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Basri Čaprići
(1960-2018)  
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Prištini je poslije duge bolesti 14. januara 2018. godine, preminuo 
Basri Čaprići, akademik, predsjednik Kosovskog PEN Centra, 
doktor nauka, ugledni univerzitetski profesor, književni teoreti-
čar i istoričar književnosti (autor najbolje knjige o Kadareu), pre-
davač semiotike, semiologije i stilistike. Čaprići (Krute, Ulcinj, 
1960.) najznačajniji je kao pjesnik koji u savremenoj albanskoj 
književnosti, a time i onoj koja joj je prethodila, predstavlja izu-
zetnu pojavu. Zato je, za poznavaoce albanske književnosti, u 
,,matici’’ a pogotovu van nje – Čaprićijevo pjesničko djelo bilo in-
spirativno, izazovno za analize, tumačenja i proučavanja. Svjedo-
če o tome brojni radovi i studije, prevodi njegove poezije na sve 
važnije evropske jezike, zastupljenost u antologijama i izborima, 
nagrade i priznanja.

Iako svi koji su pisali o Čaprićevoj poeziji, ističu njenu original-
nost; iako je ona jedan od njenih bitnih obilježja i označava ra-
dikalni raskid sa književnom tradicijom i poetikom, Čaprićijeva 
poezija je, metaforično govoreći, kao morska školjka iz koje se, 
kad se prinese uvu, oslobađaju i čuju pjesma i šumovi mnogih 
mora i daljina. Ona je, kao i njegova pjesma ,,Maslina sa dvije 
hiljade godova’’ koja

Jedan korijen prostire ispod puta
Brijegom drugi
Jednu granu baci preko asfalta
Ka moru drugu

Čaprići je najistaknutiji predstavnik pjesničke generacije koja je 
između osamdesetih i devedestih godina prošlog vijeka suvereno 
zavladala albanskom književnom scenom do tada karakteristič-
nom po ,,horski ukomponovanim tonovima i glasovima,’’ uka-
lupljenom društveno-ideološkom stvarnošću. Ona je poeziju u 

U

Zuvdija Hodžić
 ČAPRIĆIJEV ODLAZAK 
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potpunosti oslobodila svega što bi ometalo njene isključivo umjet-
ničke poruke. Čaprićiju, rođenom pjesniku, u tome je, pored ta-
lenta, pomoglo i odlično poznavanje tradicionalne književnosti i, 
mnogo više, modernih i postmodernih strujanja u Evropi i svijetu. 
Na takvog pjesnika moralo se poduže čekati. Čaprići je bio jedan 
od tih zbog kojih:

Toliko vremena čekamo onu tešku vodu
Da nas razdvoji
Zauvijek od zemlje voljene (,,Savršenstvo kiše’’)

Misija pjesnika da budu,,probuđena svijest naroda’’ ili ,,čuđenje 
u svijetu’’ prevaziđena je i anahrona; ona kod generacije koju Ča-
prići predvodi, izaziva krajnje ironičan odnos. Sve vrijednosti su 
poremećene, pokazale se lažnim, ništa se novo i ne dešava/ i oti-
ćićemo na dno...za slobodu ne vrijedi ni život dati... Nema više 
ni velikih riječi ni velikih tema. Pjesniku koji zna ,,da je semiotski 
kod ugrađen u sistem albanskog jezika’’, ipak su duhovno bliži 
,,stranci’’: Hini, Morgan, Šejms, Helderlin, Kami, Eliot, Hajdeger 
koji je tvrdio ,,da se smisao i cilj pjevanja najbolje ostvaruju u 
dijalogu s vremenom i sa sopstvenim istorijskim trenutkom’’. Ča-
prići zna da vrijeme nije prostor da ga možeš izbjeći. Za njega je 
svijet takav kakav je, prolazan, apsurdan, ponavljajući, vječito na 
ivici Paskalovih ponora ,,koji nas užasavaju’’, u njemu vlada strah 
što stegne kao kliještima, traumatičan, nesiguran, sastavljen od 
antomijske građe, košmaran, treba ga rušiti da ga ne bi gradili, 
paradoksalan. Pjesnik se prema njemu odnosi kao i prema po-
eziji, svojoj i tuđoj, ironiše ali ga se i plaši, kao u pjesmi ,, Moj 
doprinos revoluciji je nula’’:

 Moj doprinos je nula
 Za revoluciju za istoriju
 Uplašio sam se da gore biti ne može.
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 Žena mi zbori mani se toga sada
 Ko se ne uplaši kada je mrak vladao
 Ali ne govore o takvim stvarima
 Sada kada je svemu kraj.

Čaprići u svoje pjesme umeće poneki stih po afinitetu bliskih 
svjetskih pjesnika, izokrene sve, u smislu traži besmisao, u redu 
nalazi nered... Ironija je dominantna i prepoznatljiva i kad se 
obraća Prometeju (Njega će vezati ponovo odvezati/i mi ćemo 
goreti ponovo goreti); I kad poznatog albanskog pjesnika Ljasgu-
ša Poradecija prekorijeva da je on kriv za sve; i kad za sebe kaže 
da je pristalica rata... Ja sam podržavalac rata kako nijesam... 
Đe god da pukne kud god da dođe...

,,Moji stihovi imaju onaj smisao koji im se pridaje’’ – pisao je Valeri; 
slično i Jejts: ,, Moje pjesme imaju onoliko značenja koliko ih čita-
lac pronađe’’. I Čaprići se ,,drži’’ toga. Njegova poezija, hermetička, 
ezoterička, moderna, traži čitaoca koji da bi otkrio njeno ,,obre-
menjeno značenje i značaj’’ mora biti obrazovan; vraćati joj se, či-
tati je, mora biti spreman da njegove pjesme dešifruje kao pjemu 
,,Prozor ostavi otvoren’’ u kojoj Čaprići, ponavljanjem zahtjeva da 
prozor ostane otvoren... prozor ostavi otvoren... spuštaju se zvi-
jeri sa planine... prozor ostavi otvoren... zatvori vrata zatvori... 
da ne bi zvijeri i ljudi izlazili... Prozor ostavi otvoren a zatvori 
vrata jer stižu varvari (ne oni Kavafijevi) već zvijeri koji proždi-
ru sve ljudsko...“slika“ završnu scenu tragičnih istorijskih događa-
ja i procesa na Kosovu i Balkanu. Za Čaprićija su riječi krhotine 
razbijenog ogledala, ,,simboli zajedničkog pamćenja’’ (Borhes) ali 
bez epifanijske moći, riječi-slike, odraz izokrenute stvarnosti, na-
slijedjenog straha, crnih silueta koje nas prate ulicama po kojima 
padaju crvene kiše, ugrožene egzistencije, raznih opasnosti, života 
pod čeličnim kišobranom, poljuljanog vjerovanja, obješenog na 
poleđini vrata, saznanja da, kao u pjesmi Vrata:
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Nam ne trebaše mnogo
Vremena shvatiti da
Nije u našim rukama
Da izbacimo iz uma
Čitav taj teret
Vječiti
Kada će se vrata razvaliti.

Čaprićijevo mjesto u albanskoj pa i široj, balkanskoj književnosti, 
uporedivo je s jednom pojavom u prirodi - sa seobom evropskih 
ptica u južne krajeve, u koje su letjele milenijumski istom stazom 
preko Alpa, mnoge stradajući zbog hladnoće i visine. Ali, kad je 
otvoren tunel koji povezuje Švajcarsku i Italiju i ptice su promije-
nile i skratile put, iskoristile su tunel da brže i lakše stižu do cilja...
Samo što Čaprićija, na izlasku iz ,,pjesničkog tunela’’ čeka mrak 
koji, istina, više otkriva nego skriva, koja stvarnost, ljude, njihove 
odnose i svijet ovostrane jave čini vidljivijim. Mrak sličan onom 
iz Brehtovih vremena. Odlaskom iz života, Basri Čaprići je alban-
skoj i crnogorskoj kulturi ostavio pjesničko djelo koje s razlogom 
i ponosom možemo predstaviti svijetu, afirmišući vrijednosti 
plodotvornih civilizacijskih ukrštanja i prožimanja na našem tlu. 
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K ryetari i PEN Qendrës së Kosovës, profesori i njohur i Universitetit 
të Prishtinës, teoricieni dhe historiani i letërsisë (autori i librit më të 
mirë për Kadarenë), Basri Çapriqi është poeti më i rëndësishëm, që 
në letërsinë bashkëkohore shqiptare dhe me atë që i ka paraprirë, 
përfaqëson një fenomen të veçantë. Prandaj, për njohësit e letërsi-
së shqiptare, në “amëz” dhe pothuaj edhe jashtë saj, vepra poetike 
e Çapriqit është frymëzuese, që të nxit në analiza, interpretime e 
studime. E dëshmojnë këtë një numër i madh punimesh e studi-
mesh, përkthimet e poezisë së tij në gjuhët më të rëndësishme të 
Evropës, përfaqësimi në antologji dhe në përzgjedhje, shpërblimet 
dhe mirënjohjet.

Edhe pse të gjithë ata që kanë shkruar për poezinë e Çapriqit, 
theksojnë origjinalitetin e saj, edhe pse ajo është njëra nga shenjat 
qenësore dalluese dhe shënon ndarjen radikale me traditën dhe 
poetikën letrare, poezia e Çapriqit është, thënë në mënyrë meta-
forike, si guaska e detit, të cilën kur e afrojmë tek veshi, çliron dhe 
dëgjon këngët dhe shushurimat e shumë deteve dhe largësive.

Çapriqi është përfaqësuesi më i zgjedhur i gjeneratës së poetëve 
që mes viteve të tetëdhjeta e nëntëdhjeta të shekullit të kalu-
ar, në mënyrë të pavarur ka mbisunduar skenën letrare të de-
riatëhershme, karakteristike sipas “toneve dhe zërave të kompo-
nuar në kor” në realitetin ideologjik-shoqëror të kallepuar. Ajo e 
ka çliruar poezinë plotësisht nga çdo gjë që do të mund të nda-
lonte veçanërisht mesazhet artistike. Çapriqit, poetit të lindur, në 
këtë, krahas talentit, i ka ndihmuar edhe njohja letërsisë tradicio-
nale dhe, shumë më tepër, e rrymave moderne në Evropë dhe në 
botë. Në një poet të tillë është dashur të pritet gjatë. Çapriqi ka 
qenë një ndër ata, të cilët “Misioni i poetit për të qenë “ndërgjegje 

Zuvdija Hoxhiq

NDARJE RADIKALE ME 
TRADITËN LETRARE

Zu
vd

ija
 H

ox
hi

q 
 N

DA
RJ

E 
RA

DI
KA

LE
 M

E 
TR

AD
IT

ËN
 L

ET
RA

RE



PORTRETI  PORTRETE  PORTRETURI

14

e zgjuar e popullit” ose “çudia e botës” është e tejkaluar dhe ana-
kronike; ajo tek brezi që udhëheq Çapriqi, nxit një raport tejet 
ironik. Të gjitha vlerat kanë luajtur vendit, janë treguar të gënje-
shtërta e asgjë e re as nuk ndodh / dhe do të shkojmë në fund...për 
lirinë nuk vlen as jetën ta japësh... Nuk ka më as fjalë të mëdha, 
as tema të mëdha. Poeti Çapriqi shpirtërisht është i afërt me të 
“huajt”. Hini, Morgani, Shejmsi, Helderlini, Kamyja, Elioti, Haj-
degeri, se nuk është koha për gjera të tilla tani kur gjithçkaje i 
erdhi fundi. 

