dhe e dajës Kallmi, Mujit e Halilit e mbi të gjitha e CufAlisëetj, mbeten të përkryera dhe të pashlyera në mendjen e lexuesit.
Së fundi, vepra e tij në formën artistike që jepet në tre plane është shumë moderne, aty ngërthehen shumë bukur realja me imagjinaren, krijohet një fantazi
që të lë pa mend, sidomos kur jep shpjegime me vizitën në Hënë, për fjalët e
kozmonautit, për objektet që duken prej atje, pa i mbajtur anën askujt, as për besimin islam, ashtu edhe atë të krishterë. Ekzistencializmi është i pranishëm kudo.
Shkrimtari është mjeshtër i përshkrimit të natyrës, por nuk bie në natyralizëm,
ai përgjithëson me një fuqi të veçantë. Takimet me rrëqebullin (risin) mbeten të
pashlyera. Paralelizmin figurativ artistik dhe jetësor e ndeshim kudo. Varrimi i
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Së dyti: njohjes sonë gnoseologjike si lexues, kemi shumë çfarë t’i shtojmë në
kuptimin si është Malësia dhe malësorët, e konkretisht ajo zonë kufitare e Gucisë. Mrekullohesh, nëse i njeh për herë të parë, ose rikujton njohjen që ke
për malësorët, për mënyrën e jetesës, për punën dhe begatinë shpirtërore, për
kalimin e vështirësive dhe krenarinë e bukur, them të bukur se diku krenaria
na luan me kryet, etj.
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të atit, kalimi me kufomën e tij në Çakorin e mbuluar nga bora e ngrirë, rrëshqitja e arkivolit në akull, rendja për ta kapur të krijon një skenë sikur je në filmat
“horror”- rendja pas të vdekurit... dhe nëna i thotë ...mua më varrosni aty ku e
keni më lehtë, ku të doni ju. Po ashtu historia e nënës me valixhen me eshtrat e
të birit në tren ...etj. që do t’i lexoni dhe do t’i kujtoni shpesh.
Romani na sjell edhe shumë figura të artit me të cilët e ka lidhur jeta Zyhdiun.
Shumë interesante janë bisedat me EsadMekulin, Zogoviqin, Kostiqin e të
tjerë. Shumë të këndshme janë takimet jashtë shteti. Shumë tërheqëse faqet
që tregojnë edhe për sakrificat e tij. Pra çfarë nuk gjen në këto libra? Mësime e
konkluzione me një vlerë të madhe filozofike si:
“Të gjithë në Ballkan janë të njëjtë - njerëzit, kafshët dhe zogjtë. Nuk mundemi
me të tjerët, nuk mundemi me të vetët. Nuk munden as me veten. I kemi pasur
edhe shqiponjat nga malet e Ballkanit; mos janë vrarë vetë duke goditur kafazin
me kokë dhe përleshjeve mes vete, është dashur t’i vrasim, - ndryshe do të na
çmendeshin dhe marroseshin të gjithë zogjtë. Ballkanasit mbesin ballkanas”...
Të mos harrojmë Zyhdiu është bektashi. Bektashizmi ka një traditë shekullore
e shembullore në Shqipëri. Jo pak figura të shehlerëve shqiptarë përmenden
aty. Dhe me meritë. Aty përmendet me pietet njëra nga familjet më patriote e
më me vlerë të trevave shqiptare, ajo e vëllezërve Frashëri: njëri, i madhi, Abdyli, strateg, i dyti Samiu, filozof i madh, kurse i treti Naimi – bilbili i kombit
dhe i gjuhës shqipe. Tek ata ka sunduar panteizmi – Zoti kudo, në çdo gjë.
“Me qiejt mos u mbani, se nuk mbahen asgjëkundi” – porosiste Naimi në një
nga krijimet e tij. Por aty ka edhe të tjerë e të besimeve të tjera, myslimanë e të
krishterë që i ngre lart, ashtu edhe si e meritojnë.
Romanet kanë vlerë dhe në vazhdën e shkrimeve të mëparshme i japin vlerë
reciprokisht edhe vetë shkrimtarit, që në moshën 74 vjeçare vazhdon të shkruajë dhe të ndjehet i vyeshëm për brezat e kohës së tij, por edhe ata që vinë pas.
Ta njohësh të kaluarën tënde është një obligim i madh. Ai nuk e ka njohur
gjyshin, por rruga për ta njohur na pëlqen edhe ne, e ndjekim me kujdes në të
gjitha veprimet... dhe del fitimtar.
Në takimin me Shoqatën e krijuesve shqiptarë këtu në Ulqin, kur u bë promovimi
i këtij romani, mori pjesë dhe diskutoi edhe ambasadori i Republikës së Kosovës
në Malin e Zi, Zoti Skënder Durmishi, i cili theksoi mes tjerash, rëndësinë e librit dhe veprimtarive kulturore në rritjen e klimës së mirëkuptimit mes popujve.
Ndërsa njëri nga shkrimtarët, një emër i nderuar për letërsinë për fëmijë, Hajro
Ulqinaku, pasi e vlerësoi ashtu si duhet, shprehu mendimin se romani do të ish më
mirë të quhej: ”Fisi im”. Kam mendimin, se Zuvdija i tejkalon kufijtë e fisit të vet,
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Le ta mbyll diskutimin tim me fjalët që kam shkruar, kur e kam lexuar librin
e Zuvdiut, fjalë, të cilat si përkthyes dhe redaktor i tij në gjuhën shqipe, i kam
lënë në kapakun e fundit të librit:
“ZuvdijaHoxhiq (Berisha), një ndër shkrimtarët më të mëdhenj e më në zë
në Malin 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 patjetërsueshme, 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.”
Më falni. Ndoshta u zgjata më shumë se duhej. Sigurisht me njet e zemër të
mirë. Thashë ato që mund të thoshte kushdo prej nesh, që jemi mbledhur këtu
sonte për t’i bërë nderim Zuvdiut, por edhe për të marrë reciprokisht nderimin
e tij e njëkohësisht t’i urojmë fitore në konkurrimin për çmimin “Mesha Selimoviq” që do të ndahet së shpejti.

Dimitrov Popoviq Disa fjalë mbi jetën dhe veprimtarinë e shkrimtarit dhe akademikut Zuvdija Hoxhiq (Berisha)

se këtu, të tijtë - janë të gjithë: edhe shqiptari, edhe malazezi, edhe boshnjaku, çdo
njeri me zemër e vepra të mëdha, asish që Malësia ka me shumicë. Për Zuvdinë
ata janë engjëjt e tij dhe për t’i quajtur të tillë ai u ka gjetur edhe parajsën e duhur,
vendlindjen, ku është lindur e rritur. Për veprën e tij po shkruhet shumë dhe janë
bërë disa promovime, këtu, Kosovë, Shkodër, Tivar, Herceg Novi. Këto ditë romani do të botohet edhe në Tiranë nga shtëpia botuese prestigjioze “Onufri” dhe do
të shpërndahet falas në të gjitha shkollat shqipe dhe në Shtëpitë e kulturës.
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Muzički centar Crne Gore izdao je „ Zbornika narodnih pjesama“ po pjevanju Hamdije Šahinpašića autora Miodraga A.
Vasiljevića, iz kojeg ljubaznošću urednika objavljujemo tekstove dr Ivane Drobni i dr Sanje Radinović

Dr Ivana Drobni
RIJEČ UREDNIKA

Z

bornik Jugoslovenskih narodnih pesama iz Sandžaka srpskog etnomuzikologa Miodraga A. Vasiljevića (1903–1963), za koji je
tri stotine pjesama ispjevao Pljevljak i jedan od najčuvenijih narodnih umjetnika u nekadašnjoj Jugoslaviji, Hamdija Šahinpašić
(1914/16–2003),[1] sticajem okolnosti objavljen je u Moskvi, sada
već davne 1967. godine. U to vrijeme, niko ni slutio nije da će se
na ponovljeno izdanje na ovim prostorima čekati punih pedeset
godina. U razloge ravnodušnog odnosa ne samo prema zborniku
koji je pred nama, već i ostalim knjigama narodnih pjesama koje je
prikupio Vasiljević i drugi „čuvari narodnog blaga“, nećemo ovom
prilikom ulaziti. Njihovo razmatranje zahtijeva široku analizu puteva i stranputica u traganju za kulturnim identitetom, mnogodecenijskih socioloških i kulturnih previranja u cijelom regionu, gdje
je narodna umjetnost, sredinom 1960-ih godina, morala da pogne
glavu i povuče se pred novokomponovanom stihijom, faktički i
simbolički ovaploćenom stihom „Od izvora dva putića“. Ma koliko
benigno, u odnosu na današnje „turbo ubrzanje“, to nama danas
zvučalo, „putić“ koji je sistematski favorizovan u mas-medijima
doveo je, isprva stidljivim, a potom sve krupnijim i agresivnijim
koracima u trci za profitom, do toga da malo koji pojedinac poznaje muzičko naslijeđe i muzički maternji jezik (maternje pjevanje)
svog podneblja. Zbog pomenute situacije je od nemjerljivog znača[1]
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Cf. М. Василевич (ур. С. В. Аксюк), Югославские народные песни
из Санджака (записаны от народнога певца Хамдии Шахинпашичa),
Москва, Советский композитор (Музыка), 1967.

ja činjenica da se u današnje vrijeme uopšte i publikuje etnomuzikološka zbirka
narodnih pjesama.
Zbornik narodnih pjesama – po pjevanju Hamdije Šahinpašića kulturnoj javnosti Crne Gore i regiona (konačno) pruža priliku da se upozna sa djelom
u kojem anonimni narodni umjetnik, kroz glas kazivača Hamdije Šahinpašića, čuva od zaborava duh naroda jednog vremena. Sa druge strane, naučna i
stručna javnost, decenijama prinuđena da se na razne načine snalazi kako bi
se upoznala sa važnim segmentom narodne umjetnosti, dobila je priliku da, u
integralnom obliku, ima u rukama još jedno vrijedno svedočanstvo sopstvene
muzičke istorije.
Zadojen ljubavlju prema narodnoj umjetnosti još u roditeljskoj kući, od oca
Alekse Vasiljevića (? - 1915), učitelja i sakupljača narodnog blaga, Miodrag A.
Vasiljević potrebu za prikupljanjem i očuvanjem pjesama kao životni zadatak
prepoznaje u ranoj mladosti. Bilježeći, u trenucima slobodnog vremena i tokom
ljetnjih ferija, pjesme čobana i ratara koje je susretao po selima u okolini Kruševca u kojem je učio gimnaziju i amaterski svirao violinu u Muzičkom društvu
ili putujući sam ili sa porodicom po Srbiji, koristio je svaku priliku da narodnu
pjesmu otjelotvori notnim zapisom.
Prvi zaokružen zbornik Vasiljević stvara u Makedoniji, gdje je (po završetku muzičkih studija u Pragu i Beogradu) službovao kao profesor Notnog pjevanja u Skoplju.[2] Nažalost, sav njegov višegodišnji trud nestaje u šestoaprilskom bombardovanju Beograda 1941. godine. Po okončanju Drugog svjetskog rata, krajem 1940-ih
i početkom 1950-ih godina, kao već iskusan melograf i analitičar, jasno uočavajući
specifičnosti folklora našeg podneblja, počinje da stvara etnomuzikološke studije
ne oslanjajući se na, u to vrijeme, aktuelnu evropsku analitičku praksu.
Godine 1950, izdavačka kuća Prosveta objavljuje Vasiljevićevu prvu knjigu Југословенски музички фолклор I – Народне мелодије које се певају на Космету,
sačinjenu od zapisa nastalih od 1932. do 1948. godine.[3] Zatim slijede, u istoj godini (1953), iz pepela spasen i rekonstruisan Југословенски музички фолклор II
Miodrag A. Vasiljević je u Skoplju boravio do 1937. godine, kada se na poziv Koste
P. Manojlovića (1890–1949) vraća u Beograd i prihvata profesuru u Muzičkoj školi pri
Muzičkoj akademiji u Beogradu, da bi nedugo potom bio zaposlen na Muzičkoj akademiji, gdje ostaje sve do smrti 1963. godine.
[3]
Cf. Mиодраг А. Васиљевић, Југословенски музички фолклор I – Народне мелодије које
се певају на Космету, Београд, Просвета, 1950. Drugo izdanje ove zbirke objavljeno
2003. godine. – cf. Mиодраг А. Васиљевић (ур. Зoрислава М. Васиљевић), Народне
мелодије с Косова и Метохије, Београд, Београдска књига; Књажевац: Нота, 2003.

Ivana Drobni Riječ urednika

[2]
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– Народне мелодије које се певају у Македонији (takođe u izdanju Prosvete)[4]
i zbornik pod naslovom Народне мелодије из Санџака koji je publikovao Muzikološki institut Srpske akademije nauka.[5]
Do objavljivanja sljedeće zbirke, pod naslovom Народне мелодије лесковачког
краја, takođe u izdanju Muzikološkog instituta, proteklo je sedam godina,[6] ali
Vasiljević neumorno radi na prikupljanju pjesama iz Srbije od kojih je veliki dio,
mada djelimično sistematizovan, do danas ostao nepoznat javnosti. U tom periodu, osim odlazaka na teren i redovnih obaveza na Muzičkoj akademiji, on
aktivno sarađuje sa folkloristima Jugoslavije, radi u Muzikološkom institutu, kao
i Radio Beogradu gdje se emituju njegove emisije. Počev od 1953. godine, često
putuje u inostranstvo i održava predavanja na univerzitetima u Erlangenu, Getingenu, Hajdelbergu, Regensburgu, Budimpešti, Amsterdamu i Utrehtu.
Ništa manje značajno u odnosu na etnomuzikološko jeste pedagoško djelovanje Miodraga A. Vasiljevića. Njega je obilježilo utemeljenje autentične metode
početnog muzičkog opismenjavanja na narodnim tonalnim osnovama − Funkcionalne metode. Zahvaljujući metodičkoj efikasnosti, fleksibilnosti, potencijalu
za modifikacije i nadogradnju, ova metoda je Vasiljeviću, u istorijskom smislu,
obezbijedila mjesto najznačajnijeg muzičkog pedagoga sa ovih prostora. Svojevrsno „ozvučavanje“ Funkcionalne metode Miodrag A. Vasiljević je propratio svojim udžbenicima za (nekadašnji predmet) Notno pjevanje i Solfeđo, od
kojih je prvoobjavljen Intonacija u vezi sa muzičkim diktatom i muzičkom ritmikom (1939),[7] zatim Нотно певање у теорији и пракси (1940),[8] i na kraju
Једногласни солфеђо (1950).[9] Ove knjige, bez obzira na to što se radi o instruktivnom muzičkom materijalu, na izvjestan način povezuju obje Vasiljevićeve profesije, budući da ih karakteriše melodika jedinstvene ljepote i muzičkog
senzibiliteta, čvrsto oslonjena na naše folklorno nasljeđe, čime je autor nedvosmisleno i iskreno odao svojevrsnu počast anonimnom narodnom stvaraocu.
Cf. Mиодраг А. Васиљевић, Југословенски музички фолклор II – Народне мелодије
које се певају у Македонији, Београд, Просвета, 1953.
[5]
Cf. Mиодраг А. Васиљевић, Народне мелодије из Санџака, САН, Посебна издања,
књ. CCV, Музиколошки институт, књ. 5, Београд, Научна књига, 1953.
[6]
Cf. Mиодраг А. Васиљевић, Народне мелодије лесковачког краја, САН, Посебна
издања, књ. CCСХХХ, Музиколошки институт, књ. 11, Београд, Научно дело, 1960.
[7]
Cf. Miodrag A. Vasiljević, Intonacija – u vezi sa muzičkim diktatom i muzičkom ritmikom,
Beograd, Izdanje Jovana Frajta, 1939.
[8]
Cf. Миодраг А. Васиљевић, Нотно певање у теорији и пракси, Београд, Издање
Јована Фрајта, 1940.
[9]
Cf. Миодраг А. Васиљевић, Једногласни солфеђо, Београд, Просвета, 1950.
[4]
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Poslije smrti Miodraga A. Vasiljevića, svjetlost dana su sredinom 1960-ih godina
ugledala dva melografska zbornika: Народне мелодије Црне Горе (1965)[10] i u
Moskvi objavljene Югославские народные песни из Санджака (записаны от
народнога певца Хамдии Шахинпашичa) (1967), koje danas, sa novim naslovom, imamo pred sobom.
U odnosu na moskovsko, u ovom ponovljenom, dopunjenom i neznatno izmijenjenom izdanju izvršene su određene intervencije za koje se pretpostavljalo
da bi ih sam Vasiljević, da je poživeo i stigao da dovrši svoj rukopis – svakako i
načinio. To se u prvom redu odnosi na neke nedvosmislene uredničke omaške iz
prvog izdanja koje su ovom prilikom korigovane. Uvodni tekstovi Sergeja Vasiljeviča Aksjuka (Сергей Васильевич Аксюк) (1901–1994) i dr Radmile Petrović (1923–2003) zamijenjeni su „Riječju urednika“ i tekstom dr Sanje Radinović
„O združenom trudu čuvara neponovljivog svijeta ljepote“.
Format knjige i poredak pjesama ovom prilikom nisu narušavani i ostali su uz
novu, savremenu notografiju, isti kao u ruskom izdanju. Iz partitura su, međutim, uklonjeni podaci o varijantama, koji se sada detaljnije i preglednije mogu
sagledati kroz šest novounijetih Registara. Manje izmjene izvedene su i kod
tekstova pjesama, kako bi ovo izdanje bilo usklađeno sa savremenim načinima
etnomuziloškog prikaza.
Poznajući djelo i prirodu istraživačke i naučne dosljednosti Miodraga A. Vasiljevića, smatrali smo da bi on neizostavno sačinio i rječnik turcizama, kojima pjesme u ovom zborniku, po prirodi stvari, obiluju. Stoga je odmah poslije primjera
priložen obiman „Rječnik turcizama i drugih manje poznatih izraza narodnog
govora“, koji je sačinila Mirjana – Mima Rilak, kako bi tekstovi bili što razumljiviji širem krugu čitalaca.

Cf. Mиодраг А. Васиљевић (ур. Стана Ђурић-Клајн), Народне мелодије Црне Горе,
Музиколошки институт, Посебна издања, књ. 12, Београд, Научно дело, 1965.

[10]

Ivana Drobni Riječ urednika

Prepuštajući čitaocima Zbornik narodnih pjesama – po pjevanju Hamdije Šahinpašića, vjerujemo da ćemo uspjeti u namjeri da javnosti skrenemo pažnju na
blago zaboravljeno u tami istorijskih previranja i da, u poplavi melodija sumnjivog kvaliteta i porekla, „produžimo život“ autentičnom narodnom muzičkom
izrazu.
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Dr Sanja Radinović
O ZDRUŽENOM TRUDU
ČUVARA NEPONOVLJIVOG
SVIJETA LJEPOTE

K

ada je 1967. godine u Moskvi, kao ostvarenje izdavačke kuće
Советский композитор (Музыка), objavljen zbornik pod naslovom Югославские народные песни из Санджака (записаны
от народного певца Хамдии Шахинпашича),[1] bio je to događaj atipičan za etnomuzikologiju tadašnje Jugoslavije, a takav
je u dobroj mjeri ostao i u perspektivi današnjeg vremena. Jer,
veoma je rijedak slučaj da se čitava zbirka od čak 300 pjesama
zasniva na repertoaru jednog jedinog narodnog pjevača, kao što
je neobično i to da se publikacija takve vrste objavi na tuđem jeziku, u dalekoj stranoj zemlji i bez neposredno vidljivog naučnog povoda. Nesvakidašnja je i činjenica da je redaktor izdanja,
ruski kompozitor Sergej Vasiljevič Aksjuk (Сергей Васильевич
Аксюк) (1901–1994), bio skoro pa prezimenjak autoru knjige,
znamenitom srpskom etnomuzikologu Miodragu A. Vasiljeviću
(1903–1963). Pri svemu pomenutom, zbirka je jedinstvena po
tome što su objavljeni notni zapisi proistekli iz prve samostalne
upotrebe magnetofona u terenskom radu jednog srpskog naučnika, dokumentujući repertoar sandžačkog pjevača Hamdije Šahinpašića (1914/16–2003), snimljen u Beogradu 1951. godine (o
čemu svjedoči i fotografija data na početku knjige).[2]
Cf. М. Василевич (ур. С. В. Аксюк), Югославские народные песни из
Санджака (записаны от народного певца Хамдии Шахинпашича),
Москва, Советский композитор (Музыка), 1967. S obzirom na veličinu
tadašnjeg SSSR-a, tiraž je bio izuzetno mali, svega 330 primjeraka.
[2]
Inače, u Srbiji se prva upotreba magnetofona u ove svrhe vezuje za istu
godinu i za prostor Boke Kotorske, u kojoj je ekipa tada novoosnovanog
(od 1948) Muzikološkog instituta SAN počela da sprovodi timski terenski
rad koji je trajao do 1953, a u okviru interdisciplinarnih istraživanja
istorije, kulture, muzičkog i plesnog folklora pomenutog područja. U
njemu je učestvovao i Vasiljević, angažovan kao spoljni saradnik. – Данка
[1]
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Лајић-Михајловић, „Фоно збирка Музиколошког института САНУ“, Музикологија
(Београд), 2010/10, 142; Данка Лајић-Михајловић и Јелена Јовановић, „Историјат
сакупљања теренских звучних записа традиционалне музике у Музиколопком
институту САНУ“, у: Данка Лајић-Михајловић и др. (ур.), Фоноархив Музиколошког
института САНУ: историјски звучни записи у дигиталној ери, Београд,
Музиколошки институт САНУ, 2014, 5; cf. Стојан Лазаревић, „Mузички фолклор
Боке Которске“, Из Споменика САН CIII – Зборник извештаја о истраживањима
Боке Которске, Београд, 1953, 235–245.
[3]
Kao što je u stručnim krugovima dobro poznato, Vasiljević je bio jedan od inicijatora
osnivanja ovog važnog jugoslovenskog udruženja, kao i Udruženja folklorista Srbije.
Folkloristi iz cijele Jugoslavije predano su djelovali sve do raspada SFRJ, najviše kroz 37
održanih kongresa (posljednji je upriličen 1990. na Plitvičkim jezerima) i publikovanje
pratećih zbornika radova.
[4]
Riječ je o sljedećim naslovima: Миодраг А. Васиљевић, Југословенски музички фолклор I
– Народне мелодије које се певају на Космету, Београд, Просвета, 1950; idem, Народне
мелодије из Санџака, САН, Посебна издања, књ. CCV, Музиколошки институт, књ.
5, Београд, Научна књига, 1953; idem, Југословенcки музички фолклор II – Народне
мелодије које се певају у Македонији, Београд, Просвета, 1953; idem, Народне мелодије
лесковачког краја, САН, Посебна издања, књ. CCСХХХ, Музиколошки институт, књ.
11, Београд, Научно дело, 1960. Svi ostali zbornici objavljeni pod Vasiljevićevim imenom
publikovani su posthumno, počev od njegove kapitalne zbirke iz 1965. godine, sa građom
prikupljenom u Crnoj Gori. – cf. idem (ур. Стана Ђурић-Клајн), Народне мелодије
Црне Горе, Музиколошки институт, Посебна издања, књ. 12, Београд, Научно дело,
1965. Više o zborničkom opusu ovog autora videti u: Сања Радиновић, „Васиљевићеви
зборници народних мелодија: српско музичко благо“, Музикологија (Београд),
2016/20(1), 171–198.
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Poznanstvo Vasiljevića i Aksjuka ostvareno je 1956, na trećem kongresu folklorista Jugoslavije u Crnoj Gori,[3] kada je uspostavljen i njihov načelni dogovor
о publikovanju knjige kao rezultata jugoslovensko-ruske saradnje. Uslijedila je
prepiska u vezi sa realizacijom ideje, intenzivnije sprovedena početkom 1960ih godina. Iz pisama sačuvanih u porodičnoj zaostavštini (od kojih su dva najvažnija priložena ovom ponovljenom izdanju), jasno je vidljivo da je Vasiljević
pripremi zbornika za štampu pristupio veoma pažljivo i planski – baš kao i
svakom od prethodna četiri, objavljena za njegovog života.[4] Svog urednika
je izvjestio o važnim detaljima koji su se ticali prikupljene građe i načina na
koji ju je transkribovao, nastojao je da sa njim postigne puni dogovor u vezi sa
izgledom sačinjenih zapisa i zamolio ga za savjet o tome na kojim osnovnim
pitanjima da utemelji Šahinpašićevu biografiju. Korespondencija takođe otkriva Vasiljevićevu namjeru da zbornik opremi analizama pjesama, kao i to da je
on ostatak rukopisa – tekstove pjesama, predgovor i analize – želio da u Moskvu lično donese. Razmjena mišljenja među dvojicom kolega tekla je lako i
efikasno. U pismu u kojem je odgovorio na postavljena pitanja, Aksjuk je iznio
i svoj prijedlog sadržaja Vasiljevićevih uvodnih autorskih napisa. Objavljivanje
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knjige isprva je planirano za 1962, а zatim pomjereno na 1964. godinu. Pregovaralo se i o tome da se publikaciji doda LP gramofonska ploča, pa je iz tog
razloga, kao i radi provjere vjerodostojnosti transkripcija, Vasiljević Aksjuku
poslao u Moskvu kopije načinjenih snimaka.
Nažalost, sve je bilo presječeno 1963. godine, kada je Vasiljevićeva prerana
smrt osujetila okončanje započetog posla. Zbornik je objavljen tek 1967, kao
posthumno izdanje, dobivši prilično drugačiju fizionomiju od prvobitno zamišljene: notni zapisi upotpunjeni su poetskim tekstovima i njihovim prevodima na ruski jezik, ali su u zbirci poređani bez osmišljene sistematizacije;
izostali su Vasiljevićevi autorski prilozi: uvodna studija, Šahinpašićeva biografija i analitički dio.[5] Umjesto svega toga, moskovsko izdanje otpočinje kraćim
obraćanjem redaktora, iz kojeg čitalac saznaje elementarne činjenice o autoru,
pjevaču, zabilježenoj građi i nastanku zbornika. Potom – kao skromni nadomjestak za djelove koje Vasiljević nije dospio da napiše – slijede osnovni podaci iz njegove i Šahinpašićeve biografije, uobličeni perom Radmile Petrović (u
tadašnje vrijeme novostasalog etnomuzikologa iz Vasiljevićeve klase).
U našoj stručnoj javnosti vjerovatno preovlađuje utisak da je publikovanje ove
knjige u Moskvi bilo prije svega plod jednog prijateljstva i sticaja nesvakidašnjih okolnosti, i da je za Vasiljevića mogućnost da svoje djelo objavi u tom
gradu prvenstveno značila priliku za međunarodnom afirmacijom, a možda
i za svojevrsnim oporavkom sopstvenog naučnog autoriteta u domaćoj sredini, koja za njegove teorijske okušaje nije uvijek imala dovoljno razumijevanja.
Odvažujem se na pretpostavku da su njegovi primarni razlozi bili, međutim,
čisto naučne prirode. Istina je da ih na prvi pogled nije moguće jasno sagledati,
jer o njima autor nije stigao podrobnije da se izjasni, ali uvjerljive smjernice
ipak postoje. Jedna se prepoznaje iz odlomka njegovog pisma Aksjuku, predočenog javnosti po prvi put u ovom ponovljenom izdanju zbirke: „Али и поред
мешавина са оријенталним начинима певања у данашњем санџачком
певању преовлађује словенска метрика и интонација, и то далеко више
него што би се могли надати. У овом рукопису и звучним снимцима
видимо какви изгледају турцизми у српскохрватском мелосу који нам
је и данас остао у главним центрима где преовлађују Муслимани. Овде
нема далеких оријенталних назалних завијања, отезања и грлених удара
у високом регистру гласа какви постоје на Истоку, и који су његова битна
[5]
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Vasiljević je planirao metričku, formalnu i, naročito, tonalnu analizu, a namjeravao je
da uključi i rezultate tonometrije, koju je želio da sprovede u Moskvi. Dakle, ovdje se ne
misli na koncizne prikaze analize forme i kadencijalnih tonova, koji ipak jesu ispisani
u sklopu samih zapisa i koje je Vasiljević inače uključio u sve svoje zbornike nastale
između 1953. i 1967. godine.