Çapriqi në poezitë e veta fut ndonjë varg prej tyre, e kthen çdo gjë 
ndrysh, në kuptimin që kërkon pakuptimin, në rregull gjen rrë-
mujën... Ironia është dominonte dhe  dallohet edhe kur i drejtohet 
Prometeut (Atë do ta lidhin/ përsëri do ta zgjidhin/ dhe ne do të 
digjemi/ përsëri do të digjemi); dhe kur poetin e njohur shqiptar 
Lazgush Poradecin e nënshtron se është fajtor për të gjitha; dhe kur 
për vete thotë se është simpatizant i luftës... unë jam mbështetës i 
luftës siç nuk jam...Kudo të pëlcasë, kurdo që të vijë...

Poezia e tij e kërkon lexuesin të arsimuar, që i kthehet, që e lexon, 
të jetë i gatshëm që poezitë e tij t’i deshifrojë si poezinë “Drita-
ren lëre hapur”, në të cilën Çapriqi, me përsëritjen e kërkesës që 
dritarja të mbetet e hapur... dritaren lere hapur...lëshohen egër-
sirat nga mali...dritaren lere hapur... mbylle derën mbylle...që 
të mos dalin njerëzit dhe egërsirat ...Dritaren lëre hapur, por 
mbylle derën se vijnë barbarët (jo ata të Kavafit), por egërsirat që 
gllabërojnë gjithçka njerëzore...”pikturon” skenën përfundimta-
re të ngjarjeve tragjike historike dhe të proceseve në Kosovë dhe 
Ballkan. Për Çapriqin fjalët janë copat e pasqyrës së thyer, “sim-
bole të kujtesës së përbashkët” (Borgesi), shprehje e realiteti të 
përmbysur, e frikës së trashëguar, siluetave të zeza që na ndjekin 
nëpër rrugë, mbi të cilat bien shira të kuq.
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Vendi i Çapriqit në letërsinë shqipe dhe më gjerë në atë ballkanike, 
është i krahasueshëm me një fenomen natyror – me shtegtimin e 
zogjve të Evropës në viset jugore, që kanë fluturuar në të njëjtën 
rrugë mijëravjeçare përmes Alpeve, shpesh duke ngordhur nga të 
ftohtit dhe lartësitë. Por, kur  është hapur tuneli që lidh Zvicrën 
me Italinë, edhe zogjtë kanë ndryshuar dhe shkurtuar rrugën, kanë 
shfrytëzuar tunelin që të mbërrijnë sa më shpejt dhe sa më lehtë 
tek caku... 
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MRTVA PRIRODA

Brišem prašinu sa žute knjige i sa lica
ovim se ne svrstavam u ratu i miru
sa ekolozima sa smrću prirode filozofije
a moglo se dakle umrijeti i drugačije
sve se može odvijati sada kao u vremenima velikih otkrića

ne samo da se može desiti da ne umremo
već možemo i da uopšte ne živimo do velikih kiša

a moglo je dakle svezati se i drugačije
sve je bilo beznačajno za žutu knjigu
dok nijesu počeli jesti u dubokim tanjirima
dok se nijesu gledali u ogledalu i počeli
iščupati suvišne obrve trepavice i suvišne oči
a moglo se brisati dakle i drugačije

il’ se moglo da se uopšte ne rodi

BASRI ČAPRIĆI

PJESME
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IZBJEGAVANJE

Bježi bježi bježi jer te život sustiže
razmjesti sve što može postati zakon
može kap pogoditi svijet 
ukočivši se sa svom vjerom

Bježi bježi bježi jer te sustiže rijeka
moraš preskočiti čitavi život
izaći na drugoj polovini tijela
na drugoj polovini života

Bježi bježi bježi jer te more sustiže
možeš izgubiti crijeva od povraćanja
ukoliko okusiš drugi komad djela
i drugi dio letine 

Bježi bježi bježi jer te sustiže ura
nabije ti kazaljke noževe u prsa
sa posljednjim tik-takom pozdravi se
vrijeme nije prostor da ga možeš izbjeći

SAZRIJEVATI

Vidi grožđe grožđe i sazrijeva
moja voćka truli od svoje tvrdoće
ili od kiše od grožđa od lošeg vremena
ako sada sazrijevam
ješćeš li me ti zbog čežnje za voćem ili za drvećem
il› me ostavljaš obješenim od moje kišele metafizike
ja neću trunuti od pokajanje bolje je
ne sazrijevati 
samo nezrelo mogu ostati zauvijek voće

šta ti kažeš da ostanem jabuka 
sada kada po drugi put ulaziš u praistorijsko drvo
ili si tu bila a lišće te pokrilo 
kada grožđe grožđe vidi i ne sazrijeva
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TJELESNA LOZA

Iz porodice gmizavaca
ti si najuspravnija
tvojim beskičmenim tijelom
uvijaš se oko dražesnog tijela đevojke
lozjem se preseliš na drugoj strani vinograda
kada ti se okali rana ili lice
moraš li ulaziti za prćiju kada je loše vrijeme
ili da se zasadiš u Kanu da pretvoriš vodu
u vino kao Hrist da čuda praviš
u čast Dionisa ili u dies irae
iz porodice beskičmenjaka
ti imaš ravnotežu
kidaćeš se usred tvoga struka
čim se napuniš grožđem
ako ne stavljaš za prćiju tvoje zastarjelo tijelo
Od ravnoteže

OD LIMUNA LICE

Ti ne treba da znaš
ne treba da ośetiš što ja ośećam sada
što te iscijedim što ti žućkastu koru bacam

ti si kiśelo voće
i ti moraš ostati voće
makar i
da rizikuješ
tvoju limunsku kiśelost
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JABUKA I RAZDOR

Ne pamtim joj plod
otkad je zasadismo u bašti kraj puta
otac kazaše isjecimo je na panju
dok nam se ne ispriječi crv na putu
ja se borih sa entuzijazmom
da iśćeram od oca kavgu
jabuka se sada ne može ograditi
kakvog li razdora

MASLINA SIVE BOJE

Muku mučim
tucati tvoj zeleni plod
sada me više ne možeš prevariti granjem
krošnjom mirom
moraš nam dušu čuvati od ispovijedanja
od molitvi
tvojim genealoškim crnilom
visi oleandar sa kiticom cvijeća 
bez lišća bez ploda sive maslinaste boje

RASPUCALI ŠIPAK

Razbacam zrno po zrno
tvoj crveni jezgroviti unitet
samoinicijativno moram zaboraviti
tvoje magično zatvaranje i otvaranje
prema suncu
zrno po zrno
ne možeš stvoriti tvoje carstvo
kod voćaka
kada se svijet stvori
tebi zavezaše zrna u ovo čudovište
sada niti se lako jedeš niti raspucaš
zrno po zrno
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KOŽA

Može li se izaći iz one tijesne kože
uđe li se u onaj odrani svijet

svijet sužavaju obmotavanjem
kožu oderu po širini  

OGLEDALO

ja sam ovdje sada visoko
toliko visoko
i vi ste visoko
i oni sa one strane
i oni sa druge strane
koliko smo visoko

neočekivano toliko
neočekivano
stvori nam se ispred ono otvoreno more
i duboko ogledalo u sredini postavljeno

kako se razmjestismo svi na dnu
na samom dnu
začuđujuće na dnu

ej ti sa zahrđalim sječivom
ne lomi ogledalo lice đe gledamo
jer
možemo zauvijek ostati
tamo na dnu
na samom dnu

hladni i tamni
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MASLINA SA DVIJE HILJADE GODOVA

Poznajem jednu maslinu sa dvije hiljade godova
jedan korijen prostire ispod puta
brijegom drugi
jednu granu baci preko asfalta
ka moru drugu
dvije hiljade prstenova joj objesiše za vrat
đevojke koje se zaljubiše
i prođoše ovuda pored Pristaništa
pored grane nad morem
poznajem jednu maslinu
sa dvije hiljade godova
dvije hiljade godina ima
na grani iznad asfalta obješen plod
na grani iznad mora ljubav

PERPETUUM STABILE

Ogrebem se poderem se napušta me perje
od oporog mazanja od promuklih telala 
njišem na rukama moju voćku maslinu k’o oko
ulazi u modu opet stari srednjovjekovni oklop
za čuvanje i nošenje ista košulja
kućna pobjeda mora se raspletati sreća
i poče se vezati u konjske grive ad perpetuam
     memoriam
stare drvośeče ponovo plijeve šumu od
nepoređanih izdanaka
sve se završava starim zanatom drvośeča
perpetuum mobile i počinje da se ponovo rodi
od vatre vode i od zagađenog vazduha 
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urrë në jetën time nuk do të doja ta filloja ta shkruaja një shkrim 
për TY Basri, për këtë arsye. 

Aktualisht gjuha shqipe e ka të vështirë të gjejë një epitet që do të 
përmbledhë thellësinë dhe gjerësinë e humbjes për ikjen nga kjo 
jetë të Basri Çapriqit. 

Përmendja vetëm e emrit të tij flet vetë dhe shumë. Gremina dhe 
hone në zemrat tona: si në planin personal të familjes së tij, të 
miqve të tij (eh çfarë miku e vëllai ishte ai-e dinë vetëm ata që e 
njohën mirë), sikurse edhe për kulturën, shkencën, mësimdhëni-
en, indentitetin shqiptar e evropian, mendimine lirë. 

Poezia shqipe, muzat e saj janë të përlotura,ato nga kjo botë po 
përcjellin një nga engjujt e saj, poetin Basri Çapriqin, për ta ngri-
tur në botën e përjetshmëve atje ku banojnë: Lasgushi, Migjeni, 
Podrimja. 

58-vjet të Basri Çapriqit? Sa pak! Shumë pak: për Nënën tënde, për 
djalin Bindin, për vajzën Bulzën, për bashkëshorten Sazanën,për 
vëllain, motrën, për të gjithë të afërmit e farefisin, për miqt e tu që 
i njohe e të njohën, që i deshe e të deshën, për lexuesit e zgjedhur 
të poezisë tënde që s’i njihje, por të njihnin. Ti Basri për të gjitha 
këta ishe Modeli që duhet ndjekur sepse kishe dashuri, mirësi, 
kulturë, dije, qytetërim, inteligjencë, sepse Ti ishe SHPIRT NJE-
RIU, para së gjithash. 

Pak, tepër pak, 58 vjet për një Njeri si Ti. Në kohën kur me shpirt 
të trazuar për shëndetin tënd, prisnim të ktheheshe në jetën nor-
male pas sëmundjes...Ti u shembe...O Perëndi pse e merr të Mi-
rin, të Bukurin, të Diturin, a merret për vete Poeti? 

Basri Çapriqi për ne ishe Frymëzuesi! Ne të prisnim në Ulqin të 
vije dhe të bisedonim, ashtu siç veç Ti dije. Sepse Ti kishe fuqinë 

K

Haxhi Shabani

Basri Çapriqi, në kryë të 
vendit të poezisë shqipe
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të artikuloje xhevahirë. Sepse, sidomos disa nga Ne, Ty të kishim 
pranë edhe kur nuk ishe me ne fizikisht, me Frymën tënde. 

I dashur Basri, a është e mjaftueshme të thuhet kjo për Ty?

Ti, Arkitekti i poezisë shqipe të fundshekullit të kaluar dhe 
fillimshekullit të ri. 