Hamdija Šahinpašić je napuštio ovaj svijet sa blizu 90 godina, poživjevši četiri
decenije duže od čovjeka koji ga je prvi obesmrtio zvučnim zapisima i knjigom. Rođen je u crnogorskom dijelu nekadašnjeg Sandžaka, u Pljevljima, kao
peti i najmlađi sin u porodici koja je imala samo muške potomke. Njegovi
Prema: Zorislava Vasiljević, „Ideje Miodraga Vasiljevića o mogućnosti utvrđivanja
autohtonosti međimurskog narodnog pevanja“, Međimurje (Varaždin), 1988/13–14, 191.
[7]
U raznim radijskim i jednoj TV emisiji iz BiH nailazi se na svjedočenje samog Hamdije
Šahinpašića o ruskim interesima da se zbirka objavi u Moskvi, koje mu je predočio
Vasiljević. Navodno, u to vrijeme iz Moskve je potraživana neka zbirka zapisa narodnih
melodija iz Jugoslavije, radi izučavanja jugoslovenskog muzičkog folklora po muzičkim
školama i akademijama. Šahinpašić je prihvatio Vasiljevićev prijedlog da u tu svrhu budu
ponuđene sandžačke pjesme sa njegovog repertoara (a prilika za to ukazala se potom
u Crnoj Gori, na trećem kongresu folklorista Jugoslavije, kada je Vasiljević upoznao
Aksjuka.) – Rešad Hadrović (scenario), ТВ емисија Federalne TV BiH „Čovjek i vrijeme
– Hamdija Šahinpašić“, https://www.youtube.com/watch?v=Hi8lqg-daNE (pristup:
11.12.2016). Ne raspolažem podatkom kada je napravljena ova jednočasovna TV emisija,
ali je zasigurno riječ o razdoblju između 2002. i 2013. godine, što se može zaključiti na
osnovu pominjanja prvog ponovljenog izdanja Šahinpašićevih pjesama – publikovanog
u Sarajevu 2002. zahvaljujući angažovanju Pljevljaka (vidjeti dalje) – kao i na osnovu
toga što je na vebsajt Youtube postavljena 20.10.2013.
[6]
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особина. Санџак има свој специјални стил у који се временом претвара
све што тамо доспе“. Drugi trag takođe potiče iz Vasiljevićeve rukopisne zaostavštine, s tim što je trudom njegove ćerke Zorislave M. Vasiljević (1932–
2009) objelodanjen još 1988. godine, u hrvatskom časopisu Međimurje. Ona
je navela sljedeće Vasiljevićeve riječi, u radu u kome se bavila njegovim opažanjima da se u nekim narodnim melodijama srpskog, crnogorskog, bosanskog,
sandžačkog i kosovskog načina pjevanja očuvala drevna pentatonska osnova
(za koju je on inače smatrao da je slovenskog porijekla), osnova koja je prepoznatljiva uprkos tome što je prekrivena orijentalnim nanosom ornamenata
i melizmatike: „Ako muzikolog primeni metodu odstranjivanja šara i ukrasa i
izbaci iz melodije njenu ornamentiku i strane ritmičke osobine, dobiće kostur
melodije koja je, osim u Podravini i Međimurju, odavno na Balkanu zaboravljena i izgubljena.“[6] Nije mi namjera da ovdje potvrđujem ili opovrgavam
iznijete Vasiljevićeve stavove, jer bi takav čin prethodno morao biti fundiran
veoma podrobnom istraženošću datih pitanja. Moguće je, međutim, sumirati
sljedeće: Vasiljević je sandžačke melodije zastupljene u Šahinpašićevom repertoaru poimao kao bazično slovenske, posebno one u kojima se očituje pentatonska osnova (kakva je u svojoj čistoj formi očuvana jedino u Podravini i
Međimurju); otuda je rasudno pretpostaviti da je svoje nalaze želio da podijeli
sa stručnim auditorijumom Rusije i da je u Aksjuku vidio posrednika koji mu
je mogao pomoći u ostvarenju takve namisli.[7]
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preci došli su sa područja Glasinca, sa velikim talasom muhadžira izbjeglih
iz svih krajeva Bosne i Hercegovine poslije austrougarske okupacije, koja je
uslijedila nakon Berlinskog kongresa. Pošto je od djetinjstva patio od teškog
oštećenja vida, u mladim godinama bio je veoma vezan za porodično ognjište i
društvo svoje majke Šerife, nadaleko poznate po izuzetnom pjevačkom umijeću. Od nje i drugih žena sa kojima se ona družila naučio je veliki broj pjesama,
mahom bosanskohercegovačke sevdalinke njegovane u begovskim kućama, a
prispjele u Sandžak tokom pomenutih imigracija muslimanskog življa na preostale teritorije Turskog carstva.[8]
Dok je u djetinjstvu zbog bolesti očiju uglavnom bio primoran da obitava kod
kuće, Šahinpašić je u ostalom dijelu života često mijenjao mjesto boravka i vrstu
posla, obično usljed raznih nepovoljnih okolnosti. Prvo je nakon osnovne škole boravio u Skoplju do 1937/38. godine, gdje je završio Veliku medresu Kralja
Aleksandra i naučio neke turske i albanske pjesme. Ratne godine spriječile su ga
da nastavi studije prava, upisane 1938. u Beogradu, pa je u raznim gradovima
(Ulcinju, Sarajevu, Bosanskoj Gradiški i Sanskom Mostu) radio kao vjeroučitelj,
sve do 1945. Potom se vratio u rodni grad, na radno mjesto učitelja pjevanja u
osnovnoj školi. U Pljevljima je učestvovao i u djelovanju novoformiranog KUDa „Vladimir Knežević Volođa“ i bio sekretar Islamske vjerske zajednice.[9] Iz tog
perioda datiraju njegovi prvi susreti sa Miodragom A. Vasiljevićem, koji je u to
vrijeme prikupljao narodne melodije po Sandžaku. Otpjevao mu je osam pjesama 1948. i 1949. godine, objavljenih potom u Vasiljevićevom zborniku 1953.[10]
Tada su se načelno dogovorili da prvu pogodnu priliku iskoriste za bilježenje
cjelokupnog Šahinpašićevog sandžačkog repertoara od 300 pjesama. Ona se
Радмила Петрович, „Хамдия Шахинпашич (биографический очерк)“, у: Миодраг
Василевич (ур. С. В. Аксюк), op. cit; Munib Maglajlić, „Pjevač i pripovjedač Hamdija
Šahinpašić“, Znakovi vremena (Sarajevo), 2002/15, 125; Nijazija Koštović, „Pogovor o
domaćem izdanju“, u: Hamdija Šahinpašić (ur. Nijazija Koštović), Po Taslidži pala magla
(Narodne pjesme iz Sandžaka po pjevanju: Hamdije Šahinpašića iz Pljevalja), Sarajevo,
Zavičajni klub Pljevljaka i prijatelja Pljevalja iz BiH, 2002, 172. Ipak, ne treba zaboraviti
da se intenzivna kulturna razmjena među muslimanima iz Sandžaka i onih iz BiH
odvijala još od prodora Turaka u XV vijeku, kao što je prisutna i danas.
[9]
Радмила Петрович, op. cit; Esad Sofović, „Biografski podaci o Hamdiji Šahinpašiću“,
u: Hamdija Šahinpašić (ur. Nijazija Koštović), Po Taslidži pala magla (Narodne pjesme iz
Sandžaka po pjevanju: Hamdije Šahinpašića iz Pljevalja), Sarajevo, Zavičajni klub Pljevljaka
i prijatelja Pljevalja iz BiH, 2002, 182; Rešad Hadrović (scenario), op. cit; Munib Maglajlić,
op. cit, 125–126; Mićo Miranović (ur.), Muzičko nasljeđe Crne Gore – Hamdija Šahinpašić,
Podgorica, 2008. (dvostruki CD, čije objavljivanje je omogućio PAM CG iz fonda za
podršku stvaralaštvu Crne Gore).
[8]

Cf. Миодраг А. Васиљевић, Народне мелодије из Санџака..., primjeri br. 22,
100a, 145, 147a, 154б, 241, 324 i 385.

[10]
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ukazala u ljeto 1951. godine, kada je Šahinpašić dolazio u Beograd radi ljekarske
kontrole očiju. Vasiljević je u to vrijeme već raspolagao magnetofonom, pa je
cio korpus pjesama snimljen u njegovom stanu, za svega tri dana. Zbog visoke
cijene tadašnjih nosača zvuka, snimana je samo prva melostrofa svake pjesme, a
preostali tekst zabilježen prema recitovanju.

Hamdija Šahinpašić je bio krajnje nesvakidašnji pjevač, od takvih koji se rađaju jednom u nizu generacija. Njegov sluh i način izvođenja Vasiljević je u
svom pismu Aksjuku predstavio sljedećim riječima: „Један изузетно даровит
певач, Хамдија Шахинпашић [podvukao M. A. V.] из Пљеваља, певао ми
је без предаха ове драгоцене песме 1951. године. Ја сам у Санџаку сретао
још даровитих народних певача који су певали украшено и више и мање
од Хамдије, али није било више њих који су изводили своје украсе овако
ритмички прецизно и метрички јасно. У томе лежи највећа вредност овога
певача. Он савршено добро погађа тонске функције при прелазима из
стиха у стих и из једне песме у другу; он лако и јасно изражава акценте,
украсе и све елементе који ову тешку мелодику чине специјалном. У
његовој интонацији постоје минималне грешке, а на квалитет његове
интонације могле су утицати само промене у градској електричној мрежи
у току снимања на магнетофону. Па и таквих места је врло мало, јер сам
примере с очитим грешкама машинске природе избацио из зборника
приликом избора материјала.“ Snimci Šahinpašićevih interpretacija nastali u
kasnijim godinama u potpunosti potvrđuju iznijetu Vasiljevićevu ocjenu. Ovaj
izvođač pomno je istrajavao u namjeri da pjeva na tradicionalan način, u svim
detaljima upravo onako kako je pjesme usvojio po predanju. Njegov izraz bio
U slučaju ovog, kao i nekih drugih podataka, izvori pružaju različite informacije,
pa su zato navedene obije godine. – cf. Радмила Петрович, op. cit; Esad Sofović,
op. cit, 182; Rešad Hadrović (scenario), op. cit; Mićo Miranović (ur.), op. cit.
Sve takve različite podatke biće potrebno provjeriti u nekim budućim detaljnijim
istraživanjima Šahinpašićeve biografije.

[11]
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Već naredne, 1952. godine, Šahinpašića su zbog njegovih otvorenih zalaganja za
muslimanska vjerska pitanja uhapsile komunističke vlasti. Bez suđenja mu je dodijeljena zatvorska kazna, koju je u trajanju od tri i po godine odslužio na Cetinju. Potom, kao bivši robijaš, radno mjesto u Pljevljima više nije mogao da nađe,
pa se izdržavao pjevajući po kafanama u Priboju, Novoj Varoši i Novom Pazaru.
Godine 1957. uspio je da se zaposli kao član hora i solista Radio Titograda, gdje
je djelovao do njegovog gašenja 1958. Život je pokušao da nastavi u Novoj Varoši, ali se već 1959. odselio u Sarajevo i tamo ostao do smrti. Radno mjesto našao
je u Gimnaziji „Braća Ribar“, u kojoj je bio sekretar i stekao penziju 1975/85.
godine.[11] Njegovi zemni ostaci počivaju na sarajevskom groblju Ravne Bakije.
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je blag i suzdržan, primjeren zapravo ženskom maniru izvođenja sevdalinki u
intimnom domaćem muslimanskom krugu. Izmjenu je sproveo samo utoliko
što je svom pjevanju dodao diskretnu pratnju na bisernici, koja za pomenuti
tradicionalni kontekst nije bila tipična. Prateći se ovim instrumentom, od kojeg
se nije odvajao, povremeno je čak priređivao i solističke koncerte.[12]
Šahinpašićevi kvaliteti kao izuzetnog čuvara sevdalinke očitovali su se i u obimu repertoara, koji je sa godinama uveliko premašio okvire Sandžaka, a konačno uobličenje dobio u Sarajevu.[13] Osim odličnog pamćenja, taj čovjek je
imao punu svijest o vrijednosti i iščezavanju primljenog nasljeđa. Želio je da ga
pronosi u neizmjenjenom vidu i sačuva od kvarenja i komercijalizacije. Da bi
ga mlađim naraštajima predao u takvom obličju, nastojao je da zabilježi i sistematizuje sve narodne pjesme koje je znao (prevashodno njihove tekstove),[14]
a svoju učenicu Kseniju Cicvarić zamolio je da usvoji njegove pjesme, što je
ona sa velikim uspjehom i učinila.[15] Sa druge strane, iako su ga u Sarajevu
smatrali „pravim pokretnim muzejem sevdalinke“ i iz poštovanja često nazivali Hamdi-begom, on u tom gradu za života nije uvijek nalazio punu mjeru
razumijevanja. Prema njegovoj izjavi iz jedne emisije sa Federalne TV BiH,
nekadašnji rukovodioci Radio Sarajeva bili su čak sasvim nezainteresovani za
njegov sandžački repertoar: „Kao da i nema ove knjige!“, rekao je pred kamerama rezignirano, držeći u rukama Vasiljevićev moskovski zbornik.[16]
Od prvog publikovanja Šahinpašićevih pjesama u Moskvi 1967. godine pa do
danas, život i rad ovog predanog baštinika sandžačke sevdalinke praćen je na
razne načine u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji – kroz medije, stručne
i novinarske napise, kao i audio produkciju, ali ni izdaleka u dovoljnoj mjeri i
ne uvijek na dovoljno profesionalan način. Ponešto od svega toga neizbježno
je ovdje razmotriti, jer se neposredno tiče Vasiljevićevog poduhvata, i to prije
svega u domenu veoma zahtjevne transkripcije – koja je bila primarni i, na
sreću, za Vasiljevićevog života okončani dio rada na knjizi.
U godini 2002, koja je prethodila Šahinpašićevom odlasku, u Sarajevu su članovi Zavičajnog kluba Pljevljaka i prijatelja Pljevalja iz BiH ponovo objavili Vasiljevićev zbornik, ali u dosta drugačijem vidu i pod izmijenjenim naslovom,
Mićo Miranović (ur.), op. cit; Rešad Hadrović (scenario), op. cit.
Prema nekim podacima, na kraju je obuhvatao oko 2.000 sevdalinki. – Esad Sofović,
op. cit, 182.
[14]
Радмила Петрович, op. cit; Rešad Hadrović (scenario), op. cit; Mićo Miranović (ur.),
op. cit.
[15]
http://www.riznicasrpska.net/muzika/index.php?topic=162.0 (pristup: 19.12.2016);
[16]
Rešad Hadrović (scenario), op. cit.
[12]
[13]
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Cf. Hamdija Šahinpašić (ur. Nijazija Koštović), Po Taslidži pala magla (Narodne pjesme
iz Sandžaka po pjevanju: Hamdije Šahinpašića iz Pljevalja), Sarajevo, Zavičajni klub
Pljevljaka i prijatelja Pljevalja iz BiH, 2002.
[18]
Zabuna je vjerovatno proistekla iz činjenice da je Vasiljević radio na beogradskoj
Muzičkoj akademiji i u to vrijeme bio angažovan kao spoljni saradnik Muzikološkog
instituta Srpske akademije nauka.
[19]
Hamdija Šahinpašić (ur. Nijazija Koštović), op. cit, 170.
[17]
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Po Taslidži pala magla (Narodne pjesme iz Sandžaka po pjevanju: Hamdije Šahinpašića iz Pljevalja).[17] Imali su dobru namjeru da ovaj književno i muzički
izuzetno vrijedan materijal, na prostorima nekadašnje SFRJ teško dostupan zbog
vrlo malog broja primjeraka knjige pristiglih iz Moskve, učine pristupačnim široj javnosti. Međutim, nijesu je ostvarili korektno i dostojno, iz više razloga. Prije
svega, Vasiljevićevo ime ne pojavljuje se ni na koricama knjige, ni u impresumu.
Kao autor je naveden Hamdija Šahinpašić, dok je Vasiljevićev presudni udio u
nastanku zbornika do krajnosti marginalizovan – sveden na jedan jedini i tek
uzgredni pomen u rečenici kojom otpočinje pogovor Nijazije Koštovića, u kojoj
je srpski etnomuzikolog čak i netačno titulisan kao akademik.[18] Takođe, u priču
je upletena, bez ikakvog oslonca u realnosti, još i Akademija nauka i umjetnosti
SSSR-a: „Čudno je to da su ove pjesme, zalaganjem akademika Miodraga Vasiljevića, putem Akademije nauka i umjetnosti SSSR-a ušle u svjetsku umjetničku
baštinu muzičke kulture, a da kod nas ne samo da nijesu objavljivane već nije zabilježen nikakаv trag o ovom narodnom stvaralaštvu univerzalne vrijednosti“.[19]
Nadalje, u ovo ponovljeno izdanje unijete su izvjesne promjene, i to bez obrazloženja. Prije svega, izostavljeni su prevodi pjesama na ruski jezik, a tekst u
sklopu i ispod notnih zapisa ispisan je latinicom, shodno odabiru pisma za cijelu
publikaciju. I dok je to još i razumljivo, čitaocu ostaje da nagađa zbog čega su
pojedini tekstovi dati u nešto drugačijim varijantama i zašto su četiri primjera
iz moskovske publikacije ovdje potpuno izostavljena. Jer, zbornik iz 2002. i dalje
je u punoj mjeri Vasiljevićevo melografsko ostvarenje – njega ne čine nekakve
nove transkripcije pjesama sa Šahinpašićevog repertoara, već upravo Vasiljevićevi notni zapisi, preuzeti u istom poretku i čak u fototipskom vidu, zajedno sa
integrisanim analizama forme i kadencijalnih tonova, koje ujedno predstavljaju karakterističan „znak raspoznavanja“ Vasiljevićevih transkripcija (kao što je
već rečeno, u odnosu na moskovsko izdanje razlika je samo u latiničnom pismu
kojim je potpisan pjevani tekst). Pridodati napisi – pogovor urednika Nijazije
Koštovića (uglavnom posvećen važnijim istoriografskim činjenicama, etnogenezi pljevaljskog muslimanskog življa, i odrazu svega toga u tekstovima pojedinih sevdalinki), njegov kratak osvrt na rad „Pljevaljskih tamburaša“, te biografija
Hamdije Šahinpašića koju je sačinio Esad Sofović – od ovog izdanja iz 2002. nijesu napravili nekakvo novo djelo, kao što bi se na prvi pogled moglo učiniti, a ni
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dostojno reizdanje moskovske publikacije. Ovakva kakva je, ta knjiga, nažalost,
ostavlja utisak prisvajanja tuđe intelektualne svojine, utoliko prije što Vasiljevićevi potomci, koji se decenijama staraju o objavljivanju njegove zaostavštine,
nijesu uopšte bili informisani o izdavačkom poduhvatu sarajevskih Pljevljaka, a
kamoli da je od njih bila zatražena bilo kakva saglasnost, ili da su bili uključeni
u rad na pripremi izdanja.
Godine 2002. objavljen je i jedan kraći rad bosanskohercegovačkog književnog
istoričara Muniba Maglajlića (1945–2015), koji takođe iziskuje komentar. Izašao
je u sarajevskom časopisu Znakovi vremena pod naslovom „Pjevač i pripovjedač
Hamdija Šahinpašić“,[20] a zaokupljen je tekstološkom analizom sadržaja odabranih narodnih pjesama iz Vasiljevićeve zbirke, kao i nekih narodnih priča koje
je Šahinpašić znao i pronosio. Na samom početku iznijeto je nekoliko netačnih
podataka koji se tiču našeg tekućeg izlaganja, kasnije nekritički preuzimanih i
ponavljanih od strane raznih drugih ljudi (posebno u medijima) koji su se osvrtali na lik i djelo Hamdije Šahinpašića. Prvo je izrečena neistina da je Vasiljević
bio crnogorski etnomuzikolog, a ne srpski, a potom i jedna naročito sporna rečenica: „Nažalost, kako je etnomuzikolog Vasiljević umro prije nego što je obavio pripreme za objavljivanje ove zbirke, taj su posao nastavili njegova kćerka
Radmila (udata Petrović) sa svojim studentima, ne upotpunivši tekst pjesama
(od kojih se u zbirci u brojnim primjerima nalaze samo početni stihovi), sa vrlo
čestim greškama u transkripciji teksta i napjeva.“[21] Prije svega se mora naglasiti
da Radmila Petrović nije bila Vasiljevićeva ćerka, već studentkinja, i da nikada
nije mogla da ima svoje studente, jer nikada nije ni radila na Muzičkoj akademiji, već u Muzikološkom institutu SANU. Zatim, tvrdnje da tekstovi pjesama
nijesu upotpunjeni zato što su sticajem okolnosti drugi dovršavali Vasiljevićev
posao, i da se u zbirci u brojnim primjerima nalaze samo početni stihovi – nemaju nikakve veze sa istinom. Neka o tome posvjedoče riječi samog Vasiljevića, iz priloženog pisma Aksjuku: „Текстове Вам за сада не шаљем, јер су на
другој редакцији, а после ће ићи на прекуцавање. То је уследило поводом
новог државног правописа српскохрватског језика који је недавно изашао
из штампе и уведен у праксу.“ Dakle, posao oko same transkripcije tekstova
svakako jeste bio završen za Vasiljevićevog života. A to što su neki nepotpuni,
sigurno nije bilo do zapisivača, već do njegovog kazivača, koji ih u vrijeme snimanja ili nije znao u cjelini, ili svih stihova nije mogao da se sjeti. U ovom, kao i
u svim drugim etnomuzikološkim zbornicima, postoje tekstovi različite dužine
i različitog stepena potpunosti, jer je riječ o usmenoj tradiciji, čije prenošenje
počiva i na kolektivnom i na individualnom pamćenju. Imperativ naučne objek[20]
[21]
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Cf. Munib Maglajlić, op. cit, 125–135.
Ibid, 125.

Jedini razlog za nastanak nepovjerenja u preciznost Vasiljevićevih zapisa može
se vidjeti u tome što je u BiH, gdje je Šahinpašić proveo drugu polovinu života i
bio prisutan u medijskom prostoru i vidokrugu istraživača, primjećeno sljedeće:
1) da su njegove interpretacije istih sevdalinki uglavnom relativno postojane; 2)
da neke od njih, sravnjene sa Vasiljevićevim transkripcijama, povremeno pokazuju izvjesna odstupanja u domenu ornamentike, ritmičkih trajanja i mjesta za
uzimanje vazduha – što su detalji svakako važni u profilisanju muzičkog stila, ali
u načelu često i nepostojani, zavisni od trenutnog izvođačkog nadahnuća. Iz toga
je nadalje proistekla neutemeljena dedukcija da Vasiljević nije sačinio potpuno vjerne melografske zapise Šahinpašićevih snimaka iz 1951. godine. Srećom,
rezultati istraživanja bosanskohercegovačkog etnomuzikologa i novinara Maje
Baralić-Materne, dostupni već desetak godina i na Internetu,[22] rasvjetljavaju
ovu problematiku. Naime, i ona sama više puta je kontaktirala sa Šahinpašićem
kao svojim kazivačem, isprva još početkom 1980-ih godina, kada je kao student
bila uključena u jedan projekat koji je imao za cilj da se repertoar ovog pjevača u Sarajevu iznova snimi i oživi. Njena kasnija istraživačka motivacija bila je
podstaknuta time što Vasiljevićev moskovski zbornik ne sadrži ni analitički dio,
ni studiju posvećenu društvenom i kulturnom kontekstu zabilježenih pjesama.
Na samom početku pomenutog teksta, Maja Baralić-Materne saopštava ključne
činjenice: „...u toku rada, ustanovljeno je da je Šahinpašić prilikom prvobitnog
snimanja, želeći da olakša rad, ali bez Vasiljevićevog znanja, pojednostavio melodijsku strukturu napjeva, odbacujući melizme. (...) Аli, i sama činjenica da je
Cf. Maja Baralić, „Osnovne odlike stila pjevanja narodnog kazivača Hamdije Šahinpašića“ – http://www.sevdalinke.com/2007/06/maja-barali-osnovne-odlike-stila.html
(pristup: 13.12.2016) Nijesam uspjela da saznam gdje i kada je taj tekst objavljen, ali je
već iz samog linka očito da gornju vremensku granicu predstavlja 2007, godina u kojoj je
on aploudovan na poznati blog Semira Vranića posvećen sevdalinkama. Vidjeti i izjave
Maje Baralić-Materne u pominjanoj TV emisiji. – cf. Rešad Hadrović (scenario), op. cit.

[22]
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tivnosti nijednom etnomuzikologu ne dopušta da na svoju ruku, zarad poželjne
cjelovitosti, rekonstruiše i dopisuje nedostajuće stihove, pa su tekstovi pjesama
u ovom zborniku takvi kakvi jesu naprosto zato što ih je kazivač u datom obliku
i izveo. Međutim, sve ovo do sada nije ni izdaleka nekorektno kao izjava da se u
transkripcijama tekstova i napjeva vrlo često javljaju greške. Može se čak ostaviti
po strani činjenica da je Vasiljević imao ogromno melografsko iskustvo, stečeno još u vremenu kada mu magnetofon nije bio na raspolaganju i kada je bio
primoran da melodije transkribuje direktno na terenu („na sluh“), ali već i najelementarnija logika ne dopušta čovjeku da zaobiđe sljedeće pitanje: Odakle ma
kome smjelost da dovodi u sumnju vjerodostojnost ovih transkripcija tekstova i
napjeva, a da pri tom nikada nije imao priliku da čuje snimke iz 1951. godine na
osnovu kojih su one urađene?
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Šahinpašić jednu pjesmu mogao interpretirati na dva načina, ukazuje da melizmi (kao i neki drugi elementi) čine vanjski, mada važan kreativni element oblika,
koji je podložan promjenama (ovisno od subjektivnih faktora), dok je glavni i
nepromjenjivi dio osnovna melodijska struktura pjesme, čije narušavanje može
imati samo negativne efekte u kulturnoj sredini u kojoj se izvodi.“[23] Šteta je što
ovo stručno objašnjenje u proteklom razdoblju nije u BiH i Crnoj Gori bilo šire
poznato i/ili uvažavano, jer inače Vasiljevićeva melografska akribičnost ne bi na
tim prostorima bila ponekad bezrazložno osporavana.
Prilika je da se prokomentariše i svjedočenje dirigenta Mehmeda Bajraktarevića, porijeklom iz Šahinpašićevih rodnih Pljevalja, koji je u istom periodu kad
i Maja Baralić-Materne, i takođe kao student sarajevske Muzičke akademije,
počeo da u istraživačke svrhe sarađuje sa ovim pjevačem. Izrekao ga je u već
pominjanoj emisiji sa Federalne TV BiH,[24] a potom i na okruglom stolu posvećenom Hamdiji Šahinpašiću, koji je održan u Pljevljima 07.09.2013.[25] Navodno, iz nekih svojih privatnih razloga, Šahinpašić je Bajraktareviću ukazao
puno povjerenje, koje je inače veoma rijetko i teško poklanjao, jer je, prema
ocjeni nekih savremenika, prekomjerno svojatao sandžačke pjesme i jer se bojao da će neko to blago pokvariti svojim netačnim interpretacijama. Saopštio
mu je da baš zato Vasiljeviću pojedine primjere nije htio da otpjeva na potpuno
autentičan način, što objašnjava razlike između njegovih tadašnjih i potonjih
izvedbi istih pjesama. Ipak, ova Bajraktarevićeva argumentacija ne djeluje dovoljno ubjedljivo, i to zbog dvije Šahinpašićeve izjave plasirane u raznim radio
i televizijskim emisijama. Prva svjedoči o tome da je upravo sam Šahinpašić
želio da Vasiljević transkribuje njegove pjesme, jer, iako je radio kao učitelj pjevanja u osnovnoj školi, sve finese sopstvenih interpretacija nije bio u stanju da
notira i tražio je zato pomoć stručnjaka. Osim toga, tih godina nije bio dobrog
zdravlja i pribojavao se da neće dugo poživjeti, pa je želio da se pjesme na vrijeme sačuvaju od zaborava. Druga Šahinpašićeva izjava – iskazana povodom
toga što je tridesetak pjesama iz moskovske zbirke, koje je on potom izvodio i
na Radio Titogradu, pretrpjelo izmjene od strane nekih tamošnjih nepažljivih
pjevača – eksplicitno potvrđuje njegovo povjerenje u Vasiljevićev zbornik kao
Маја Baralić-Materne, op. cit.
Rešad Hadrović (scenario), op. cit.
[25]
Okrugli sto bio je dio manifestacije održane u Pljevljima od 5. do 8. septembra 2013.
pod nazivom „Biserje iz sehare Hamdije Šahinpašića“, kojom je obilježena 10-godišnjica
pjevačeve smrti. Do audio snimka okruglog stola došla sam ljubaznošću prof. dr Dimitrija O. Golemovića, koji je i sam bio jedan od učesnika i koji je u datoj prilici izrekao
stručan etnomuzikološki sud o nespornim vrijednostima Vasiljevićevog melografskog i
izdavačkog poduhvata vezanog za repertoar Hamdije Šahinpašića.
[23]
[24]
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U završnici ovog kritičkog osvrta, čitaocu skrećem pažnju i na jedan veoma
značajan izdavački poduhvat iz 2008. godine, nastao zahvaljujući višegodišnjem trudu Milorada Miće Miranovića, novinara i urednika Radio televizije
Crne Gore. Njegova nastojanja da prikupi i objavi snimke Šahinpašićevih interpretacija koji su na raznim mjestima sačinjeni poslije Vasiljevićevih pionirskih iz 1951, iznjedrili su vrijedno audio izdanje pod naslovom Muzičko
nasljeđe Crne Gore – Hamdija Šahinpašić. Taj dvostruki kompakt-disk sa 43
numere (od kojih su se neke obrele i na vebsajtu Youtube) za sada je, koliko je
meni poznato, jedina zvučna publikacija Šahinpašićevih izvedbi.[27] U pitanju
je samo djelić postojeće građe koja zvučno dokumentuje opus ovog izuzetnog
narodnog pjevača,[28] ali za etnomuzikološka razmatranja naročito dragocjen,
jer predstavlja jedino trajno svjedočanstvo dostupno javnosti, koje na posredan način, post festum, ozvučava i Vasiljevićev zbornik. Nažalost, vjerovatno
stoga što je ovo audio izdanje prevashodno rađeno za širu publiku, Miranovićev prateći tekst ne sadrži sve potrebne podatke koji su bitni za istraživače,
prije svega one o vremenu i mjestu nastanka svakog od objavljenih snimaka,[29]
a sporna je i njegova izjava da je Šahinpašić bio „nezadovoljan nekim elemenRešad Hadrović (scenario), op. cit.
Cf. Mićo Miranović (ur.), op. cit.
[28]
U postojećim izvorima pominje se da su Šahinpašićeve interpretacije poslije 1951. godine
snimljene u raznim gradovima i u različitim okolnostima. Neke su zabilježene u studijskim
uslovima i uz orkestarsku pratnju (npr. u Titogradu, ili pak u Beogradu tokom 1960-ih
sa ansamblom Vlastimira Pavlovića Carevca). Druge sadrže samo Šahinpašićevu pratnju
na tamburi, i snimljene su na koncertu (npr. u Prijepolju sredinom 1950-ih godina), u
studiju ili u nekom privatnom kućnom ambijentu. Svi ti zvučni zapisi potiču iz raznih
razdoblja pjevačevog života, a čini se da ih je najviše – kao što se moglo i očekivati – nastalo
u Sarajevu. Tamošnji pokušaji iz 1980-ih da se zvučno dokumentuje cio Šahinpašićev
repertoar ili nijesu dali značajnije rezultate, ili su snimci nestali tokom rata u vrijeme
raspada SFRJ, ali su zato potonja snimanja obuhvatila svu njegovu sandžačku građu od
nekoliko stotina pjesama. – Rešad Hadrović (scenario), op. cit; Mićo Miranović (ur.), op.
cit. Ovo je ipak samo veoma gruba slika, iznijeta na osnovu trenutno dostupnih saznanja.
Precizniji podaci o postojećem zvučnom materijalu iziskuju sprovođenje vrlo detaljnih
istraživanja na više lokacija.
[29]
Podaci su djelimično dati samo za osam numera koje omeđuju vremenski raspon nastanka ovog zvučnog korpusa, pa se tako saznaje da je sedam pjesama (najstarijih) snimljeno na koncertu u Prijepolju 1954. godine (što bi ipak trebalo provjeriti, jer je u to
vrijeme Šahinpašić služio zatvorsku kaznu), a da najmlađa potiče iz 1988. – cf. Mićo
Miranović (ur.), op. cit.
[26]
[27]
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referentni „original“ iz kojeg se uvijek može sagledati kako te pjesme treba da
zvuče: „Ljudi su... pjevači... to pamtili, pa na svoj način pjevali... Ali mene to ne
živcira. Zašto? Zato što je original ovdje!“[26]
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tima knjige profesora Vasiljevića“, što se vjerovatno odnosi na pitanje pouzdanosti transkripcija, o kojem je ovdje već bilo dovoljno riječi.
***
Tokom proteklih decenija, razni pojedinci i institucije, pogotovo medijske, zasigurno jesu doprinijeli tome da šira javnost prisnije upozna Hamdiju Šahinpašića i njegov sandžački repertoar, što je donijelo kakav-takav nadomještaj
za tešku pristupačnost prvog izdanja Vasiljevićeve knjige i izostanak njenih
planiranih pratećih djelova. Ali, paralelno sa objektivnim činjenicama plasirani su i brojni neprovjereni podaci,[30] pa čak i neki sasvim pogrešni sudovi.
Sve to bjelodano pokazuje da dosadašnja pažnja kompetentnih stručnjaka i
prema Šahinpašiću i prema Vasiljeviću daleko od toga da je bila dovoljna, i
da ovaj neobičan pjevač i cjelokupno njegovo zavještanje – i ono koje jeste i
ono koje još uvijek nije objavljeno – i dalje predstavljaju veliku nepoznanicu, podjednako za etnomuzikologe koliko i za književne istoričare i književne
folkloriste. Dimenzije predstojećeg istraživačkog zadatka moguće je razabrati
već i na osnovu toga što gotovo svaka pjesma iz ove zbirke može da bude tema
zasebnog naučnog razmatranja (kako je na polju etnomuzikologije nedavno i
pokazano jednim primjerom[31]), a da i ne pominjem neke drugačije i šire sintetičke zahvate na koje ova izuzetna građa živo podstiče.
Hamdija Šahinpašić je bio jedan od onih izvanrednih nosilaca tradicionalnog
pjevačkog nasljeđa u čijem se repertoaru sabira i na najreprezentativniji način ovaploćuje muzičko-poetska baština njegovana u kontinuiranom predanju
brojnih naraštaja. Miodrag A. Vasiljević prvi je u ovom izuzetnom čovjeku
prepoznao posvećenika u jedan neponovljivi svijet ljepote, kojem je prijetilo iščeznuće pred izazovima novog vremena. Zdušno zajedničko nastojanje
te dvojice znamenitih ljudi da ga sačuvaju za budućnost podarilo nam je ovu
dragocjenu knjigu, poslije tačno pola stoljeća napokon lako dostupnu ne samo
istraživačima raznih profila, već i svakom drugom ko taj čudesni svijet umije
da osjeti i vrednuje kao dio sopstvenog bića.
Prvenstveno imam u vidu neke biografske podatke u vezi sa Šahinpašićevim životom,
koji se u postojećim izvorima ne podudaraju (vidjeti i druga mjesta u ovom tekstu gdje
su za jedan događaj navedene po dvije godine).
[31]
Cf. Сања Радиновић, „Прича о ’рајској ружи’ и њеној победи над смрћу
(фолклорни поетско-музички животопис прве српске уметничке севдалинке)“, у:
Сања Радиновић и Димитрије О. Големовић (ур.), Музичка и играчка традиција
мултиетничке и мултикултуралне Србије, Београд, Факултет музичке уметности,
2016, 127–193.
[30]
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Hasnija Muratagić-Tuna
NEŠTO O IMENIMA
U KNJIŽEVNIM DJELIMA