Kur shumica e poezisë shqipe në kohën, kur u shfaqe Ti, ishte 
e ngarkuar me figuracionin e përsëritur, Ti i dhe asaj aromën 
e papapërsëritshme të detit, apo më vonë atë irononinë e de-
riatëhershme të paparë, për tazgjuar poezinë shqipe nga një 
gjumë letragjik, duke e emanacipuar atë, për ta bërë të krahasue-
shme me poezinë e gjuhëve të mëdha.

Basri, unë i dëgjoj rënkimet e “Ullirit me dy mijë unaza” për ty: në 
Ulqin dhe Tivar, Durrës dhe Sarandë, Strugë e Artë e deri në Ka-
labri e Sicili. Kurse Liria, ky nocion e kjo ndjenjë themelore e nje-
riut, do të vuajë pa Ty: pa Fjalën tënde, pa Vargun Tënd. Basri, Ti 
në poezinë tënde shprehesh:“kontributi im për lirinë është zero”. 
Por ne e kemi kuptuar, e kemi parë, jemi dëshmitarë se Ndihmesa 
jote për lirinë është një shifër e lartë matematikore. 

Basri, ti arrije të bashkoje të pabashkueshmit. Me atë moskokçar-
jen tënde luksoze sfidoje edhe të pasfidueshmet: metodat letra-
re, ndonëse ishte studiues i tyre, stereotipet, pushtetet, regjimet, 
idhujt e rremë...

Basri, ti ishe në majat e Shqiptarisë, në fushë të letërsisë, esei-
stikës, studimeve, kritikës letrare, publicistikës, mësimdhënënies, 
oratorisë. I kishe ndërtuar me kohë këto kulme dhe nuk zbrite 
asnjë herë nga to. 

Basri, ti për Ulqinin, për shqiptarët në Malin e Zi ishe dhe do të 
mbetësh Njeriu më i rëndësishëm në fushë të kulturës, letërsi-
së, mendimit të lirë, ajo urëlidhja e pazëvendësueshme me pie-
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montin e shqiptarëve në Malin e Zi, Prishtinën. Ti i ndihmove, i 
frymëzove breza të tërë, sidomos të rinjtë, por edhe miqtë e tu në 
rrugën e dijes, shkollimit, kulturës. 

Basri gjithnjë, kur ta përmendnim emrin, në Prishitinë, Tiranë, 
Shkodër, Tetovë, Podgoricë... dëshironim që të identifikoheshim 
me ty, sepse Ti ishe dhe do të mbetesh Ai që duhet parë sesi e 
jetoi jetën dhe çfarë i lakulturës, letërsisë, indentitetit kombëtar 
shqiptar dhe jo vetëm atij. 

Miku im Basri, Ti tash je ngritur në qiell dhe je duke hedhur 
“Vallen e yjeve”së bashku me yjet e tjerë të poezisë shqipe dhe do 
të ulesh në Krye të vendit të kësaj poezie.

Basri, a ka ndjenjë që shprehet më fuqishëm dhe më pastër për 
një mikqan shpirti për Ty... Pushofsh në paqe! 

Ulqin, 15 janar 2018
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KONTRIBUTI IM PËR REVOLUCIONIN ËSHTË ZERO

Unë jam frikësuar si qeni
Kur shihja nga dritarja si mprehnin thikat
Si rripnin lepujt

Kur qielli hapej
Dhe dielli zihej
Kam parë Zotin të më pikë në ballë

Kontributi im është zero
Për revolucionin për historinë
Jam frikësuar si mos më keq

Kam ikur larg të strehoj fëmijët

Gruaja më thotë lëri ato tashti
Kush s’u frikësua kur mbulonte terri
Po s’u zë goja gjëra të tilla

Tanimë që mori fund e gjitha

Së paku mund të kemi strehë
Për kalamajt mor aman
Të gjithë pëlcasin fjalë të mëdha

Po unë prandaj e them
t’u jap guxim Atyre

BASRI ÇAPRIQI

POEZI 
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DERVISHI I VERBËR 

Kur ra terri mirë e mirë
Dervishi i verbër mori fenerin me dorën e djathtë duel
 në rrugë e u nis
i pari që e pa tha: dervish ç’e do atë fener po ti i verbër
i dyti që e pa tha: dervish ç’e do atë marifet  ti i verbër
i treti që e pa tha: i verbër dervish ç’luan me atë dritë
Dervishi kah ecte tundte kokën  tha: e mbaj për ju
Për ju e kam

PESHKU I BUKUR

Koken e prere ia hodhen ne qiell
Te perplasej rende mbi dhe
I vjen era nga koka si nga hera
Ata qe prisnin ne rend mprehnin thikat
Me do rrota guri mbi pjata dheu
Peshtynin mbi barin perreth
Zbardhur nga luspat e lojbes
I vjen era nga
 Koka i vjen
Mbanin hundet damat
 preknin lehte pirunjte me maje te
Gishterinjve
Prisnin bishtin qe dridhej perpjete
Ta lepinin me maje gjuhe
Peshkataret larguan rrjetet
Mbushur me  barishtet e qullura
Do bjere koka
Mbi ate qelbesire
Ju qe hani koken peshkut te bukur
Do hani mishin tuaj
Posa te bjere nata
murmuritnin neper  kasolle  peshkataret
e Bunes
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PREKJET E ZJARRTA ME TOKEN

Ai zjarr i thelle e i kuq qe
Valavitej drejt gojes sime te kalter
U zhduk
Poshte barkes sime
Ne ujin e gjere
Te gjere e te gjere
Nga gjithe ai hi mbeti
Shija
Qe thane gjithe bimet
Ne ate krah  te reve
Ne rrepiren tjeter
Vesa miklonte qerpiket e saj
Duke mbyllur ngadale syte
Perpara vullkanit te trazuar
Bota ishte e shurdhet dhe me hi kur
Drita hapi humnerat e syve nje e nga nje
Mbuluar me hirin e asaj nate
Djegur nga prekjet me token

PËRKYERJA E SHIUT 

Nuk bie gjë nga lart mbi urën ku rrimë ne
Ulet ngadalë na futet pas qafe çurk teposhtë
Me na dridhë shtatin

Kur të ngrihen sërish ato pika ne s’jemi aty
Se mbyllim sytë me përpi tingujt Nuk shohim
Mjegullën as harbimin e gjetheve

Një herë tjetër na ulen litarët e qullur
Na lidhen për trupi na luhasin na shkundin
Me na ra fara n’atë ujë që zgjon valën

Kaq kohë presim atë ujë të rëndë
Me na shkëput
Përgjithnjë nga tokë e dashur
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Kam zgjatur duart
Kam ecur mbi rere
Me gjete
Portokallen e humbur
Te nje breg qe e hante uji
Gjithe naten e lume
Ne nje shteg qe
S’e shoh une
Hyne gjithe ai ze
Qe ulet nga qielli
Ku mund te hapet
Kjo zbrazeti
Me mbushe pak shpirtin
drite
Portokallja qe s’shihet dot
Shtrydh pa ja da
Pika te embla mbi buzet e egra
T’atij bregu qe hante uji
Kur u ngrit terri lart aq lart r portokallen
Sa s preket me me dore as me sy
Nje ze qe vjen nga larg
Kish shrtydhyr portokallen qe mbaja ne shuplake
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ZERAT E UJIT

E zymte
Shpella pret te mbushe
Qetesine e perjetshme
Me zerat e ujit
Vala ndjek valen
Mbi shkembinj te thepisur derdhen
Sterkalat e bardha u nisen
Kah qielli
Era qe fryen nga Mavrijani
Ben lutjen e fundit
Para se te digjet dheu
Ai zjarr na mban gjalle
Ai zjarr
Qe I lepin buzet e trasha asaj ere
Dhe zerat e ujit
Qe mbushin humnerat
Nen qiell
Lakuriqet e nates rrahin krahet
Per heren e fundit
Nper velat e barkave t paqueme
Nxitojne
te hedhin plafin n humnere
Me mbulu gjymtyret  asaj
Para se te dale gjuhe e diellit
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opravi ga ako možeš. Tako ti boga.  Ne znam koliko je vrijedan, za 
mene jeste. Mnogo. Uspomena mi je... Od brata. Poslao mi ga je 
iz Njemačke, od prvih para koje je jadan u tuđini  zaradio – reče 
Ahmo i pruži sat starom sajdžiji Farku, svom prijatelju. 

Farko uze sat, nježno, prstima, i ne stavi ga na šaku, već na vrhove 
prstiju.  Kao da mu mjeri težinu. Prstima je najbolje provjeravao  
vrijednost hiljade satova koje su mu ljudi donosili na opravku. 
Otvori sat i laganim, uhodanim pokretom, uobičajenim, uze lupu, 
okreće točkiće, pokušava da nešto učini, ali ne moga. Isto onako 
sporo kao što ju je uzimao, skide lupu s oka. Odloži  na sto, pronađe 
Ahmove oči koje su ga  ispitivački gledale, onako kako je on gledao 
sat, i reče mu: 

-Slušaj, Ahmo, ne mogu čare da mu učinim. Ne može da se opra-
vi. Kvar je veliki, a i nemam djelova za njega. Možda neko dru-
gi može. Ja, vala, jok. Trkni do Šefika, on je dobar majstor. Neki 
kažu da je i od mene bolji.. Ako on ne može, onda niko ne može. 
Skokni do njega. Pokušaj, sat je dobar. Ništa ne košta.

Ahmo uze sat, žao mu što ga baš Farko ne popravi, i odluči da 
ode do Šefka. 

Dok je Ahmo izlazio iz Farkove radnje, sporo i smušeno, Farko ga 
je gledao i žalio. Znao je koliko mu je stalo da popravi taj sat. Nije 
htio da ga razočara. Ni Šefko ga neće popraviti. Ne može. Bi mu 
žao Ahma i ne htjede to da mu kaže. 

Ahmo se uputi ka Šefku. Razmišljao je o Farku. Začudi ga što mu 
reče da je Šefko bolji od njega. Ne vjeruje mu. Svako je znao da 
se najbolje u satove on razumije. Ali, neka, pokušaće. Ahmo stiže 
u Šefkovu radnju. Dade sat i kaza šta mu je Farko rekao. Šefko se 
nasmija, zavrtje glavom, uze sat već unaprijed znajući da ga ne 
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Hasnija Muratagić-Tuna

SAT
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može opraviti. Kad stari lisac Farko, to nije učinio. Ipak, pogleda sat duže nego 
je imao namjeru, da Ahma ne povrijedi. Poslije dužeg gledanja i ćutanja, i od 
njega ču Ahmo iste riječi – ne može se popraviti. 

-Ništa – reče Ahmo i ode. 

Došavši kući uze veliku kartonsku kutiju u kojoj su stajale još neke bratovljeve 
stvari, i odluči se da sat u nju odloži. Ne učini to odmah. Povadi sve stvari iz 
kutije. Stari foto-aparat, kožni novčanik, nekoliko privezaka i slike. Sve lijepo 
složi i vrati u kutiju. Ostavi i sat. Nek je tu. Sa svim stvarima. Slike poče da gle-
da, na jednoj se zadržao duže. Prstima pomilova sliku, teško uzdahnu, zatvori 
kutiju i stavi je na  kredenac da je djeca ne diraju. To je sve što mu je od brata 
ostalo. 

Godine su prolazile. Ahmo se potucao po tuđim kućama sa ženom i djecom. 
Kutiju sa stvarima od brata uvijek je brižno prenosio, i uvijek je stavljao na 
skrovito mjesto. Svaki put je u nju zavirivao. Desi se jednog dana da siroti 
Ahmo dobije stan. Bogme poslije mnogo godina i muke. Useli se u stan. Najr-
pije unese šećera, da sve bude slatko i lijepo, i brašna, za nafaku. 