K

Imena ljudi, tzv. antroponimi, predstavljaju vrlo važan dio leksičkog sistema svakog jezika, zbog toga što je sa gledišta antropizma
čovjek mjera svih stvari, odnosno sa gledišta antropocentrizma,
čovjek je središte svijeta. O imenoma je napisano relativno dosta
radova. Našu pažnju privukao je rad pod naslovom Ime, totem i rituali prelaska / Dobra upotreba balkanske mitologije[1] Svetlane Slapšak. Ona, između ostalog, ukazuje na činjenicu kako je u samim
postjugoslovenskim državama ime donosilo i oduzimalo posao,
pojačavalo ili smanjivalo izgled učešća u politici i uopće u javnom
životu. Ime je čak određivalo privatni život (zabrana „mješovitih
brakova”). Intelektualci su definirali svoje protivnike kao ’prave’,
’lažne’, ’skrivene’ pripadnike ove ili one nacije, analizirali djevojačka
prezimena ako udata nisu bila dovoljno jasna, i ponavljali potpuno isti ritualni postupak kao i pripadnici paramilitarne jedinice sa
imenom neke zveri, koji su „razliku između Jovana i Ivana rešavali
metkom.”[2] Sablasno, ali, nažalost, istinito. Zato su, još ranije, poneseni negativnim iskustvom, oni koji su nosili „obilježeno” ime
često pokušavali da izbjegnu „prepoznatljiva” imena i svojoj djeci
davali neka druga iza koji su se nastojali sakriti. Uzalud, oni drugi
su ih uvijek otkrivali. To se pokazalo i u posljednjim događanjima
u Bosni i Hercegovini (ali i drugdje).
Nas ovom prilikom zanimaju samo imena književnih likova. Općenito, glavne piščeve preokupacije i njegov pjesnički identitet
najviše se ispoljava u upotrebi imeničkih riječi.
Upotreba imeničkih riječi vrlo često postaje čvorište za razumijevanje pjesničkog habitusa određenih pisaca. U izgradnji poetskih struktura naročito vlastita imena postaju značajna čvorišta.
[1]
[2]
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Ka jeziku mira, Forum za etničke odnose, Beograd, 1996.
S. Slapšak, n.d., 34.

Ime može biti vrlo značajno u književnom djelu sa strukturnog i stilističkog
aspekta. Ono postaje element kompozicije. Pisci vode računa da ime uklope u
strukturu književnog djela, da ga povežu sa dijelovima i cjelinom djela kako bi
u čitaocu proizveli dodatni estetski doživljaj. Poznato je, naime, da „reči unose
psihološke i estetske vrednosti u rečeničnu strukturu, a u rečeničnom sklopu
dobijaju funkcionalnu ulogu. One su most između individualne svesti pisca i
saznanja onoga kome su upućene. Sasvim je, dakle, razumljivo što su analize
reči, njihovih značenja a i njihove strukture važne za kvalifikovanje stila, a često je na takvim analizama težište”.[3]
Pisci pokazuju neobično veliku pažnju izboru imena svojih ličnosti. Jan Parandovski ističe da u literaturi postoje Don Kihot, Sančo Pansa, Lesingova Emilija
Galoti ili Mina fon Barnhelm, koji i po svojim imenima i po svojoj prirodi
spadaju „u red onih izrazitih i uobličenih likova koji u našoj mašti imaju veću
vrednost od skice romana”.[4]

U daljem radu bavit ćemo se imenima i njihovim značenjem u književnoumjetničkim djelima, zato što imena spadaju u jake pozicije teksta, a po svojoj
formi imaju značajnu ulogu za razumijevanje književne umjetnine. U književnoumjetničkom djelu ime lika može imati različite funkcije. Primarna funkcija
je identifikacijska.[6] Ona omogućava čitaocu da razlikuje jedan lik od drugog,
jer bi istoimenost otežavala identifikaciju. Pored identifikacijske funkcije, imena imaju i funkciju iluzionizacije. Iluzionizacija je težnja da se fiktivni svijet
predstavi kao stvarni, tj. realni svijet. Ova funkcija najčešće dolazi do izražaja
u historijskim romanima. U takvim djelima likovi dobijaju imena prema poznatim historijskim ličnostima, dakle nose imena realnih osoba. Njima bi se
trebali reprezentirati te stvarne historijske ličnosti tako da čitalac do određene
mjere zaboravi da se radi o kvazistvarnosti i kvaziličnosti. Činjenica da književni lik ima isto ime kao i stavrna osoba, dovoljna je za iluziju da je s njom
M. Pavlović, Stil Vuka Karadžića, Južnoslovenski filolog, XXVI, 1964, 50.
Alhemija reči, Kultura, Beograd, 1964, 182.
[5]
M. Samardžija, Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1995,
61-62.
[6]
V.: Lampig, Dieter, Der Name in der Erzählung, Zur Poetik des Personennamens, Bouvier
Verlag Herbert Grundmann, Bonn, 1983.
[3]
[4]

Hasnija Muratagić Tuna Nešto o imenima u književnim djelima

Imena književnih likova, naročito ako su istaknuta u naslovu djela, „svojim
izrazom i svojim mogućim značenjem (ili značenjima), pokadšto znaju privlačiti pozornost više nego li imena znanaca i prijatelja. To s toga što pretpostavljamo da su u imenima više nego u drugim riječima pohranjeni brojni važni
podaci: važni za povijest jezika, za povijest naroda, vjere, kulture i društva.”[5]
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identična. Kada se u narativnom tekstu pojave likovi s prepoznatljivim historijskim imenom, čitaoci su sasvim uvjereni da se radi o stvarnim likovima.
Ovakvih likova puno je u našoj i svjetskoj literaturi. Tipičan primjer za to je
Sulejman i Rokselana R. Samardžića. Za nas su interesantna imena koja nalazimo u djelima poznatih pisaca. Tako u Istočnom diwanu Dževada Karahasana
nalazimo sljedeća historijska imena: Abdullah ibn al-Mukaffa, Harun ar-Rašid,
Džafer Barmakid, Ar-Razi, Abu Džafer al-Mansur, zatim u Šahrijarovom prstenu, istog autora, Ramadan-effendija iz Trabzona (pjesnički pseudonim Figani). Abdullah ibn al-Mukaffa jeste glavni lik prvog djela Istočnog diwana, znači
Allahov rob sin bogalja. Abdullah ibn al-Mukkafa jeste stvarna ličnost, arapski
pisac perzijskog porijekla koji je prešao na islam, a ranije se zvao Rusbeh. Iz
života ove stvarne ličnosti Dž. Karahasan koristio je stvarne podatke. Realno ime na čitaoca ostavlja utisak da je fiktivni lik zapravo osoba koja pripada
određenoj epohi, religiji itd.
Autori koji se trude da realno predstave prostor traže imena koja odgovaraju
takvom prostoru. U romanu Šahrijarov prsten likovi radnje koja se događa u
Erehu (Uruku) nose imena koja izazivaju privid da se radi o realnim imenima
toga prostora: Šamšid, Muranu, Belitsilin. Likovi koji predstavljaju stanovnike
Duvna odgovaraju imenima koja su bila tipična za ovaj prostor i vrijeme u kojem se dešava radnja prvog dijela romana: Hajrudin, Maho, Josip, Stipe, Faruk
Karabeg, Ruža Krstanović, Ivan Radoš, Jozo Krišto itd.
Literarni stvaraoci prije pisanja nekoga djela očito imaju razrađen plan o tome
kako se odvija radnja, kako djeluju pojednini likovi, kakve su njihove karakterne
osobine, kakve su njihove govorne osobine. Antroponimi također igraju značajnu
ulogu. Uz ime, npr. Šćepan, kako zapaža A. Peco,[7] ne može ići ekavska ili ijekavska zamjena refleksa jata. Zato A. Peco zaključuje da antroponim, kao sastavni
dio jednog književnog djela, nikako nije nevažna komponenta. Antroponim svojim fonetsko-morfološkim sklopom u sebi nosi religiozno, nacionalno, dijalekatsko i socijalno obilježje. Sve to uvjetuju i stilska obilježja. Nazivi literarnih djela
kao što su: Dundo Maroje M. Držića, Šćepan Mali P. P. Njegoša, Pop Ćira i pop
Spira S. Sremca, Bakonja fra Brne S. Matavulja, sama po sebi nude obilje podataka
o samom književnom djelu. Kako kaže A. Peco, Držićev Dundo Maroje vodi nas
u primorske krajeve. U tim krajevima još uvijek živi rodbinski naziv dundo, za šta
u susjednim hercegovačkim govorima postoji naziv adže/amidža, odnosno stric/
striko. Marin Držić ličnim imenom svoga junaka, odrednicom uz ime i jezičkim
karakteristikama, jasno određuje prostor gdje se radnja vrši. Njegošev Šćepan
[7]
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A. Peco, Antroponim kao stilem, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, MSC, XXIII/2,
Beograd, 1995, 119.

Osim identifikacijske i iluzionizacijske funkcije, imena mogu imati i karakterizacijsku funkciju. Riječ je o imenima koja imaju određeno značenje. Ime
postaje karakterizirajuće kada se njegovo značenje upotrebljava da bi se opisao
nosilac imena pa se između značenja i lika ostvari podudarnost. Ovakva imena
pisci književnih djela najčešće rabe.
U književnom djelu Hasana Kikića može se naći veliki broj imena koja su na fonetskom i semantičkom planu višestruko interesantna. Takva su imena Markan,
Jankan, Mujdan, Avdan, koja imaju pojačanu nijansu subjektivne ocjene. Ona
nose pojačanu nijansu hipokorističnosti i pojačanu nijansu socijalnog obilježja.
Ona, čini se, ne prelaze pragove gospodskih porodica. Ostaju vezana za naše
ljude „sa dna”, koji, i u svojoj bijedi, imaju prefinjen osjećaj za nježnost.
Suprotno značenje ima ime Omerda, u pripovijetci Omerdići, koje ima više
augmentativnosti nego hipokorističnosti. Inače, kako konstatuje A. Peco[11], H.
A. Peco, n.d., 120.
A. Peco, Antroponim kao stilem, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, MSC, XXIII/2,
Beograd, 1995, 120.
[10]
O socijalnim i estetskim ocjenama ličnih imena (na ruskom) – U knjizi: Onomastika i
norma, Nauka, Moskva, 1976, 47-59 (preuzeto iz A. Peco, Antroponim kao stilem, Naučni
sastanak slavista u Vukove dane, MSC, XXIII/2, Beograd, 1995, 121.
[11]
Pisci i njihov jezik, Prosveta, Beograd, 1995, 260.
[8]
[9]
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Mali vodi nas u Crnu Goru, Sremčev Pop Ćira i pop Spira vode u predjele vojvođanskih govora, a Matavuljev Bakonja fra Brne, ličnim imenom glavne ličnosti
romana i odrednicom, vode u predjele gdje žive takvi antroponimi. „Osobine vezane za jedno od područja na koja pisci smještaju radnje svojih djela nikako se
ne bi mogle uklopiti u osobine svojstvene drugom području i opisane u drugom
literarnom djelu.”[8] Pomenuta četiri naslova književnih djela, nastala u različitim
vremenima i predjelima, pokazuju koliko je lično ime, odnosno antroponim relevantan za poimanje književnog djela. To važi i za sve druge antroponime koji
se javljaju u tim djelima. Supstitucija imena nemoguća je iz djela u djelo. „Svako
od ovih književnih djela ima svoju antroponimiju koja je uslovljena i vremenom i
prostorom na kome se zbiva radnja opisana u tim djelima. Držićev Pomet nikako
ne ide u antroponimiju Vojvodine, kao što ni Sremčev Kalča ne ide u antroponimiju Dubrovnika. Ni Držićevog vremena ni danas.”[9] B. S. Švarckopf vrlo precizno tvrdi da svaka ličnost, svako lice posjeduje nešto što pripada samo njemu po
čemu se razlikuje od drugih. „Po tim osobinama mi, uostalom, i pamtimo neke
likove iz naše literature. Tako, naprimjer, mi i danas, i ne rijetko, sjetimo se Držićevog Pometa, Kočićevog Davida Štrbca, Sterijinog Kir-Janje, Nušićeve Gospođe
ministarke i sl. upravo po tim osobinama, po njihovom stilu.”[10]
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Kikić često upotrebljava hipokoristike, čak i neke koji nisu karakteristični za
jezik Bošnjaka, kao Milika, Pecika, Ibraka, Hopika. Tu spadaju i imena Salkica,
Mehica, Hasica. (Primjeri iz pripovijetke, Provincija u pozadini, Bukve, Lole i
hrsuzi, Zagreb, 1969.)
H. Kikić nudi u svom književnom djelu uglavnom imena koja su bila predodređena za ljude „sa dna”. To potvrđuju i prezimena: Dupine, Kevoće, Crniće,
Crnokrake itd. Ovom komponentom svoje pisane riječi H. Kikić je pokazao da
je vjerno slikao Gradačac i mjesta oko njega.
U djelu Ćamila Sijarića lična imena su također interesantna. Njima on daje ton
svom cjelokupnom književnom djelu. Najveći broj imena koja upotrebljava Ćamil Sijarić jesu orijentalnoga porijekla. I kao kod Hasana Kikića, to su najčešće
hipokoristici: Bajro, Đuza, Đule, Gano, Haso, Huso, Hamo, Med, Ram, Šale, Šećer itd. Skraćivanje orijentalnih imena nije karakteristično u jezicima iz kojih takva imena dolaze. Ova pojava pala je u oči još Evliji Čelebiji kada je prolazio kroz
Bosnu, pa je to smatrao vrijednim fenomenom i u putopisu zabilježio (1660).[12]
Sva imena Sijarić je preuzeo iz sela Rašlja. Stilske vrijednosti svih imena stranoga porijekla umanjuje činjenica što nosioci bosanskog, crnogorskog, hrvatskog i srpskog jezika nisu u mogućnosti da svakad znaju njihovo značenje.
Tako Sijarić upotrebljava ime Azis, što znači moćan, Behar = proljeće, Bajro =
slavlje, Durak = čvrst, Demir = gvožđe, Davud = voljeni, Đule = cvijet, Đulsuma = bucmasta.[13] To je očito imao u vidu Ć. Sijarić kada je svog glavnog junaka prosto nazvao Hadžijom.
Sijarić se svjesno služi ovim imenom, iz umjetničkih razloga, a ta se intencionalnost uočava u cjelokupnoj strukturi djela. Svi likovi u romanu osjećaju
Hadžiju, doživljavaju i ocjenjuju u kategoriji tog nadimka. Jedino ga Kaplar,
kao predstavnik nove vlasti, oslovljava novim imenom svešteno lice, što u brojnim situacijama izaziva komičan efekat: Svešteno lice htjelo bi unutra (...) jer se
malo tucnulo u zadnji kraj. (Bihorci 15)
Kojim će imenom pisac nazvati određeni lik zavisi i od konkretnih postupaka samoga lika. Naime, emocionalni faktor uvjetuje modifikaciju imena. Emocionalni faktor stvara stalnu potrebu obnove ličnih imena: tako nastaju hipokoristici.[14]
I. Smailović, Hipokoristici i derivati muslimanskih imena orijentalnog porijekla, Jezik,
1977-1976, br. 3, 74.
[13]
Značenja su uzeta prema tumačenju I. Smailovića, Imena orijentalnoga porijekla u Bosni
i Hercegovini, 1977.
[14]
A. Zaręba, Antroponimi i njihovo mesto u jezičkom sistemu, Zbornik za filologiju i lingvistiku, XXII/1, Novi Sad, 1979, 7-16.
[12]