Počeše stvarima da pronalaze najbolja mjesta. Preturali ih nedjeljama.. Jedva 
urediše. Ostade još samo da srede neke sitnice. I onu kutiju sa bratovljevim 
stvarima. 

Noć. Sijalica zablještala iznad stola u kuhinji. Cio stan se u svjetlu kupa. Djeca 
u drugoj sobi zaspala. Čista, okupana. Okupala ih majka. Za napredak. U svom 
kupatilu. Mogla je da troši vode koliko je htjela. Nema gazde da prekori. Prvi 
put u životu. 

Radost na licima dva srećna roditelja. Tišina – jer srećni malo govore. 

-Još ove stvari da smjestimo, i onda da se okupamo i mi, pa da legnemo – veli 
ženi Ahmo. 
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-Ako, - reče žena i pogledom potraži najbolje mjesto na koje će staviti djevero-
ve stvari. Malo ga je dočekivala i pratila i bi joj žao. Sad bi s njima bio srećan. 

Ahmo otvori kutiju, pogled mu privuče sat na koji bijaše davno zaboravio. 
Stavi sat na ruku, pa na sto, pomilova ga kao dijete. Pogleda radio  koji je stajao 
nekako iza vrata. Na njemu nije bilo ničeg. Pomisli kako bi bilo dobro da stavi 
ovaj sat, na brata da ga podsjeća. Onako nesvjesno poče da navija sat. Okrenu 
nekoliko puta i stade. 

Ne vjeruje. Srce mu zadrhta. Sat kuca. Otvori jako oči, prenese ga do uha. Radi. 
Opet ne vjeruje. Drugu ruku stavi na srce. Nijesu li možda otkucaji uzdrhtalog 
srca. Ne, sat kuca, tik – tak.

-Nafijaaaa – gotovo do urlika viknu Ahmo. Žena pritrča. Uplaši se. Vidi, nešto 
strašno potreslo Ahma. On ne govori. Prinosi joj sat i pita očima – radi li?

- Radi, ma vidi sat radi – zbunjeno će žena. 

- To je moj brat meni na naselje donio, reče Ahmo i zaplaka, a sat je prosijecao 
mučnu tišinu noći, u kojoj se najčešće plače i misli na one kojih više nema. 
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R omani i ri i ZuvdijaHoxhiqit me titullin “Të gjithë të mitë” është 
“një libër i hapur për të gjitha ata që duan të hynë në të”.

Borgesi në esenë kushtuar Natali Hotorn thotë: “Gjatë jetës së vet 
kushtuar më shumë leximit dhe më pak të jetuarit, jam bindur 
shpesh se qëllimet dhe teoritë letrare janë ndikime të thata, ndaj 
një vepër e përkryer zakonisht i nënvleftëson bile dhe u bie ndesh.”          
Meqë vepra jetësore është diçka që teoria e letërsisë dhe kritika 
duhet ta ndjekë dhe ta studiojë, atëherë mund të themi se kur 
është fjala për romanin “Të gjithë të mitë” linja e re e romanit në 
letërsinë sllavojugore është e hapur (ose e rrumbullakuar). Linja e  
romanit që i kthen lirinë shkrimtarit në krijimin e formave të reja. 
ZyhdijaHoxhiq me këtë roman ka mbetur origjinal dhe artistiki-
sht i veçantë ashtu si duhet të jetë çdo shkrimtar i mirë.

SIPAS DIKTATIT TË TREGIMIT

Hoxhiqi nuk krijon sipas recetave teoriko-letrare e as udhëzime-
ve kritike rreth asaj si është dhe si duhet të jetë romani. Ai krijon 
sipas diktatit të tregimit që dëshiron të tregojë dhe sipas ndjesh-
mërisë së pastër artistike të botës dhe realitetit që e rrethon. Me-
sazhi (ndërsa këtu dëshiron të theksojë se nuk ka asnjë mesazh të 
veçantë) i romanit “Të gjithë të mitë” është që shkrimtari e krijon 
veprën, tregimet, personazhet sipas personit të vet sa që fundi i 
romanit shpreh në mënyrë simbolike vetë refleksionin e tij. “Me 
hije përforcoj fytyrën, e hap, e bëj më të shprehur. Fytyra është 
pasqyra e shpirtit. Shpirti i gjyshit është i gjerë, mendimet e urta, 
fjala si melhem, natyra e qetë dhe e kthjellët. Sikur ashtu shoh më 
mirë (në ëndërr si në jetë është e mundur gjithçka), mbyll sytë 
dhe do të dëshiroja të kap të pakapshmen, të tregoj kush është 

Ethem Mandiq

Mënyrë mjeshtërore në 
kompozimin e tregimit
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dhe si është gjyshi im. MlladenLlompari me kureshtje shfleton Albumin, shi-
kon vizatimin, bën me kokë, është i kënaqur: “Këtë autoportret e ke të jashtëza-
konshëm!...” – thotë. 

Ja figura e autorit – shkrimtarit (shpirti i gjerë, natyra e butë dhe e kthjellët) 
dhe ja ku e keni definicionin e stilit të tij (mendimi i mençur dhe fjala melhem) 
dhe ja ku e keni dhe definicionin e romanit të Hoxhiqit (në të është e mundur 
gjithçka dhe përpiqet të kapë të pakapshmen). Ky është shkrimtari i romanit 
“Viti i Gucisë”, i “Yllit të Davidit”, kurse romani “Të gjithë të mitë” është tregimi 
për shkrimtarin siç mund të gjendet dhe të takohet vetëm në ditarin intim. 
Kjo është autobiografia, fantazmagoria e shkrimtarit, hija e personalitetit të tij, 
proza e tij testamentare, por mbi të gjitha këto, ky roman është pasqyra mbi 
shkrimtarin dhe origjinën e tij, lindjen dhe jetën. Heroi kryesor i romanit është 
ZuvdijaHoxhiq, autori i “Yllit të Davidit”, i cili është njëkohësisht dhe heroi 
kryesor i “Yllit të Davidit” Prandaj të gjithë personazhet e tij janë në të vërtetë 
të tijtë, dhe ata janë Ai. Në këtë roman janë përfaqësuar të gjithë personazhet 
e shkrimtarit dhe për këtë ky roman është shembulli i vërtetë i natyrës së pan-
dryshueshme të romanit dhe shkrimtarit.  

VEPËR QË LËVIZ KUFIJTË DHE NUK E LË ROMANIN MALAZEZ QË 
TË QËNDROJË NË VEND 

Nëse romanin “Të gjithë të mitë” do ta vëzhgonim në kuadrin e teorive të njohura 
të romaneve dhe në dritën e romaneve të mëparshme të Hoxhiqit, mund të 
thoshim se ky roman ka një strukturë të lirë me një numër të madh fragmentesh 
prozaike dhe tregimesh të ndara të cilat bëjnë strukturën mozaike sipas së cilës 
njihet poetika e tij, sidomos në romanin “Ylli i Davidit”. Çështja se deri te cili kufi 
romani mundet të jetë i lirë (fragmentar) dhe ku ndalohet të jetë roman, është 
një çështje që qëndron para nesh si enigmë e pazgjidhshme, sepse përgjigja në 
këtë pyetje fshihet në të ardhmen, në kohën që kemi përpara, ashtu siç edhe deri 
në ditët e sotme nuk jemi të sigurt se vepra e Rablesë ”Gargantua e Pentagruel” 
mund ta quhet roman, ose siç thotë Vladimir Biti ”mund ta quajmë roman 
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deri me tendosjen e fundit”. DanilloKishi në tekstin “Romanet në pëllëmbë” ka 
shkruar:  Kur në plan të parë të diskutimeve letraro-teorike të arrijë përkufizimi i 
zhanrit, kjo dhe një gjendje e tillë dëshmon për stanjacionin e tij”, kurse romanet 
e Hoxhiqit janë ato që shpesh u bien ndesh përcaktimeve, teorive, ato janë të 
gjalla dhe lëvizin kufijtë e zhanrit, ndryshojnë konventat, sepse ai krijon në 
pajtim me tregimin, me intuitën dhe imagjinatën. Romani “Të gjithë të mitë” 
lëviz kufijtë dhe nuk e lë romanin malazez të qëndrojë në vend”. 

NDJENJA E RE

Të thuash sot se përdorimi i të shkruarit autentik në tekstin letrar është një 
veprim postmodernist, ashtu siç bën Hoxhiqi në romanin “Të gjithë të mitë”, 
ka mbetur një teorizim anakronik. Po kështu, të thuash me rastin e strukturës 
së romanit “Të gjithë të mitë” vetëm se është e lirë dhe shumë fragmentare, do 
të thotë vetëm një moskuptim elementar i poetikës dhe krijimtarisë së këtij 
shkrimtari (dhe romanit në përgjithësi) dhe reduktimin e tij në shumë vende 
në teorinë e letërsisë. Në të vërtetë bëhet fjalë për romanin që zhvillon, lëviz, 
sjell novitet, sjell një ndjenjë të re estetike të botës dhe vlerave të reja letrare, 
sepse të gjitha romanet e Hoxhiqit të marra së bashku (domethënë, poetika e 
tij) në letërsinë malazeze përfaqësojnë atë që e ka vërtetuar edhe D. Kishi me 
rastin e romanit, dhe kjo është “çdo roman i ri i rëndësishëm sjell në diskutim 
dhe sërish ndryshon nga themeli definicionin e vetë zhanrit. Me romanin “Të 
gjithë të mitë” është hapur zhanri romanesk dhe është dhënë forma letrare të 
cilën mund ta quajmë roman për dervishët dhe drejtimi stilistik - realizëm 
dervishian. Natyrisht se edhe ky përkufizim dhe dhënia kabaliste janë nënlloje 
dhe copëzime dhe kështu kushtimisht dhe momenti në të cilin  ky roman dhe 
struktura e tij duhet të jenë të ngrirë për të qenë të përshkruar.

Tregimet në roman nuk janë vetëm për dervishët ose të dervishëve, për Cuf 
Berishën, bektashinjtë, për thneglat që janë zvogëluar, për teqenë në Bjeshkët e 
Nemuna, të cilën tërmeti nuk mund ta lëvizë dhe të cilën e vizitojnë njerëz me 
besime e kombësi të ndryshme, për luginën që Allahu e ka lënë për vete dhe 
pasi është menduar ka ndryshuar mendimin e vet dhe ua ka lënë njerëzve. Aty 
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janë bisedat për kryengritjen e trembëdhjetë korrikut, për legjendat familjare, 
për kohërat e vështira të viteve nëntëdhjetë, por edhe për lindjen dhe jetën 
e autorit, për një kompleks të tërë të ngatërruar të tregimeve që burojnë nga 
vetëdija e autorit si lumi nga Bjeshkët e Nemuna dhe degëzohen në shumë 
drejtime dhe derdhen në det dhe i kthehen ndërgjegjes së autorit, e cila u jep të 
gjithave formën dhe bashkësinë. Këto tregime mundësohen vetëm në roman 
dhe për këtë arsye vetëm aty janë edhe të besueshme.

NGRITJE E GJUHËS

Autori i romanit “Të gjithë të mitë” ka arritur në dy drejtime aty ku nuk mund 
të arrijnë romancierët e tjerë në ditët e sotme. Gjëja e parë është ngritja në 
nivelin magjik, jo të përditshëm. Gjuha, me një fjalë ajo që quhet stil, në 
romanin e tij është autentike, e dallueshme, origjinale, mistike, e lashtë, art 
i vërtetë i të folurit që na pushton, por që vjen nga goja e popullit. Po themi 
një citat nga romani që na çon në kuptimin që duhet të ketë gjuha e veprës. 
“Është zakon që për Aligjun, në Altar del popull i madh dhe sapo rrezet e 
Diellit i veshin me argjend majat, ngrenë dhe i drejtojnë duart drejt qiellit 
duke shqiptuar atë lutjen e mësuar që në lindje ose magjistaren. Pak e kanë 
të njohur ndonjë fjalë, por iu duket e njohur, Zoti e di se cila është ajo gjuhë, 
nuk kuptojnë por besojnë në fuqinë e saj”. Lexuesi takohet me zërin e autorit 
të romanit, ndeshet në diçka gjithnjë të re, të panjohur për të, mistike dhe nuk 
kupton nga çfarë truri krijues ajo vjen, por i beson tregimit, sado që ai i duket 
i pabesueshëm. Ashtu siç u besojmë gjigantëve te Gargantua dhe Pentagruel, 
ashtu siç besojmë se DonKishoti është kalorës endacak, ashtu besojmë se edhe 
personazhi kryesor dhe tregimtari ZuvdijaHoxhiq është paracaktuar për të 
shkruar. ”E bëj këtë për të mitë, më të afërtit, megjithëse si dhe unë në fillim, 
ata edhe në fund, ato tregime dhe ngjarje do t’i marrin si tradita të lindura nga 
natyra e njeriut që të ekzagjerojë çdo gjë që e ka të pashpjegueshme dhe që 
gjatë viteve, duke i përsëritur të njëjtat tregime, do t’i bëjë të besueshme”.

Hoxhiqi me këtë fjali ka dhënë shpjegimin e krijimit të  romanit evropian dhe 
romaneve të para evropiane siç janë romanet e njohura të Rablesë, Cervantesit 
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e Sternit dhe ka dhënë shpjegimin e nevojës së njeriut për të krijuar parajsën 
për individin dhe mënyrën se si. Prej këtu del hiperbola si veprimi, të themi 
në “Gargantua dhe Pentagruel” dhe romanet e para evropiane. Autori i vërtetë 
i romanit në këtë vepër, ashtu siç shprehet Xhojsi në “Portreti i artistit në rini” 
– “artisti, si Zoti krijues mbetet në veprën e vet ose pranë, ose prapa, ose mbi 
të, i padukshëm, i fisnikëruar aq sa nuk mundet më, indiferent dhe duke prerë 
thonjtë”.

Lexuesi nuk e takon askund, por praninë e tij e ndjen gjatë gjithë kohës, tamam 
si një Dervish që krijon nga teqeja e tij.

NË LIRINË E LOJËS

Gjëja e dytë që arrin shkrimtari i romanit “Të gjithë të mitë” është se jo rrallë 
e bën të qeshë lexuesin e vet. Sipas Kunderës, romani nuk është krijuar nga 
fryma (shpirti) teorik, por ai humoristik, ndërsa në romanin “Të gjithë të mitë” 
ndeshemi me gjurmët e asaj linje të romaneve të para evropiane që përmendëm 
e që janë krijuar nga qeshja, për qeshjen dhe për shkak të qeshjes. Çfarë do të 
ishin Rableja, Cervantesi dhe Sterni pa humorin! Shembujt e një mënyre të 
tillë të kompozimit të romanit mund të shohim në kapitullin e dymbëdhjetë 
të romanit “Të gjithë të mitë”. Hoxhiqi këtu i kthehet mënyrës mjeshtërore të 
kompozimit dhe modelimit të tregimit me digresion, paraqitja e tregimeve të 
shkurtra dhe anekdotave “për të më argëtuar”.   

Një mënyrë e tillë e të treguarit krijohet si tek Sterni, në lirinë e ëmbël. Zuvdija 
e kthen romanin në fillimet e veta në lirinë e lojës së kompozimit të tregimit, 
e cila nuk është vetëm një lojë e thjeshtë formale ose veprim postmodern, por 
dëshira e tregimtarit që të jetë argëtues dhe i lirë në botën që e krijon vetë, me 
intuitë dhe me imagjinatë.

Të gjitha cilësitë që theksuam si dhe origjinaliteti e moderniteti i tij, e bëjnë 
romanin “Të gjithë të mitë” një vepër artistike që duhet ta lexoni.
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ledajući lijevo. Gledajući desno. Učini mu se da poznaje toga što 
mu prilazi.

Dok ga je pažljivo gledao, sa sigurnošću ga prepozna. Mora da 
mu je bio učenik. Stvarno tako je i bilo. On ga pozdravi. Reče mu: 
- Dobro jutro, profesore!

Jadni profesor produži još malo. I onda jedno „Na lijevo krug!“ 
Sad treba biti više pažljiv. Ali i brži.

Primače se Ciganinu, koji je prodavao staru obuću i opet, čim je 
odlučio da stane i upita ga za duboke cipele sa krznenim uloškom, 
jedan drugi pozdrav. Vražja posla!. Da, ali šta sad. Napraviću još 
jednu malu šetnju do skretnice lokalnog radija i onda ću svakako 
upitati Ciganina za one cipele. Primijetio ih juče i dopale su mu 
se,... Firma Gaba, firma Gaba, da, cio grad se odijeva njihovim 
proizvodima“. Kazala mu je supruga a on je znao da nije baš tako. 
Puno ljudi je preporučivalo skupu odjeću i obuću, mnogo skupu, 
koliko iznosi njegova mjesečna plata.

Čim je stigao do skretnice kod radija čuo je da ga neko zove. 
Prepoznade glas urednika radija. Zvao ga je sa prozora. Osjetio 
je nekakvu zbunjenost. Vražja posla, samo nam je još to falilo. 
Službeni policajac mu odobri da se primakne i da razgovara kod 
prozora. Sjetio se da je napisao jedan članak i da urednik radija si-
gurno, želi da mu nešto kaže u vezi s tim. Moguće i koju primjed-
bu. Moguće.... Ali ne. Tekst je emitovan, a on ga ne bješe slušao s 
obzirom da je tokom cijele sedmice struja neredovno funkcioni-
sala. On ga je zvao da preuzme honorar.

Uđe u radio s nadom da će, u najmanju ruku, nešto prebroditi 
ovim honorarom.

- Malo je, profesore, - reče blagajnica, - ali je bolje nego ništa. Da 
bi se nešto kupilo kod Gaba - htjede da se našali u trenutku kad 
nešto iznutra dirnu profesora..

G

Skender Temalji

SRAMNE CIPELE
Savremena albanska književnost
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Kod Gaba...Primakni se ti Gabiju, koji prodaje obuću preko puta 
radija... Kad bi bilo drugačije, za džemper ili majicu, došla bi su-
pruga...Ali obuću treba probati na licu mjesta, u protivnom Ciga-
nin te neće poznavati čim bude stavio novac u džep.

Pravio se kao da je shvatio blagajničinu šalu, potpisuje se ne gle-
dajući koliko je leka, i čim ih je stavio u džep, pomisli da skrene 
u neku slijepu ulicu i da ih izbroji. Ali, ne, neće praviti takvu glu-
post i privući pažnju mogućih lopova.

Bolje će biti da sačeka izlazak onih iz uredništva da popiju kafu i 
onda se primakne  obući. Na kraju krajeva, neka ga oni vide, ali 
da ga ne vide oni koji ga poznaju...

Ovako i uradi. Stade pokraj puta, i praveći se kao da čita neki čla-
nak iz novina. Dvoje- troje mladih nasmijaše mu se...- Hej, Čiko, 
naopačke čitate...!“ Oh, Bože! Gdje da se sakrije od sramote. Oni 
odoše ubijeđeni da on ne zna da čita...Znoj ga je oblio gledajući 
lijevo i desno da li ga je neko prepozao...Ali ne... Niko ga nije vi-
dio ni prepoznao... A možda će oni mladi koji su mu se narugali, 
ove školske godine biti njegovi studenti....

I evo, stiže i dugo očekivani trenutak... Urednici izlaze pričajući i 
ulaze sa nekim saradnicima u kafanu preko puta... I kao za sreću 
njegovu, jedan „mercedes“ naglo prikoči, očeša se malo s drugim, 
bez neke velike štete, ali se svi prisutni radoznalo okupiše pored 
jednog platana... Ovo je htio... Okuraži se i primače gomili cipela...

Ciganin ga pogleda...Postao je i on profesor svoga zanata...Zato 
mu je poslodavac uvećao platu za 2000 leka mjesečno. Shvata da 
je mamac bačen...

- Izvoli Gospodine! A njega kao da ubada u srce! Svjestan je da, 
čim se ovdje nalazi, nije gospodin. I da gospoda ne trguje ovdje. 
Za gospodu ima prodavnica preko puta Univerziteta, jedna na 
trgu, i još jedna kod firme „Fišta“.
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Ali zašto ga ovaj vragolasti Ciganin ovako oslovljava, kao da mu 
je potčinjen? 

„...Koliko koštaju ove cipele gos...“

Ne moga izgovoriti riječ „gospodine“, za Ciganina...Ali i prije 
nego je prvu riječ izgovorio, Ciganin je shvatio suštinu i kao neki 
umjetnik, velikom brzinom mu je ponudio tražene cipele.

- „Uzmi profesore, jeftine su, bagatela, samo 500 leka“. Ciganin 
je počeo da priča glasnije i profesor osjeti težinu stida. Ovo je 
prvi put da kupuje kod firme „Gaba“, jer je dobro znao kakva je 
to roba. Ali nije imao drugog izlaza... Njegova kćer je trebala da 
ide u gimnaziju i trebale su joj cipele...Ali one koštaju koliko po-
lovina plate. ... Zato će se on i supruga obući od „Gabija“... Znao je 
vrlo dobro da je te cipele nosio nekoliko puta neki njegov kolega 
iz Beča ili Stokholma, pa ih je zatim bacio, jer je u međuvremenu 
izašao novi, bolji model.

- „Jeftinije, malo jeftinije...“ – kao da streca, kao obično učenik na 
ispitu, zamoli Ciganina da mu malo spusti cijenu. 

Ciganin odigra ulogu koja mu je ostala.. Učini kao da kaže: „i ovo-
liko je kao bez para“, i onda se napravi kao da ih želi povući, ali 
profesor... Ne, mora ih uzeti, jer možda sjutra dođe neki drugi pa 
ih uzme.... Na kraju krajeva ovu zimu će odgurati sa njima. I onda, 
kao da mu se put okreće... Naspram-šef katedre.... On i supruga 
drže se, bože milosti!.... Često se on odijevao stranim odijelima, 
posebno italijanskim, gdje je imao pašenoga ...Nije znao gdje bi 
se mogao sakriti. Slagaće ga... Reći će mu da kupuje par cipela za 
rad u vrtu...

Šef se primače gomili obuće firme „Gabi“ ne gledajući ni lijevo, 
ni desno. Siguran u svakom pokretu, kao svaki šef...Profesoru 
su ostale cipele u drhtavim rukama...Ubijeđen je da mu laž neće 
proći kod šefa...
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„Vidi bre, juče sam uočio jedne duboke cipele sa uloškom“ – reče 
šef, - a  Ciganin, ni jedan ni dva, uze ih profesoru i stavi ih u ruke 
šefu.

- Ovoga trena ih je vratio ovaj gospodin - naruga se Ciganin. – Izvo-
lite, uzmite ih.