122

Hatka je hipokoristik od Hatema, znači žig, kraj, svršetak.[15] Hatka je stvarno
žigosana. Sijarić je izabrao pravo ime za jedan takoreći biološki sklop komplikovan u svojoj jednostavnosti. Sijarić daje različite morfološke i tvorbene
likove od ovog imena, uvijek saobrazno konkretnoj situaciji u kojoj se upotrebljava. Nazvat će je i Hatemurom. Nastavak -ura pejorativnog je karaktera.
Sijarić nije slučajno izabrao ni ime Halim. Ono znači blag, dobroćudan, razborit, pažljiv, milostiv.[16] Od ovog imena izvedeno je ime Halimača, s prizvukom
pejorativnosti. Zbilja, Halimača se i ponaša u skladu sa značenjem svog imena.
Đuza je hipokoristik od Đuzela, ili Đuzida, znači lijepa, krasna, ugodna ili
izabrana, u neku ruku ona je izuzetna žena, ali je fizički je obilježena pa je zovu
i Ćorka (86). „Fizička ili kakva obelJženost pojedinca sama po sebi deluje pojačanim intenzitetom na okolinu, pa ako joj je data odgovarajuća jezička oznaka,
onda i ona sa svoje strane deluje.”[17] Takva imena često postaju ustaljena i gotovo nikad ne gube svoj specifični intenzitet.

S druge strane, Zija Dizdarević upotrebljava imena Mujaga, Suljaga, Ahmetaga.
Međutim, sve te age su na najnižoj društvenoj ljestvici. To se posebno očituje
u priči U bosanskoj kafani, u kojoj Ešref i Suljaga traže jednu džezvu kahve sa
dva findžana. To je dovoljan pokazatelj koji ukazuje da se radi o agama koje su
izgubile svoju društvenu moć, koji „u tihom umiranju” i bijedi traju svoje dane.
Imena kod Zije Dizdarevića, kako zapaža A. Peco,[18] mislimo na orijentalna,
imaju ne samo nacionalno i klasno obilježje, i kao takva imaju posebnu stilsku
vrijednost. Sva imena, u obliku u kojem ih daje Zija Dizdarević, nose izraženu socijalnu komponentu, ona su stilski markirana. „Takva imena, makar bila
negde i zvanična, oficijelna, a nije isključeno da mogu imati i takav karakter,
vezana su za ljude ’sa dna’, za telale, cepare-drvoseče, za varošku sirotinju.”[19]
I u romanu Derviš i smrt Meše Selimovića najveći broj navedenih imena ima
uza se neku titulu, ali titula nije srasla s imenom: Abdulah-efendija, Ajni-efenI. Smailović, n.d.
I. Smailović, n.d.
[17]
D. Jović, Lingvostilističke analize, Biblioteka društva za srpskohrvatski jezik i književnost
SRS, Beograd, 1975, 125.
[18]
A. Peco, Pisci injihov jezik, Prosveta, Beograd, 1995, 272.
[19]
A. Peco, n.d., 269.
[15]
[16]
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U djelu Zije Dizdarevića također su zastupljeni hipokoristici, odnosno lična
imena orijentalnog porijekla koja imaju posebna stilska obilježja: Mušan, Mašan, Mešan.

123

ESEJI ESE ESEJURI

dija, Mula-Jusuf, Hafiz-Muhamed. Lično ime u ovom romanu ima stilsku vrijednost, jer piscu služi da njim rasloji pripadnike podijeljene po društvenoj
ljestvici, ali i njihov fonetski sklop ukazuje na vrijeme kada su ona živjela na
našem jezičkom prostoru. Imena rijetko imaju prezime; prezimena se baš tada
počinju javljati uz lično ime. Tu odrednicu imaju ovdašnji, domaći ljudi iz
različitih društvenih slojeva, otuda: Hasan, Harun, Malik, Džemal, Ishak, ali
samo dva imena imaju i prezime: Alijaga Džanić, i Emin Bošnjak.[20]
Odsustvo prezimena karakteristično je i za Sijarićeve junake. Tako u pripovijetkama Ram-Bulja nalazimo oko osamdesetak imena, vrlo ih je malo s prezimenima, jedva desetak. Međutim, kao i M. Selimović, Sijarić dopisuje neke
titule svojim likovima (Đulaga /B 60/, Kahrimanaga /B62/ Mušaga /B 63/), ali
za razliku od onih stvarnih koje nose Selimovićevi akteri, Sijarićevi nose lažne,
one koje se dodaju iz nekih drugih razloga, po navici ili iz poštovanja. Sijarić
piše o ljudima koji pripadaju drugoj sredini (onoj u kojoj odavno nema niti aga
niti begova) i drugom vaktu, onom poslijeratnom. Otuda se može zaključiti da
i Selimović i Sijarić znalački vrše izbor, tj. biraju imena koja uklapaju u tačno
određeni prostor i tačno određeno vrijeme. Riječ je o „pogođenim” imenima,
odnosno „trenutnoj modi”, itd.
Vidosav Stevanović u djelima Refuz Mrtvak (RM) i Nišči (N) uglavnom slika
svijet izvan normi. Taj svijet slijedi određene svoje zakone, ima svoj ambijent,
svoj jezik, svoja pravila ponašanja i svoja specifična imena. Taj svijet je uzburkan strastima, opsjednut seksom, boluje od raznih bolesti, mrzi i voli na sebi
svojstven način, ali i uživa u sitnim podvalama. Takvom svijetu V. Stevanović
davao je analogna imena, i čini se da drugačija ne bi bila tako efektna. Imena
su sasvim uklopljena u jezički sistem i ljudi o kojima ovaj pisac piše. „Sve je
nekako izvan norme, pa se i u jeziku rađa i živi nešto što normu ne poštuje (...)
Jezik je i ovde pokazao svoju čudesnu moć.”[21]
U djelima V. Stevanovića tako nalazimo mnogobrojna imena data po nekoj
osobini: Trša, Burgijaš. Trša je po fizičkoj osobini Burgijaš po karakternoj, Pečenko prema spečen, jako sasušen, Kokalo je ime veoma pejorativno; može biti
u vezi s riječima kost, kokati ili previše jesti. Stevanović upotrebljava i imena
Klempo (N 149), Glavonja (N 149), Piklja (RM 163), Vioglavka (N 101). Veliki
broj imena daje prema nazivima za životinje: Kaluša (RM 303), prema imenu
ovce, Kulov (RM 183), Slavuj (RM 102). Upotrebljava imena koja su motivirana različitim faktorima: Gizda (RM 195), Čvarak (N 83), Glavosek (RM 39),
[20]
[21]
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A. Peco, n.d., 354.
D. Jović, Lingvostilističke analize, Biblioteka društva za srpskohr-vatski jezik i književnost
SRS, Beograd, 1975, 179

Kokarda (RM 101), Žmarci (N 17), Picika (RM 224), Bušić Tucko (RM 121).
Veoma pejorativno značenje imaju imena: Desa Kesa, Seka Kleka (N 206).
Neka imena su nastala po prostom slaganju u finalnoj poziciji; Hajvanac (RM
224), Kikirez (RM 262), Omilija (RM 267), Furda (RM 290). Gotovo sva imena
pokazuju koliko je Stevanović tragao za stilski markiranim imenima, koje posve odgovaraju realnoj situaciji sredine koju opisuje (Kragujevac). Ovaj pisac
upotrebljava i imena biblijskog porijekla: Vanđel (RM 290), Perun (RM 262).
Puno imena nastala su prema zanimanjima: Pivarka, Klozetarka (RM 197),
Mazalo (RM 294), Rakidžija (N 18), Šinter (N 140), Skakadžija (N 150), Sajdžija (N 194), Piskaravlo (RM 117). Ima imena koja su nastala po nacionalnoj
pripadnosti, kao Grkinja (N 196).

U književnoumjetničkim djelima jedna od funkcija imena jeste i estetizacija.
Ovakva imena ne daju informaciju o osobi koja ga nosi, ali ono izaziva određene predstave i fantazije. Estetska djelotvornost imena proizlazi iz značenja
imena. Estetizacija je, naprimjer, stvaranje komičnog efekta, odnosno kontrasta,
kao kada se nekom liku dodjeljuje ime koje osobinu sadržanu u značenju imena
uopće ne posjeduje. Takvo ime je Rustem u Istočnom diwanu Dž. Karahasana.
Rustem znači jak rastom i snažan tijelom, vezuje se za legendarnog perzijskog junaka, ali Karahasanov Rustem je sušta suprotnost značenju ovog imena i junaka:
Siroti gost je krivio svoje široko lice, tresao glavom od čega su mu mesnati
obrazi podrhtavali, upirao desnim kažiprstom u svoj nos, kao da zbog nosa
on ne može biti pravi Rustem, uvijao se i stalno malo pridizao kao da time želi
podvući račenicu: Kako bih ja mogao biti Rustem? Ja sam nespretan i, grijeh je
lagati, uglavnom plašljiv čovjek.
Može se govoriti i o mitologizacijskoj funkciji literarnog imena; ona je najspecifičnija, ima tematski karakter. Ovakva funkcija tiče se neodvojivosti imena i
sudbine, odnosno vjerovanje da se imenom nasljeđuju određene osobine sadr[22]

D. Jović, n.d., 133.

Hasnija Muratagić Tuna Nešto o imenima u književnim djelima

Lična imena u djelima V. Stevanovića genetski su, kao što se može vidjeti, veoma različita. S obzirom na to da su i usko lokalizirana, može ih prepoznati
samo čitalac koji dobro poznaje sredinu o kojoj ovaj pisac piše. Najveći dio
imena je direktno motiviran, ali su sva stilogena, u prvom redu zbog toga što
su malo predvidljiva. Djeluju kao žižna, centralna mjesta, zato što se sve radnje
oko njih pletu. „A izbor i ljudi i događaja u delima V. Stevanovića je takav da
neodoljivo privlači i u isto vreme odbija. Kontraverznost u ovom slučaju nije
negativna; ona je čak i vrlo značajna za poetiku i sadržinsku suštinu ovog izuzetnog dela.”[22]
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žane u samom značenju imena. Ime utječe na samu sudbinu onoga ko ga nosi.
Tako u Istočnom diwanu nalazimo:
- Ali šta ćeš ti ako se sutra pokaže da ja nisam ni dualist, ni zindik, ni mag, ni
bilo šta od onoga za šta me sudite i za šta me ti ubijaš.
- Kako nisi? Kako će se pokazati da nisi kad jesi? Po svemu ti se vidi, čovječe,
da jesi...
- Po čemu se vidi? – po svemu. Vidi se po tome što si osuđen i po tome što
ćeš biti kažnjen, vidi se po tome što ti se sve ovo događa, vidi ti se po licu i po
imenu. (Sve se odnosi na ime Mukaffe)
Dževad Karahasan ime prilagođava okolnostima, odnosno osobi koja ga nosi.
Ukoliko dođe do raskidanja jedinstva imena i ličnosti, pisac uvijek nađe puta
da ravnotežu uspostavi promjenom imena. U djetinjstvu je Mukaffe imao ime
Rusbeh. Prelaskom na islam uspostavlja se nova ravnoteža. Ime se prilagođava
novim okolnostima. Rusbeh postaje Abdullah ibn al-Mukaffa. Mukaffa znači
bogalj, a on to zbilja i postaje jer mu režu ruke i noge. Pisac je nastojao da ovaj
lik doživi sudbinu sadržanu u imenu koje mu je dodijelio.
U mnogim krajevima naše zemlje žena se zove po imenu muža, dodavanjem
određenih nastavaka na muževljevo ime. Imena žena vrlo često udajom bivaju
čak i zaboravljena.[23] Puno jer takvih imena u djelima Ćamila Sijarića. Takvo
je ime Ramovaća (B 85). Radi se o ženi koja bije svekra, u normalnim uvjetima
ona bi bila Ramovica, ali bi tada imala deminutivno značenje, ona je mlada i
raščupana i veoma agresivna, zato joj više odgovara ime Ramovača, s pogrdnom nijansmo značenja. Sijarić je imenuje i Kučkom.
Kao što smo rekli na početku, značenje orijentalnih imena nije poznato svakom recipijentu. Međutim, pisci vrlo često stavljaju do znanja da imena svojih
aktera ne uzimaju proizvoljno, pa takva imena prevode. Tako u Konaku[24] Ć.
Sijarića nalazimo:
(Ibrahim) to je ime božjeg poslanika Abrahama – Ibrahima. To je njen brat –
brat Dženetin. Lijepa su im imena dali njihov otac i njihova majka – kćeri ime
rajske duše, a sinu ime proroka, onoga što je na žrtvu bogu prinio svoga sina
Jakuba. Sada su oni oboje robovi – i Rajska duša i Prorok. Pa čime se onda...
isplatila žrtva Abrahamova. (96)
S. Halilović, Turcizmi u „Dervišu i smrti“ Meše Selimovića (semantičke i stilističke vrijednosti), Književni jezik, Sarajevo, 1980, 27.
[24]
Veselin Masleša, Sarajevo, 1971.
[23]
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Riječ je o imenima koja su i danas visoko frekventna; a njihova teritorijalna
distribucija je vrlo široka. Ipak, vjerujemo, da mnogi ne bi razumjeli njihovo
značenje. Ljepota sadržana u navedenim imenima ne bi došla do izražaja da
pisac nije preveo imena i čitaocu objasnio njihova značenja.
U književnoumjetničkim djelima gotovo nema imena kojima se ništa ne izražava. Svako ime ima određenu funkciju. Imena u književnom djelu čitaocu
pružaju mnogo više nego druge riječi. Ona imaju visok stepen funkcionalnosti
i višestranu primjenu u pripovijedanju; predstavljaju značajno sredstvo za realizaciju cjelokupnog sadržaja djela.[25]

Jurij Tynjanov, Die Literararische Kunstmittel und die Evolution in der Literatur, Frankfurt a.M, 1967, 34.
[26]
Dieter Lamping, Der Name in der Erzählung, Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn,
1983.
[25]
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Svi likovi pravilno se mogu identificirati samo u kontekstu, zato je potrebna
detaljnija analiza antroponima u svakom književnoumjetničkom djelu,[26] u prvom redu zbog toga što ih pisac upotrebljava da bi proizveo estetski doživljaj.
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Bajram Sefaj
POETI I DY POPUJVE FQINJ
(Para vetes kam përmbledhjen me poezi “Përtej shpresës”
të Dimitrov Popoviqit, shkruar në gjuhën shqipe dhe, po
atë vëllim të tij, të përkthyer në gjuhën serbishte, me titull
ndryshe “Amfora”, botuar në Podgoricë, më 2008, respektivisht në vitin 2016).
Bajram Sefaj