Šef nije imao vremena da pogleda profesora. Kao svaki šef, gledao 
je samo robu koju je kupio, cipele.  

- Onoliko koliko mi reče juče?!

- Toliko. 500 leka.

- E pa, dobro!

Šef plati, uze cipele i ode svojim putem.

Sjutra će pričati kako su mu došle od njegovog pašenoga iz Italije.

Prevod: Pjetar Drešaj
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UPLAKANA DJEVOJKA

Ti plačeš negdje, na rubu usamljena  
Ja  krećem se u krug i nikako da te osjetim   
Saobraćaj jesenji jeste otežan  
Ne samo s listovima već i sa suzama 

Nikako sebi nećeš priznati
Da je njegov  glas u vjetru nestao 
Na mobilnom će telefonu  šutnja vladati 
I rečenica “Bješe to davno, nekada” ! 

Mjeseci čitavi .....
Ipak ja  ti suze ne poklanjam
Od kojih niko ne nalazi spas
Rastanak nije kraj svijeta
Jer i svaki kraj ima ponovo svoj početak

Tvoj je portret sačinjen da bi osvjetlio 
(Ko te posmatra ostavljaš ga bez riječi ) 
Bez mozga bio bi onaj koji te ostavlja 
I toliko užasa  budim ti u duši 

Ne mogu joj oprostiti, stoga i patim  
Nije važno da me nikada nisi vidjela 
 Don Žuanom  jednog muškarca ja  ne nazivam 
Osim jednim monstrumom grješnikom
 
Ti plačeš na uglu, negdje usamljena  
I ja sebe smatram uzaludnim   
Dolazi pocijepati ovaj trenutak rukama  
Iako znam da te uopšte ne osjećam.

Agim Bajrami
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ZIMA

Ne dozvoljava mi vremena ova zima misliti na tebe 
Hladno je i gripa mi prilazi
Svakog dana sa neba pljušti kiša   
 I hladan vjetar sa svih strana duva

Vremena mi ne dozvoljava ova zima  da te unutar sebe osjetim 
Da te naslikam sa Suncem u  očima  
Večernja hladnoća zaledila je sve trgove 
( Nakon malo vremena poče će i oluje)

Ne ostavlja mi vremenaa ova zima da se s tobom sretnem  
Na stepeništima cipele se džaba penju  
Od tame ulice crnju da se oslijepe  
I da nije dobro putovati
 
Ne ostavlja mi vremena  da ti napišem nekoliko redova
Čini mi da mi se trese ruka  ) 
Svaki stih kao da mi je tudje meso  
U grlu “zaglavi” mi se svaka metafora

Ne ostavlja mi vremena ova zima da te rastopim u zjenici
Da te  makar kao prizor sačuvam 
Jer mi vjetar trepavice  zatvara  snažno 
I tebi odmah krv ti se koči  

Ne ostavlja mi vremena ova zima da sagradim jedan raj  
Od poljubaca i sanjivih očiju  
Stoga iz inata dođe mi da puknem  
I da zimu opsujem zimskim riječima
Ne ostavlja mi vremena ova zima !

Preveo: Smajl Smaka 
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VAJZA E PËRLOTUR

Ti qan diku në cep e vetmuar  
Unë vij vërdalle dhe s’të ndih dot  
Trafiku i vjeshtës është rënduar 
Jo veç me gjethe, por dhe lot
Nuk mundesh dot t’ia pohosh vetes 
Se zëri i tij u tret në erë 
Mbi celular do sundojë heshtja 
Dhe thënia: Ish ç›na ish njëherë !
E ke të rëndë unë e kuptoj 
Një ndarje është dhimbje që flet 
Do duhet kohë që të kalojë 
Muaj të tërë, ndoshta dhe vjet
Megjithatë unë s’ti fal lotët 
Nga ato askush nuk gjen shpëtim 
Një ndarje nuk është fundi i botës 
Se dhe çdo fund ka prapë fillim
Portreti yt është bërë të ndrisi 
(Kush të vështron e lë pa gojë ) 
Ka qenë pa tru kush te braktisi 
Dhe kaq trishtim në shpirt të zgjoi.
Nuk mund t›ja fal , prandaj dhe vuaj 
S’ka gjë se ti kurrë s›më ke parë 
Një Don Zhuan unë burrë se quaj 
Përveç një monstër mëkatar.
Ti qan në cep diku vetmuar 
Dhe mua vetja më ngjan kot 
Më vjen ta gris këtë çast me duar 
Dhe pse e di që s›të ndih dot.
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DIMRI
 
S›po më lë ky dimër të mendoj për ty 
Është ftohtë dhe gripi po me qaset. 
Çdo ditë nga qielli rigon shi  
Dhe era e ftohtë ngado përplaset
S›po më le ky dimër të të ndjej brenda vetes 
Të t›pikturoj me diell sytë 
Acari i mbrëmjes ngriu gjithë sheshet 
(Pas pak do nisin dhe stuhitë)
S’po më le ky dimër me ty të takohem 
Në shkallë këpucët ngjiten bosh 
Nga terri rrugët zënë verbohen 
Dhe nuk është mirë të udhëtosh
S›po më le ky dimër ca radhë të të shkruaj 
(Më bën të më dridhet njëra dore ) 
Çdo varg me ngjan si mish i huaj 
Në fyt me «ngec» çdo metaforë
S›po më le ky dimër të të shkrij në retinë 
Të të ruaj si imazh për së paku 
Se era qepallat mi mbyll me rrëmbim 
Dhe ty menjëherë të ngrin gjaku 
S›po më le kohë ky dimër të ndërtoj një parajsë 
Prej puthjesh dhe sysh ëndërrimi, 
Prandaj nga inati me vjen të pëlcas 
Dhe dimrin ta shaj me fjalë dimri
S›po më le ky dimër ! ..
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 E PAPËRSËRITSHME
 
Kurrë mos u kthe
rrugës së njëjtë, shtigjeve
që i rrahëm sa stinë.

 Më kot përpiqesh
të ndreqësh diç, të përmirësosh
dashuria kurrë nuk riparohet

Punë e siziftë do të jetë
ngjitja e vargonjve të këputur,
vazhdimi i romancës
dashuria nuk saldohet me asgjë

E njëhershme është dashuria
dhe e papërsëritshme.

Herën e dytë është fillim i ri
Shko e papenduar. Harromë !

Smajl Smaka   

NEPONOVLJIVA

Ne vraćaj se nikada
putevima istim, stazama
kojima smo hodali godinama

Uzalud nastojiš
mijenjati nešto, popravljati
-ljubav se nikada ne može prepravljati.

Sizifov će to posao biti 
lijepljenje prekinutih veriga
nastavak romance
- ljubav se ničim ne može prilijepiti 

Jednovremena jeste ljubav
i neponovljiva

Drugi put - jeste novi početak
Idi  bez kajanja. Zaboravi me.
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 HAPAT, GJURMËT 

Asgjë nuk do t,i fshijë
as  shiu i rrëmbyer, i stuhishëm
që ra paprerë me javë
gjurmët që më shpinin te ti.

Asgjë nuk do t,i mbulojë
as bora e trashë
hapat e përbashkët, kudo
mbi barin e vesuar,
trotuareve, aleve, shesheve,
caqeve, rrugëve pa adresë
pas shëtitjeve të çdokohshme
në mesditë, muzg, në mesnatë.

KORACI, TRAGOVI

Ništa neće brisati
niti kiša nabujala, olujna
koja pada neprestano, nedjeljama
tragove koji me vode  tebi.

Ništa ih neće pokrivati
niti  debeli sloj snijega
zajedničke korake, svugdje
nad orošenom travom,
 trotoarima, alejama, trgovima,
stazama, ulicama bez adresa
nakon svovremenskih šetnji
u podne, u suton, u ponoć. 

NEPONOVLJIVA

Ne vraćaj se nikada
putevima istim, stazama
kojima smo hodali godinama

Uzalud nastojiš
mijenjati nešto, popravljati
-ljubav se nikada ne može prepravljati.

Sizifov će to posao biti 
lijepljenje prekinutih veriga
nastavak romance
- ljubav se ničim ne može prilijepiti 

Jednovremena jeste ljubav
i neponovljiva

Drugi put - jeste novi početak
Idi  bez kajanja. Zaboravi me.
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E DIMË

Seç djall tufani sonte ulërinë, 
Me pëllëmbë t’bardha dritaren më qëllon! 
Puthmë, moj mike, se të gjithë e dimë, 
Zemrat që trokasin, tufani i afron!

HËNË

Hënë: që në lindje nuk t’i ndava sytë, 
Nën floririn tënd nëna më lindi mua, 
Në duart e saj, tek ti mbështeta kryet, 
Edhe kur më fshihesh, unë prapë të dua!
Të kërkoj mes reve, fushës të kërkoj, 
Edhe në dete, kur lodron në tallaze, 
Dhe këngët e rrezeve nga ti i dëgjoj 
Në prehrin e nënës, kur prehem në paqe!
Më troket në xhame, si e zënë në faj, 
Në shtatoren time mbështetesh e tëra, 
Oh, argjendin tënd, me të gjithë e ndaj, 
Sepse shpirti im nuk e mban dot përbrenda!...

Mehmet Gucia
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PA MLLEFE

Ëndrra për ty s’u tret, s’u shua 
Dhe s’u bë erë; 
Dhe s’më thotë mendja tjetër të dua, 
Jo, asnjëherë!
“Nuk kam humbur gjë! Kështu më shkruan, 
S’të dal përballë! 
Puthjet nën bli shpejt u harruan, 
Si t’ishim tallë!”
Unë s’e pranoj! Përçart nuk flas, 
Çdo gjë të mohoj! 
Atë lumturi që na ndiqte pas 
Në çdo hap dëgjoj!
Kështu më shkruan! Me zemrën vrarë, 
Përgjigje të kthej: 
“Po dua të shoh, si të kam parë 
Dhe pranë të ndjej!”
Qetëso shpirtin! Lëri mllefet, 
Dua t’marr në gji! 
Nën blirë, me grushte të mbledhim vesën 
Dhe me ty t’a pi!

 



PREVEDENA KNJIŽEVNOST  LETËRSI E PËRKTHYER  E LILVARNIPE BOLDAH

54

ZNAM

Kakva jebena oluja večeras ovamo,
Sa dlanom bijelim u prozor mi udara!
Ljubi me, prijateljice, svi znamo,
Srca koja kucaju, oluja  približava!

 
MJESECU
 
Mjesecu: Gledao sam te od rođenja, 
Pod tvojim zlatom majka me rodila
Rukama sam joj podupirala glavu, 
Čak i kad se sakriješ, još uvijek te volim! 

Tražim te između oblaka, polja te tražim,
Čak i u moru, kada ležiš u valovima, 
I pjesme zraka koje čujem od tebe 
U krilu moje majke kad spavam u miru! 

Kuca na stakla, kao uhvaćena u krivici, 
U mom leđnom stojku, cijelom, 
O, tvoje srebro, sa svima dijelim, 
jer moja duša ne može nositi unutra! ... 

Mehmet Gucia
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BEZ INATA

Sanjanje za vas nije prestalo 
I nije postao vjetar; 
Pamet mi ne da drugoga da volim, 
Ne, nikad, nikad!

„Ništa nisam izgubio! Pišeš mi, 
Poljupci ispod lipe ubrzo su zaboravljeni, 
Kao da smo se šalili „

Ne prihvatam to! Ludo ne govorim, 
Sve da poričem! 
Ta sreća koja nas je pratila 
Na svakom koraku  čujem! 

Pa, pišite mi! Sa ubijenim srcem, 
Odgovor ti vraćam. 
„Želim da vidim kako sam te vidio 
I blizu te osjećam! „ 

Smiruj dušu! Ostavite bijes, 
Želim da te imam u duši! 
Pod lipom, uzmem rosu na dlanovima 
I sa tobom da je pijem!
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NË RRUGËN ME PALMA

Në rrugën me palma,
Muzgu i heshtur 
Nisi të bjerë...  
Hijet u zgjatën dhe formuan konturet e natës, 
Veç në fustanin tënd kishte mbetur pak diell.
 
Një zog u ul  
Në anë të një gjethi palme 
Si t’ishte ulur në teh të një shpate.  
Qielli le të zbrazej një çast nga perënditë 
Sa të bënim ne ca mëkate.

TI ISHE E LUMTUR

Ku kryqëzoheshin rrezet 
Dhe rrëzohej një katarakt, 
U ulëm së bashku 
Te një hije. 
Nuk di si ndodhi, por ne po putheshim, 
Ti lëshoje ca klithma lumturie…
Fytyra të kishte marrë  
Ngjyrën e trëndafilave, 
Sytë e bukur Diellin nën qerpikë mbanin 
Ti ishe e lumtur, por për lumturinë 
S’e besova kurrë, as Uollt Uitmanin .

„KRIMI“

Kam ardhur këtu 
Ku është bërë “ krimi “. 
Ti e din se ” krimin “ e patëm bërë bashkë, 
Në një moment perëndimi.
S’e di ku je ti , 
Po unë jam këtu  
Ku bëmë “krimin“ e dashurisë së parë. 
Sa mire që na pa vetëm një dallëndyshe, 
Se kushedi ç’do të kishte ngjarë…

Nikolla  Spathari
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Nikola  Špatari
NA PUTU SA PALMAMA 
 
Na put s palmama
Tihi sumrak 
Počelo je da pada ... 
Sjenke su proširene i formirale konture noći, 
U tvojoj haljini bilo je malo sunca 
 
Ptica je sjela 
Sa strane lista palme 
Kao da sjedi na ivici mača. 
Neka nebo preskoči trenutak od bogova 
Koliko ćemo učiniti neke grijehe. 
 
BILA SI SREĆNA
 
Tamo gdje su prekriveni zraci 
A vodopad je pala, 
Sjedeli smo zajedno 
U sjenci. 
Ne znam kako se to dogodilo, ali smo se poljubili, 
Od tebe se čuo urlik sreće ... 
Tvoje lice je uzelo 
Boju ruža, 
Lijepe oči Sunce ispod trepavica nosilo je 
Bila si srećna,  ali za sreću 
Nikad nisam vjerovao, niti Volt Vitmanu. 
 
„KRIME” 

Došao sam ovdje 
Gde je „zločin” učinjen? 
Znaš da taj „zločin” koji smo učinili zajedno, 
bio je u vrijeme zalaska sunca. 
Ne znam gdje si, 
A ja, ovdje sam 
Gdje je učinjen  „zločin” prve ljubavi. 
Baš dobro što nas vidje samo lasta 
Jer, ko bi znao šta bi se desilo ...
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MASKE MORAJU PASTI

Ko je ko
danju zbore sa kišom
Noću sa gradom
Nikoga ne pitaju

Ko kome prodaje pamet
Baterije su im istrošene
Opet se moraju puniti
Kao na trnju sjede

Vi pojedete riječi
Zato nikad siti
Ne poznajete besu i muškost
Bludnici ste

Maske moraju pasti
Da dobro vidimo ova lica
O bože, previše ih je
Ja ću im pjesmu pjevati

Hajredin Kovači

POEZIJA
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NA ZLU SMO GLASU

Na zlu smo glasu
Tražimo dlaku u jajetu
A greda na leđima nas guši

U lavoru se davimo
A toliko imamo more
Psujemo jedan-drugog
A ne kudimo mjesto gdje sjedimo

Na zlu smo glasu
A nas je veoma malo
Nikad da postanemo siti
Kao da život hiljadu godina traje

Krivicu drugdje tražimo
A naše krivice nemaju kraja

Drugi se smiju  nama
Kako hodamo putem bez povratka
Ako ne nađemo pravi put
Nema nam spasa.
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TIHI NESTANAK

Imamo usta a 
Ne govorimo

Oči imamo
Ne vidimo

Nos imamo
Al’ ne njušimo zlobu

Uši imamo
Ne čujemo

Lica imamo
Neki stavljaju maske

Noge imamo
Ne pomjeramo se sa mjesta

Ruke imamo
Prstom ne pokazujemo

Srce imamo
Strah u kostima

Sve imamo
A nestajemo

STRAH

Strah strahuje kretati se danju
On djeluje samo noću

Strah strahuje vani izaći
On djeluje samo iznutra

Strah strahuje glas podići
On ćuti samo ćuti

Od straha više ne strahujem
Jer ja imam dan
I izvan sam
Ni glas mi nije nestao
Strah je sada drugi
Ja sam prvi

Od straha ne strahujem, ne
Jer znam gdje se krije
U kostima
Uništiću kost
A sa njom i strah!
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NE PLAŠITE SE OD MOJE SJENKE

Okrenuh leđa suncu
Da mi śenka bude ispred
Sjenka veća od mene
Udarih je nogama

Bam-bim, bam-bim

Dok se umorih i noge mi otekoše
Sad ostanite spokojni
Nemojte se plašiti moje sjenke
Odjednom sjenka nestane
Pomislih da je pobijedih, al’
Oblaci su zaklonili sunce.

JA I MORE

Ti si beskrajno
I duboko poprilično
Ali ja sam jači

Tamo daleko, mnogo daleko
Spajaš se sa nebom
Uzburkaš se ni za šta
Al’ ne utopiš sunce

Kada si mirno
Ja te rukama šamaram
Ovakvog te uvijek pamtim
A ja ostarih

Ti svijet unutra držiš
Al’ ja više nego ti gutam 
Muke
Oprane i neoprane

Ti nastavljaš da postojiš za nikog ne pitaš
I kada ja ne budem postojao
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PJESNIKOVA ZVIJEZDA

Noćas gledam u nebo
Zvijezde bez kraja 
Očima prema gore
Tražim, tražim, tražim
Moju zvijezdu
Pjesnikovu zvijezdu
Mjesec polako se kreće
Kao da mi nešto kaže
 Ja ne obraćam pažnju
Tražim moju zvijezdu, ali
Nikako da je nađem
Puno ih je na nebu
O bože, koliko ih je
U beskrajno nebo
Za sve ima mjesta
Koja je moja
Negdje mora biti
Svaki pjesnik ima svoju zvijezdu.

MI I ŽIVOTINJE

Mi ne znamo zašto životinje
Zovemo životinjama
Ne znamo ni zašto ih bravima zovemo
Nazivamo ih i stokom
Hajvani i 
Koliko bih želio 
Kako nas životinje nazivaju?!
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KIŠA

Ti možeš padati kad god hoćeš
I tada kada mi nećemo
I kada smo do grla u vodi potopljeni
I kada smo pokisli do gole kože

Ti ne padaš kada mi želimo
I kada zemlja popuca od suše
I kada nam usta osuše
I kada dva prsta prljavštine po tijelu imamo

Neki te žele zimi
Neki te žele ljeti
Padaj kada god hoćeš
Nikada se razumjeti ne možemo! 

 Sa albanskog: Qazim Muja
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LISBONA 

E pimë verën
Dhe ecëm rrugës
Poshtë drejt Serra de Sintras
Jugu është miklues
Ai i fshin mendimet e errëta
Derisa të mos e ndiesh dhimbjen përsëri 

LISABON

Popili smo vino 
I krenuli cestom 
Dolje prema Serra de Sintra  
Jug  je zavodnik 
On otire tegobne misli  
Dok ponovo ne zaboli

Enesa Mahmić

Riječi su padale kao 
mrtve ptice
Prevod na albanski: Nikolle Berishaj
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VARNASI

Netët më të bukura janë në Varnasi
Në kohë kur zjarret e fuqishme përpijnë ujëvarat

Do të doja t’i kisha njëmijë duar dhe buzë
Të bëhesha formë e përkryer konkave
Përmbi trupin tënd
Pa asnjë ndërhapësirë

Do ta tregoj qytetin me gjymtyrë të lëvizshme
Kur hëna i mbulon me argjend kulmet varfanjake
Dhe nënat i thërrasin fëmijët në pushim
Do ta tregoj hirin që e ruajta në shuplakë.

VARNASI

Noći su najljepše u Varnasiju 
Dok moćne vatre proždiru splavove
 
Željela bih da imam hiljadu ruku i usana 
Da postanem savršen konkavan oblik 
Preko tvog tijela 
Bez ijednog međuprostora
  
Pokazat ću ti grad sa pokretnim udovima 
Kad mjesec preliva srebrom sirotinjske krovove 
I majke dozivaju djecu na počinak 
Pokazat ću ti pepeo koji sam sačuvala na dlanovima.
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LARËSET NË GAGNES 

Eca gjatë deri te ura që çon Matanë
Asgjë nuk dëgjohej përpos gurgullimës së ujit
Dhe zërave të mbytur të larëseve
Në një moment
Mu duk se po rrjedh në ritëm të njëjtë me ujin
Dhe se uji po rrjedh nëpër tërë qenien time

Pastaj
Larëset i fikën fenerët
Uji u bë i zi dhe rrëshinor
Kalitë
Tërë jetën në rrethimin e dritës dhe territ.

PRALJE NA GAGNESU

Hodala sam dugo do mosta koji vodi Tamo 
Ništa se nije čulo osim žubora vode 
I prigušenih glasova pralja
U jednom trenutaku 
Činilo se kao da tečem u istom ritmu sa vodom 
I da voda teče kroz cijelo moje biće 

Zatim 
Pralje su ugasile fenjere  
Voda je postala crna i smolasta 
Kali 
Cijeli život u kruženju svjetla i tame.
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DËSHMITARËT E JEHOVAIT

Një grua e panjohur
Gruaja më ofron afishe
Për Shëlbimin

Shikoj në këpucët e saj të mjerueshme
Në duart e saj thatanike
Në vetminë e saj
Dhe qaj

JEHOVINI SVJEDOCI

Nepoznate žena 
Žena mi nudi letak 
Za Spasenje
Gledam u njene otužne cipele
U njene suhonjave ruke 
U njenu samoću 
I plačem
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LARGIMI

Kur u largova, mëngjesi ishte i mjegullt.
Fytyrat e zbehta nga pagjumësia
U zvarrita drejt zyrave, shkollave, bankave
Macet mjaullinin përmbi kulme
Plaku i kërrusur mblidhte gjethet.
Asgjë nuk mund ta prishte atë rregull të amshueshëm
Dhe nuk mund ta zgjonte masën e përkundur,
E unë ecja si të ishte e mundur.

Eca gjatë:
Maskat dhe kurthet
Dhe shputat e lënduara.
Dheu i mësuar në rrapëllimën e sunduesve
Nuk e duronte hapin e butë.
Fantazmat e së kaluarës më mbysnin me duar të vrazhda. 
Më beso
Ishin gjithfarësh.
Ishin naive që lakuriqeshin tepër
Ironizonin veten se nuk mund ta pranonin.
Ishin idiote, inatçore, perverse
E më së shumti ishin të vetmuara 
Duhej të përshtatesha, të bija ujdi, ta kërrusja kurrizin, ta 
humbja formën.
Zëri nga radioja përsëriste:
Populli. Vullneti i popullit. Individi. Fuqia.
Fjalët rrëzoheshin si zogj të cofur.