N

ë fillim, një sqarim i shkurtër: As gjë të mos ju befasojë kur është
fjala për këtë poet e njeri fisnik. Emrin e ka Dimitrov, që në fakt
është mbiemri i një personaliteti të shquar historik bullgar, Georgi Dimitrov (1882-1949). Ç’ti bësh hallit kur vogëlushi (ynë) lindi
vetëm disa muaj pasi që vdiq (më 2 prill 1949) Dimitrovi i madh,
emrin e të cilit, në shenjë respekti e kujtimi ndaj tij, do ta bartë terën
jetën Dimitrovi. Ai kishte dy mbiemra, Popaj sa jetonte në Koplikun e lindjes dhe Popoviq, tash e disa vjet, kur jeton dhe punon në
Podgoricë të Malit të Zi. Prandaj, pa ndrojtje mund të pohohet se
Dimitrovi sa është poet shqiptar, po aq, është edhe poet malazias.
Është poet i dy popujve fqinjë. Dimitrovi malazias poezinë e shkruan shqip (shih biografinë e tij të shkurtër!), ndërkaq, që miqtë e tij
shqiptarë, ia përkthejnë në gjuhën (tash) të tij, të nënës malazeze!
Ndonëse në poezinë me titull “Dhoma ime” /Ne jemi katër. Unë,
Gruaja vajza, Djali im, As shkallë, As oxhak, As vatër.../ poeti Dimitrov nuk ngujohet brenda dhomës /...tre me katër/. Ai merr
rrugë të gjatë, gjezdis e bredh, andej e këndej, këtu e atje, nëpër
tërë hapësirën shpirtërore e gjeografike shqiptare dhe shkruan
poezinë (biografinë) e tij shumëngjyrëshe. Në ecje e sipër do të
ndeshë kosovarët që /“Kalojnë rrugës qetë-qetë Veç një mendim
e shprehin troç: Ne keq s’i bëmë askujt në jetë. Ndaj... dhe askujt
s’i kemi borxh/. Poeti ngjitet në Bosnje dhe shtron pyetjen: /Më
thoni: a ka nevojë për luftë më... bota ra të flejë, por gjumi s’po e zë,
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Poeti për një copë herë, vështron Kataraktin e fundit të lumit Mirushë, sa me
e kallëzua legjendën: /Ularica - U la Rica. ... A ishin vallë sytë e djalit Që e
panë vajzën të lahej në Mirushë....Rica ishte larë. S’e pamë, As unë, as bariu,
as Lleshi/. Në poemën Ballkani, vjershëtori Dimitrov, siujdhesës ballkanike i
këndon agollqe, ç’do të thotë, sipas D. Agollit. (Është rasti i mirë e fatlum, të
thuhet se Dimitrov Popoviq është një HomoBallkanicus i vërtetë, në kuptimin
më të mirë e më të drejtë të fjalës). Me të njëjtën dashuri e subtilitet këndon
e ligjëron për Kosovën, për Podgoricën e tij në Mal të Zi. Me gjithë vargjet e
poezisë së tij, sa është në Dragobinë e historisë, ku punoi si mësues, gjithnjë i
gjuhës dhe i letërsisë shqipe, ku ishte edhe drejtor shkolle: /Jo çdo gjë që fillon
me “D” e dua, Por Dragobinë e kam tek dashuria... Kur dëgjon këngës e Rizasë
majë krahut A me çifteli qiellin shkund Fatimja...Mes tupanëve përdridhte vallja
e Deliut, Siç lakohet mes shtat’n grykësh e kthjelltë Valbona/. Në fund të kësaj
poezie shtatgjatë, autori jep këtë shpjegim sqarues: (Fatime Sokoli - Laureate
e Këngëve popullore me çifteli – kolege pune, Deli Metalijaj - Valltar i mrekullueshëm, nxënës, Riza Motina – Këngëtar i këngës majekrahu, DulPirani
– mësues jetuam bashkë, Dragobia, fshati në zemër të Alpeve ku fillova mësuesinë). Dimitrov shkon të Shpella e Frashërit: /Kur plaku Palokë* para Shpellës
u ndreq, Ma la me borxh t’i përmend të gjithë. Vërtet Malësia pati shumë pleq

Bajram Sefaj Poeti i dy popujve fqinj

Si mund të flihet vallë mbi tmerret e Bosnjës/. Në rrugëtim e sipër, nëse Qeni
i Hotelit i del për ballë, çfarë ndodh /Unë eci, ai rri. Unë hesht, ai hesht. Nuk
e di si ta ndjell, shqip apo serbisht... Unë filozofoj, ndërsa qeni tremb mizat/.
Dimitrovin hapi e shpie Te Drini i Bardhë: /Atje ti i plakur e unë krejt fëmijë.
Këtu ti i ri dhe unë krejt i zbardhur... Nuk di si të gjeta, O Dri! O Dri!... Me ndrojtje shumë Apo i mirëseardhur!?/. Poeti Dimitrov i ka nja dy llafe me Veteranët: /
E njëjta kohë na u var në trup Herë në gjoks si medalje Herë në qafë si g u r. Herë
falje Herë sharje/. –Poeti Dimitrov i ndërron dy-tri fjalë me të Dhunuarën:..
/I u drejtua ekranit. Sa i vogël ekrani, Për sytë e njerëzve që tmerrin përcillnin
Dhe mbeti për një çast ora e Ballkanit, Nënat... fëmijë të huaj do të lindnin/.
Poeti Dimitrov për një çast ndesh Rojën e Varreve e thërret: /O plaku Mark,
sa zemra do ma donte, Gjithë natën me ty ta zbardhja der’ n’agim. Të të mbytja
me pyetje pafund për të parët... Për plisat, gurët, varret. Që u hapen të reja, a me
myshk u mbuluan/.
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*
Fundi (konac) veprën (djelo) hijeshon (krasi)!
Lojë fjalësh hesapi, bëhet kjo përzierje gjuhësh fqinje, kur vëllimin shqip
e serbisht, përmbyllet me këto vargje: /Shikim të largët të përcillja, Shikim të afërt më ndillje ti. Një grusht kujtimesh të të sillja Do ish shumë pak,
o, Mali i Zi... Ndaj me respekt kokën përkuli N’altar të shenjtë që mbani në
gji. Nga eshtrat kurrë nuk do ma shkulin, Atë ”kockën” tuaj, o të parët e mi/.

Bajram Sefaj Poeti i dy popujve fqinj

Në Bajzë, në Hot apo në Vrrith/ (* P. Lunaj- një begati mendore e Malësisë).
Në ecje e sipër, nga Dragobia ku shërbeu si mësues, vjershëtori Dimitrov
ngjitet deri në Milesh, afër Tuzit, dhe pinë një kafe me piktorin e njohur
Gjelosh Gjokajn: /Para gishtave të tij përzihet bardhësia... Në “gri-në” e mrekullueshme rri Malësia. Një pjesë guri. Dy pjesë mali. Shumë pjesë qiell/. E
pamundur, e paimagjinueshme është që, midis vargjeve të këtij poeti të mos
gjej vend të merituar shkrimtari ynë, më i shquari i këtij shekulli, IsmailKadaré: /Erdh koha prapë të të lexoj Serish të ec mbi ato vargje... Jashtë shiu bie
mbi gjethe ftoi, Jashtë gjethet bien nëpër parqe...Firmos për mua një vetëtimë,
o firmë e firmave K a d a r e!/. Edhe kur rri e pi kafe me mikun poet Gj.
Gjergjin, e porositë: /Duro edhe pak. Duro dhe mos bëj zë Siç duron në shqip
“mali dëborën”/. Përmes vargjeve të poezisë me titull “Këpucët e mia”, poeti
Dimitrov e kujton Migjenin, kur thotë: /Ato nuk janë këpucët e Lulit Të cilat një ditë “mësuesin do ta hanin”/. Para se të mbërrihet në poezinë me titull “ Në vend të mbylljes”. Dimitrov e ka një fjalë me Bogdanin: /E kërkuan përsëri Buzëlythin, Vetullprerit lajm i çuan shpesh. Ku mundet Bogdanin ta
mbyllim Pa e parë njerëzit në këtë shesh? Thërrisnin kështu të çmendurit plot
vrer, zhvarrimi kërkohej; kërkohej varri. Pas treqind vjetësh Bogdani i ndjerë
Një histori të re ngjalli/. (Autori sqaron: Buzëlythi dhe Vetullpreri janë personazhe te romani “Bimorja” të A. N. Berishës. Bogdani, është PjetërBogdani).
Dimitrovi ec e ec, shumë e shumë dhe asnjëherë busullën nuk e humb: /Shkuan
mjaft vite dhe të tjera mbeten Ndoshta... sa t’ja ndreq akrepat orës. Më mungoi
koha ta bind vetveten... Vetvetes i dhashë ç’munda Me përjashtim të kohës. O
koha ime, Sa fort më re ndesh!! E tashme, e pakryer, E kryer, E ardhshme... Me
cilën folje do të merremi vesh?!/.
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Jovanka Vukanović
RIJEČ NA PROMOCIJI
KNJIGE „UTISCI”
BOGIĆA RAKOČEVIĆA

P

red nama je knjiga kritičkih zapisa pjesnika, prozaiste, kritičara Bogića Rakočevića, dovoljno poznatog našoj književnoj javnosti. Pisca koji je, dešifrujući sopstvene stvaralačke vizije, dobar dio svog
opusa posvetio takvim vizijama drugih književnika. Rakočević
koji je ocjenjivao drugog, večeras je u ulozi tog drugog.
Kojim nam putem i metodom preostaje krenuti, nama koji smo večeras treći ešalon na književno-analitičkoj liniji – kritičari kritičara
kritikovanih? Na šta obratiti pažnju kad govorimo o „Utiscima“?
-Da li se usredotočiti na problemsku građu, da li na stil, jezik, interpretaciju, da li okrenutost autora određenim, preferiranim književnim vrstama ili rodovima, ili je na udaru njegovog pera savremena
kritičko-teorijska misao, odnosno njena refleksija kroz istorijsku
kontrapunkciju...
Ovu upitnu rječcu DA LI mogli bismo još nizati, ali pretpostavljam
da je i ovih nekoliko prethodnih verzija dovoljno.
Kad su UTISCI u pitanju, ne možemo govoriti o nekoj specijalnoj
izdvojenosti ni po osnovu teme, motivacije, ni filozofskog spektra,
niti po estetčkoj pripadnosti autorovih rukopisa, tj. onih kojima se
Rakočević pozabavio od kraja osamdesetih pa do danas.
Bez unaprijed pripremljene šeme, kritičar je prilazio i autorima i
njihovim knjigama koje su mu se u međuvremenu nametale, ili ih
je on , sam, iz relativnog mnoštva, izabirao po sopstvenoj procjeni
njihovog kvaliteta i značaja.
Pritom, Rakočević nije imao ambiciju da svojim prikazima umrežava književni teren u Crnoj Gori, niti da sintetizuje stanje njegove
estetičke prakse na osnovu odabranih djela koje je uvrstio u knjigu.
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Autori su najčešće apartno ocjenjivani, bez vidnijeg interakcijskog
povezivanja, dajući nam tako na uvid svoj mikrokosmos kao, bez
sumnje, dio bića sveopšteg literarnog kompleksa, stvaranog na
ovim, ali i na mnogo širim prostorima.
Ovdje su prisutni i prozaisti (novelisti, romanopisci) i pjesnici, antologičari, kritičari, priređivači narodnog duhovnog blaga...

Situiranje autora nije se vršilo ni po kakvoj klasifikaciji, jer ogledi
o njima pojavljivali su se onim tempom kako su se i sami autori
oglašavali, tj. njihove knjige. A to i jeste sudbina novinske kritike,
odnosno one objavljivane u periodičnim publikacijama.
Ona ima svoju dinamiku, svoju teksturu i svoju poruku.
Dinamika podrazumijeva: skretanje pažnje na izlazak književnog
djela, shodno njihovom pojavljivanju;
Tekstura – da je pisana prijemčivijim stilom, transparentnijom jezičkom aparaturom, ali sa širom problemskom kontekstualnošću.
A poruka? Sazdana je u tome da uvjeri čitaoca da čovjekova siva
egzistencijalna zona još nije u potpunosti izgubila transformacionu
moć u drugačije polje i njegov duhovni oporavak, a što mu knjiga i
književno mogu pružiti.

Jovanka Vukanović

Vrednosna skala je nepobitna, ali bez obzira na stepen njihovog
imaginativnog dosega ljudskih života i sudbina, svaki od autora na
svoj način će se uvezati u taj bezgranični mozaički vrtlog našeg civilizacijskog trajanja. Pritom, naravno, da uviđamo kako je rukopis
Vesne Parun, na primjer, drugačiji od onog kojeg njeguje Hadžem
Hajdarević, ili poetski diskurs u prozi „Vremenski nered“ Senada
Karađuzovića od zavičajno intonirane teksture u „Rožajskim pričama“ Hlma Hadžića, poezija Ćamila Sijarića od one koju piše Miroslav Mićanović...

– Riječ na promociji „Utisci” Bogića Rakočevića

Prema ocjeni Bogića Rakočevića – svi oni su zaslužili riječ o sebi.
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Sve navedene parametre Rakočević je ispoštovao.
Uz to, imamo još i dodatno zadovoljstvo: Izborom nekoliko književnih imena – Izeta Sarajlića, Vesne Parun, Ćamila Sijarića, pa i
Albaharija, Rakočević je produžio nit našeg sjećanja do njihovih
ranijih knjiga, kako bismo oživjeli njihovu stvaralačku auru i preispitali, možda, i naš čitalački doživljaj.
Na taj način podmlađivanje čitalačkog pamćenja čini nas budnim,
a dotičnog autora dovodi u širi kritički kontekst.
Kad smo kod kritičkog konteksta, saznajno-analitičkog dešifrovanja fenomena poetskog, za Bogića Rakočevića, treba reći:
On je među rijetkima koji je, zalazeći u svijet knjige, gotovo od
samog početka svog bavljenja njome, posjedovao mjeru: kako i šta
saopštiti, kako suštinu pročitanog prenijeti nama na uvid, kako u
tom transponovanju i doživljajnog i spekulativnog sačuvati integritet i djela i njegovog autora i, istovremeno, zadovoljiti čitaočevu
receptivnu moć, na koju se nije baš uvijek lako osloniti.
Otkad ga poznajem, a ima već podosta godina, zadovoljstvo je zapaziti, a sada i glasno reći: da se Rakočević, od samog starta bavljenja književnošću, veoma uspješno oslobađao svih zamki početničkog, nedovoljno iskustvenog književnog traganja , i pred čitaoca
izlazio kao stvaralac koji je svoju stvaralačku putanju istovremeno,
i osmišljavao, finirao i brusio, sučeljavajući se sa književnom materijom i njenim signalima u kojima se ogledala sva težina, nejasnoća
i beskrajnost svijeta koji se i u čovjeku i oko njega od pamtivjeka
talasa i još ne smiruje. A i neće – sve dok je čovjeka, odnosno, pisca,
odnosno – knjige.
Samo putem jednog primjera, jezički veoma redukovanog, ali itekako ilustrativnog, htjela bih da vam dočaram taj osjećaj težine i
nejasnoće života koji sam spomenula, a što ih je Rakočević precizno pozicionirao mišlju hrvatskog pjesnika Viktora Vide koji
uglavnom pjeva o jadu života u svijetu što je, kako kaže , „ljepši
kad ga ne trebamo“. Jer, kad god nam zatreba, kad god na toj interakcijskoj ravni pokušamo izdejstvovati za sebe neku prihvatljiviju,
razumniju situaciju, čim pokušavamo ući u njegov sistem, tražeći
u njemu mjesta za sopstveno ogledanje, ali i on, taj svijet, pritom,
u naš personalitet, to se, kad-tad, skupo plaća. Skupo u smislu pre-
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napregnute, tegobne, najčešće nestransparentne, ogoljele i, besmislom, već odavno markirane dnevne nam jave. A primarnu misiju
takve jave, koliko god suštinu života tražili u njenoj nagradnji, ne
možemo nikako apstrahovati.
A sa takvom dramom, svaka ljudska jedinka živi od svog početka.
Sam pokušaj da se drama razgoliti – znači samo još jednu dodatnu
dramu.
Otuda, taj beskonačni niz smjenjivanja nade, utočišta, daljine i blizine, hladne bezličnosti i topline usvojenog i udahnutog, ta vječita
vrteška od života, na čijoj se vertikali i horizontali isprepliću naše
sudbine. Rakočević ih je pronalazio u svakoj knjizi o kojoj je pisao.
Njegova knjiga književnih prikaza i eseja “Utisci” pokazala je jasnoću i studioznost u stilskom i filozofskom dešifrovanju svijeta.
Zato su i potrebne knjige, jer one ispisuju i dopisuju naše živote.
Zato su potrebni i ovakvi susreti da se ta istina saopšti.

Književnost će, dakle, mijenjati svijet dokle god je ijednog pisca.
A svijeta će biti dokle god je ijednog čitaoca.

Jovanka Vukanović

Ako književnost, kako naglašavaju mnogi stvaraoci, nije kadra da
mijenja svijet u socio-političkim granicama, kadra je da ga mijenja
u estetskom pogledu. A estetika je neodvojiva od čovjekove duhovnosti. Znači – od književnosti! A šta je život, i da li je uopšte život,
ako je bez duhovnosti ?

– Riječ na promociji „Utisci” Bogića Rakočevića

Zato ste potrebni i vi koji ćete nastaviti propovijedanjem istinitosti
književne fikcije i fikcionalnosti samog života.
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dr. Lidija Vukčević
PALETA RAZLIČNOSTI
(O novoj knjizi kritika Utisci Bogića Rakočevića, CEKUM, 2017)

U

tridesetak kraćih eseja pisanih kao prikazi, Rakočević iznosi u
svojoj najnovijoj zbirci književnih kritika pod naslovom Utisci
pregled pregled produkcije manjinskih pisaca.Izdavač je Centar
za očuvanje Manjina Crne Gore.Urednik dr.Derviš Selhanović a
grafička oprema Adela Zejnilović.
Prvi esej inače posvećen stihovima Izeta Sarajlića u svojevrsnom je
smislu poetički,odnosno autopoetički koncipiran.Iniciran je tezom:
“Pošto poezijom ne možemo mijenjati svijet, ne preostaje nam
drugo nego da ga ispisujemo, promišljamo i preoblikujemo u sopstvenim vizijama”. Koja je, evidentno, parafraza čuvene Marxove
11.teze o Feuerbachu.
Odlika Bogićevog stila je jezgrovitost iskaza, promišljena opservacija i kompetentna valorizacija koja uzmiče pred površnim usporedbama.
Pored crnogorskih “manjinaca” u knjizi će se naći i suvremeni
hrvatski poznati pjesnici iz korpusa tzv. kanonske književnosti,
kao što su V.Parun, M.Mićanović ili pak oni već poodavno etablirani iz bosanskohrecegovačkog ili sprskog književnog kruga- kao
što su A.Sidran i D.Albahari, ali i crnogorskog miljea-Z.Hodžić.
Valja reći da su poetski prikazi najčešći iako ne jedini predmet
analize-nerijetko su to i prozna djela, romani , pripovijetke ili čak
i poema (kao što je to slučaj u prikazu Gospe od Škrpjela, poeme
Daniela Načinovića).
Zapažamo da su u centru Bogićeve pažnje nerijetko zavičajni
motivi vezani uz sjevernocrnogorske predjele, pa odatle snažna
naklonost prema pripovijestima lične prirode,koje nalazi srodne
svojem literarnom pismu; na pr. kod Hilma Hadžića ili troje
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nagrađenih pisaca s konkursa za neobjavljenu priču inspirisanu Bihorom, ili
pak odsjaji “lične stvarnosti”u poetskim ogledima Ibrahima Hadžića.Međutim,
ima tu i klasika kao što je Ćamil Sijarić ili pak Aleksa Šantić.Govoreći o slavnoj
Emini, Rakočević će donijeti dragocjene biografske detalje koji će rasvijetliti
sudbinu stvarne osobe kojoj je pjesma posvećena ali i napomenuti o svekolikoj
recepciji muzičke izvedbe pjesme.
Čini nam se da su temeljna načela autora : sabiranje dragocjenosti u manje
poznatim, rjeđe citiranim, nepravedno zapostavljenim knjigama i tekstovima,
koji su sudbinski vezani uz manjinska autorstva i istraživanje predanim radom
i potrebom da se izuzmu od zaborava pisci i knjige koji sretno spajaju tradicionalno i moderno.

Osobno su mi najzanimljiviji oni Bogićevi uvidi kojima promatra prozu, nadasve romanesknu.Tako je roman Hessen via Montenegro, roman Saladina
Burdžovića, autobografski ispisan, ujedno sudbinski prepoznatljiv generaciji koja se našla pred starozavjetnim, kainskim dilemama uoči najnovijeg
rata.I mogućim dalekosežnim odlukama.Ubiti bližnjeg svog u ime nakaradne
ideologije ili uzmaći u egzil, stvarni ili unutrašnji? Posebno su zanimljivi
Rakočeviću oni dijelovi romaneskne gradnje gdje se reinstaliraju pitanja balkanskog identiteta, reaktualiziraju stari antički i biblijski mitovi i tragičke
krivnje bez krivice, gdje su svi protagonisti i žrtve i krivci, i progonitelji i proganjani. Na tom mjestu se sastaju borba za nasušnu egzistenciju i ona druga
borba, protiv zaborava, koju nanosi proces osobne i kolektivne dezintegracije.
Zanimljivo je pratiti kako Bogić promatra tehnološke postupke proze drugih
pisaca. Evo nekolikih njegovih zapažanja:

Lidija Vukanović Paleta različnosti

Zato se ni najmanje slučajan ne nameće naslov zbire kritika Utisci, jer nije riječ
samo o impresionističkoj metodi koja se iz slikarstva proširila u književnost,
već i potrebi da se ono što je utisnuto u individualnu i kolektivnu svijest autora
manjina, manjinskih književika-pjesnika i pripovjedača, prenese i proširi do
univerzalnog znaka. Tako iskazana individualna sudbina, odsjaji lične stvarnosti postaju nanosi uspomena mnogih, ne samo privilegiranih, umjetnika.
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- dopisujući narativ koji živimo posljednjih decenija, Burdžović kroz poetska
suočavanja sa prošlošću traga za novim identitetom oslobđajući se bremena
tradicionalnih shvatanja
- vođen usamljeničkom mišlju o izbavljnenju, koje nikako ne dolazi, pisac pokazuje kako je život jedna komplikovana burna avantura i dolazi do spoznaje da
identitet nije stvar čisto etniciteta ili religije nego prije svega, pitanje vrijednosti.
Potom napominje o Burdžovićevim.jednostavnim, lucidnim i tačnim analizama, oštroumnim socijalnim zapažanjima.Ukazuje na ponavljanje istorijskih
mijena, stagnaciju i kaos, kroz dramu krhke subjektivnosti.
Slične opservaciije kritičara nalazimo i u tekstu posvećenom romanu Žig, Kemala Musića. Iako je ovdje pažnja usmjerena i na formalnu organizaciju romana koji je fragmentran poglavljima kojima vladaju raspršena sjećanja, digresije
ili narativni diskursi ali i o opisi egzistencijalnog ambijenta autora. Stoga, nalik, kaže Bogić, Musić pokazuje ne samo sposobnost za psihološku analizu već
dopušta sebi priliku za antroploška razmatranja.
Osobno nam je bilo najzanimljivije pratiti Rakočevićevo poimanje najnovije
crnogorske iz perspektive tzv. manjinske poezije i njeno ravnopravno vrednovanje u odnosu na tzv većinske, kanonske književne oglede i realizacije.
Ničim Rakočević ne osporava identitet pisaca manjinskog kruga; naprotiv s
puno književnoteorijske i intelektualne pažnje brine o legitimitetu i valorizaciji ostvarenja ove književnosti. Imajući u vidu rad vremena on nam ustvari
skicira jednu buduću književnohistorijsku i antologijsku vertikalu logikom
koje bi mnogi od promatranih pisaca i djela mogli ravnopravno ući u krug
književnih ostvarenja Crne Gore na crnogorskom jeziku.
Tom se nakanom, dugoročnijom i dalekosežnijom od diktata trenutka vodio
Rakočević ispisujući svoju kritičarsku manjinsku bilježnicu.Kada piše na pr.o
“privatnoj bajci” Senada Karađuzivića Vremenski nered,postmodernistički tekst
koji mu je pred očima kritičar promatra i postavlja pitanje može li se od krhotina
uspostaviti konzistenta cjelina (59.str.).U hermetičkom velu koji obavija diskontinuitet narativnog diskursa on prepoznaje slojeve različitih kultura usno-
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pljenih u jedno. Time se doprinosi i stvaranju jednog manje zadanog, fleksibilnijeg žanrovskog modela u kojem se ukrštaju znaci, simboli, amblemi, obrasci,
mitovi, a kad se čini da interaktivni tekst autora Karažuzovića nema narativne
stabilnosti Rakočević u njemu pronalazi privlačnu intelektualnu igru i auru koje
opserviraju vječna egzistencijalna pitanja.

Lidija Vukanović Paleta različnosti

I na kraju valja nešto reći o jeziku Bogićevih kritika.U pravilu, na djelu je jednostavnost leksika i izraza, iznimna briga brizi za čistoću ekspresije i potrebu
da se što jednostavnijim kritičkim aparatom pristupi literarnoj materiji, a da se
ne iznevjere zadaci kritičara I kritike- pomna analiza, vrednovanje, valorizacija, književnopovijesni kontekst i suvremeni dosezi nauke o književnosti. Kako
je nerazmetanje teorijskim instrumentima i pojmovljem Bogićevo načelo tako
je i kretanje kroz promatrani tekst olakšano i protočinije, proničnije a blizina
zaključaka dosežnija. Time postaje vidljivo vrlo dragocjeno implicitno načelo
Rakočevića. Ono je u brizi za čitatelja i neophodnoj potrebi za imaginarnim i
stvarnim dijalogom s njim.
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Aktivnosti Centra za očuvanje i razvoj
kulture manjina Crne Gore

Slikarka Tea Franca izlagala u Berlinu
U organizaciji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore u galeriji Berlin Blue Art Gallery u Berlinu –
Njemačkoj održana je Izložba mlade akademske slikarke Tee
France od 04. 09. 2017. god. do 10. 09. 2017. god.
Izložbu je otvorio dr Ranko Vujačić - ambasador Crne Gore u
Berlinu, koji je tom prilikom istakao: Izrazio sam uvjerenje da
će izložba „Essenz” dati važan doprinos promociji crnogorske
umjetnostii, na taj način, i predstavljanju naše zemlje, veoma
kreativne tradicije likovne umjetnosti u SR Njemačkoj. Dogadjaji su, poput pomenute izložbe, jasan znak posvećenosti
crnogorskog društva, da kroz kulturu i umjetničko izražavanje,
prenese jasnu poruku o važnosti brige i poštovanja različitosti
i posebnosti nacionalnog i kulturnog identiteta manjina, koje
doprinosi bogatstvu jednog društva.
Ovaj događaj još važnijim čini činjenica što se realizuje upravo u ovoj godini, u kojoj obilježavamo 11 godina od obnove
samostalnosti Crne Gore i 111 godina od uspostavljanja
crnogorsko-njemačkih diplomatskih odnosa”.
Zvaničnom otvaranju izložbe su, pored predstavnika Ambasade Crne Gore u Berlinu, prisustvovali ljubitelji likovne
umjetnosti, predstavnici kulturne zajednice, te naše dijaspore iz Berlina.
Tea Franca rođena je u martu 1989 u Beogradu. Završila je
i diplomirala na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta
Crne Gore. Posvećena različitim tehnikama: slike, crteži,
skulpture, kolaži, sklopovi,… Tea Franca je imala četiri sa-
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mostalne i preko 50 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je u mnogim umetničkim projektima kao:
Muzeji uličnih umjetnosti, Gradski mozaici i humanitarnim
umjetničkim projektima. Živi u Podgorici.

Lučindanski susreti 2017
U Zagrebu je 28.10.2017. godine, održana proslava Lučindana,
praznika koji slovi za najveći i najradosniji medju Crnogorcima
u Hrvatskoj. Pozivom od organizatora „Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske” i „Društva Crnogoraca i prijatelja
Crne Gore - Montenegro” u okviru proslave „Lučindanskih
susreta 2017.” predstavljen je i koncertni program „Biseri
narodnog melosa Crne Gore”, koji za cilj ima njegovanje,
očuvanje i popularizaciju tradicionalnih crnogorskih narodnih pjesama, u organizaciji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore. Pred prepunom salom Studentskog
kulturnog centra Zagreb, predstavili smo neke od naših najboljih izvođača narodne muzike, u pratnji Velikog narodnog
orkestra, pod vođstvom Šukrije Žutog Serhatlića. U izuzetnoj
atmosferi, pred prepunim gledalištem, u bezmalo dvosatnom
programu, redjale su se neke od najljepših pjesama crnogorskog narodnog melosa, propraćene uzvicima oduševljenja
naših ljudi, kao i ostalih gostiju i uzvanika na velikoj tradicionalnoj proslavi Crnogoraca „Lučindanski susreti 2017.”. Obzirom da se „Lučindanski susreti” održavaju pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Grada Zagreba, Gradonačelnik gospodin
Milan Bandić održao je prigodnu pozdravnu besjedu, u kojoj
je naglasio važnost pune podrške nacionalnim zajednicama, kao i primjere pozitivne prakse u cilju očuvanja i razvoja
multietičnosti i multikulturalnosti. Ovom, u svakom pogledu
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izuzetnom skupu, izmedju ostalih, prisustvovali su i Njegova
ekselencija Ambasador Crne Gore u Hrvatskoj gospodin Boro
Vučinić, Njegova ekselencija Ambasador Crne Gore u Sloveniji,
gospodin Vujica Lazović, gospodin Dražen Miličković, specijalni
izaslanik Predsjednika Crne Gore gospodina Filipa Vujanovića,
izaslanici Vijeća nacionalnih zajednica Hrvatske, kao i predstavnici gradskih struktura vlasti. Takodje, u okviru tradicionalnog predstavljanja crnogorskih gradova, na ovogodišnjoj
proslavi Lučindana, predstavljena je Opština Šavnik, a prigodnim pozdravnim govorom obratio se i Predsjednik Opštine
Šavnik, gospodin Mijomir Vujačić. Zahvaljujući dobroj komunikaciji i kooperaciji sa RTCG, ekipa emisije „Mostovi” bila je
član našeg programa posjete našim iseljenicima u Zagrebu,
a snimak kompletne proslave „Lučindanskih susreta 2017.”
biće emitovan u istoimenoj emisiji, na prvom programu. Brojni kontakti, reakcije i komentari, uvjerili su nas da je program
očuvanja i popularizacije crnogorske narodne muzike „Biseri
narodnog melosa Crne Gore” kao i uvijek, na najbolji način ispunio svoju misiju.
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