Shkova aq larg
Nën këtë qiell të dëshpëruar
Derisa qenia ime klithi: Shtëpia!
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ODLAZAK

Kad sam odlazila jutro je bilo maglovito. 
Lica blijeda od nesanice 
Vukla se prema kancelarijama, školama, bankama. 
Mačke su cvilile po krovovima 
Pogrbljeni starac skupljao lišće. 
Ništa nije moglo pomjeriti taj vječni red 
Niti je moglo razbuditi uljuljanu masu 
A ja sam išla kao da je moguće.
Hodala sam dugo:  
Maske i zamke 
I izranjavana stopala. 
Tlo sviklo na topot osvajača 
Ne podnosi meki korak. 
Aveti prošlosti davili su me žilavim rukama. 
Vjeruj mi 
Bilo je svakakvih. 
Bilo je naivnih što se ogoljavaju previše 
Ironiziraju sami sebe jer se ne mogu prihvatiti. 
Bilo je pakosnih, perverznih, idiota 
Najviše bilo je usamljenih. 
Trebalo se prilagoditi, nagoditi, saviti kičmu, izgubiti oblik. 
Glas na radiju ponavljao je:  
Narod.Volja Naroda. Individua. Snaga. 
Riječi su padale kao mrtve ptice.
 
Išla sam tako daleko  
Pod ovim otužnim nebom 
Dok moje biće nije zavapilo: Dom!
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Enesa Mahmić (1989), udhëpërshkruese, anëtare e PEN qendrës së Bosnjës e Her-
cegovinës. Ka marrë pjesë në shumë festivale ndërkombëtare letrare dhe artistike: 
Slovo Gorčina (Bosnjee Hercegovinë), We all madestory (Letoni), Graphic Facilita-
tion (Greqi), WR&GI(Maltë) Istanbul kitalara sigenc sairler festivali (Turqi),  BeFem 
(Srebi), WoodPoets, Dani prijatelja knjige (Kroaci), Ratkovićeve večeri poezije (Mali 
i Zi), Oživela ulica, Skovani od besed, Travnik besed, Poezija na meji, Spread poetry, 
not fear (Slloveni).
Është fituese e shumë çmimeve rajonale për poezinë. Është e përkthyer  në anglis-
ht, gjermanisht, italisht, spanjisht, turqisht dhe hungarisht dhe është pjesëtare 
në shumë antologji, revista dhe përmbledhje: Le voci dellaPoesia , Diwan, Wo-
odPoets, Balkanski književni glasnik, Sent, Trag, Script , Istok, Suština poetike, Nema, 
Književno pero, Književni pregled, Liter, Paralele, Rukopisi, Avlija;

Ka publikuar përmbledhjet e poezisë udhëpërshkruese: Faustova kći (Bija e Faustit, 
2015), Mape Alme Karlin (Dosjet e Alma Karlinit2016), Na mjestu koje izazivauzdah 
(Në vendin që shkakton ofshamë 2016) dhe Dolores (2017).

Enesa Mahmić (1989), putopisac, članica PEN Centra Bosne i Hercegovine. Uče-
stvovala je na više internacionalnih književnih i umjetničkih festivala: Slovo Gorčina 
(Bosna i Hercegovina) We all made story (Latvija), Graphic Facilitation (Grčka), 
WR&GI (Malta), Istanbul kitalarasi genc sairler festivali (Turska),  BeFem (Srbija), 
Wood Poets, Dani prijatelja knjige (Hrvatska), Ratkovićeve večeri poezije (Crna 
Gora), Oživela ulica, Skovani od besed, Travnik besed, Poezija na meji, Spread poe-
try, not fear (Slovenija)

Dobitnica više regionalnih nagrada za poeziju. Prevođena na engleski, njemački, 
talijanski, španjolski, turski i mađarski, zastupljena u mnogim antologijama, časo-
pisima i zbornicima: Le voci della Poesia , Diwan, Wood Poets, Balkanski književni 
glasnik, Sent, Trag, Script , Istok, Suština poetike, Nema, Književno pero, Književni 
pregled, Književne vertikale, Liter, Paralele, Rukopisi, Pjesnici pod lipom, Avlija, itd. 
Objavila je zbirke putopisne poezije: Faustova kći (2015), Mape Alme Karlin (2016), 
Na mjestu koje izaziva uzdah (2016) i  Dolores (2017). 
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HORIZONTI  HORIZONTET  HORIZONTI

Da li tvoje koračanje
izmedju svijeta i mraka
postoji
kao susret naših usana
što su u jedan pupoljak
u dubokoj noći izrasle
i osvjetljavaju
naša usamljena lica
u jutru

Da li je naš korak
u cjelosti
u ovom vremenu
izrečen

Dodji u naše jutro
i ispiši odgovor
na mom tijelu 

Marina Popadić

PUPOLJAK
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Mirsada Mira Herović

SMISAO I BESMISAO

Putujem a put je dug
Bezbroj vozova i
Stanica
Samoj sebi saputnik i 
Drug
U zivotu bez granica...

Smisao i besmisao,
Cijeli zivot ko bespuće
Nekad mi je svoja kuća
Strana
Nekad su mi sve ulice kuće.
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IVAN BONA BOLIRIS (OKO 1520 – 1572)

Ulazimo ćutke u njezin tamni dan,
i tako je tiho ko na kraju svijeta.
Brda nad morem što je vječno bez kreta
u strašnoj golgoti čuvaju njegov san.[1]

Treća pjesnička veličina među renesansnim stvaraocima Kotora, 
pored Bizantija i Paskvalija je svakako Ivan Bona Boliris, koji poti-
če iz vlastelinske porodice iz XII vijeka. Smatra se da je u rodbin-
skoj vezi sa dubrovačkom obitelji Bone-Bunići. Od sačuvanih djela 
ovog kotorskog pjesnika zapamćen je jedan sonet na italijanskom 
jeziku, jedan latinski epigram, a obradio je i život blažene Ozane 
Kotorke (Vita della Beata Osanna da Cattaro). Kao sudac se po-
minje u Kotoru 1552. godine, a tako ga i pamte arhivski podaci. S 
obzirom na to da su podaci o životu Ivana Bone veoma siromašni, 
o njemu se saznaje iz prigodnih pjesama Ludovika Paskvalija. Pa-
skvali je posvetio dvije svoje pjesme upravo ovom pjesniku, kojeg je 
veoma cijenio. U jednoj izražava bol i neizmjernu tugu zbog smrti 
svog velikog prijatelja:

Tako ću vječno svoje podnositi kukavan boli:
nikakav suzama cilj posljednji neće mi bit,
Ti pak na koga licem Kupido pogleda blagim,
kome u kraljevstvu svom priušti lagani put,
Bona, diko nam roda, od mladih najljepši sviju,
kojemu snagom duh tijela nadilazi draž,
štijući stihove ove što jamče o požaru mojem,
primjer nek uči te moj kako ćeš ljubiti ti.

[1]  Frano Alfirević, Boka

Maja Grgurović

ODJECI RENESANSE U BOKI (2)
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Bonin pjesnički izraz sveden je na mali korpus pjesama, ali je njegov doprinos 
kotorskoj renesansi nesumnjiv i neosporan. To potvrđuje Paskvali u drugoj 
poemi:

Vrlo ljupke pjesme koje si mi poslao, pružaju
veliku utjehu mojim jadima.
To su pjesme koje bi se mogle takmičiti s Filetom iz Kosa, pjesme koje bi 
jedva mogao oponašati labud na umoru.

Dakle, Paskvali Bonijeve pjesme koje je imao prilike pročitati upoređuje sa 
elegijama grčkog pisca sa ostrva Kosa, imajući u vidu da ga Amorova strelica 
još uvijek nije sustigla, te da o ljubavnim jadima ne može pisati sa iskustvom.
 
Najpoznatije poetsko ostvarenje Kotoranina Bolirisa predstavlja spjev Opis za-
liva i grada Kotora (Descriptio Ascriviensis urbis), objavljeno u Dubrovniku 
1595. godine. Serafino Razzi ga je te godine štampao kao dodatak svojoj istoriji 
Dubrovnika. Pjesnikov istorijski i hroničarski opis Kotora oblikovan je kao 
putopis-plovidba, a njegov narativni i lirski brod putuje po svim mjestima u 
okolini ovog drevnog grada i stiže do samog Acriviuma. Djelo koje se kompo-
zicijski sastoji od 331 heksametra, na latinskom jeziku predstavlja bogat puto-
pisni izvor istorijskih podataka, kao i živopisni pejzaž ondašnje Boke. Gledana 
očima pjesnika, ona je mitska i drevna, divna i sjajna u svojoj ljepoti. Poetski 
poduhvat pjesnika nastaje između 1538. i 1551. godine, vergilijanski intoniran, 
najvećim dijelom sadrži opis prirodnih ljepota i povijesnih znamenitosti bokoko-
torskog zaljeva, s putopisnim obilježjima.[2] Rukopisni prepis iz 1812. godine s 
tumačem pojedinih imena i naziva čuva se u samostanu Male braće u Dubrov-
niku, kao kulturno blago.
 
Spjev počinje invokacijom (lat. invocare, zazivati), poznatim poetskim ma-
nirom koji je vezan za uvodni dio u klasičnom pjesništvu u kojem pjesnik, 
vapeći za inspiracijom, poziva u pomoć muze ili neka druga božanstva u po-

[2]  Leksikon hrvatskih pisaca, Školska knjiga, Zagreb, 2000, str.87.
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moć. Invokacija je karakteristična za antičku književnost – tri ključna epa grčke 
i rimske književnosti, Ilijada, Odiseja i Eneida započinju i: Gnjev mi, boginjo, 
pevaj, Ahileja, Peleju sina (Ilijada), ili: Pevaj mi, muzo, junaka dovitljivca ono-
ga štono trojanski sveti razori grad (Odiseja).[3] Korišćenjem stilske figure koja 
svoje utemeljenje ima u Antici, pjesnik jasno aludira na prisustvo grčkih mo-
tiva u svom ostvarenju, te pominjanjem muza daje na samoj prološkoj granici 
spjeva važnost daljeg narativnog toka. Muze su u antičkoj mitologiji zaštitnice 
pjesništva, umjetnosti i nauke; predstavljaju simbol za inspiraciju i nadahnu-
će. Ovo je samo jedan od mnogobrojnih motiva preuzetih iz klasičnih epoha 
književnosti koji kao izvorište leži u renesansnim tekstovima. Boliris poziva u 
pomoć ilirske muze:

Kotora svetog, prastarog, rijeke svakoje one
i Vrmca brda strmine, drage, daleke dolje te,
o, vi ilirske Muze, uz plemenitu ruku vašu
dato nek mi je da otečestva mog opišem dom, i
da pjevam nebodotične gore, ta ušća, zaliv i
rišnjanske dugopute vode čije talase hučne
Jadransko hvaća more za pritoke bokeške svoje.

U daljem putovanju pjesnik namjerava da vodič bude Hermes, bog elokven-
cije, stoga će opisivanje grada biti još vrijednije. U mnogim dijelovima njego-
vog spjeva ogleda se humanistički i antikom impregniran um. Plovidbom kroz 
zaliv pjevac se kreće kao u snu kroz grad Herceg-Novi i saznaje o istorijskim 
okolnostima koje su zadesile prostor pod najezdom Turaka. 

Jedno od najljepših poređenja u spjevu zauzima poetski fragment u kojem lir-
ski putopisac opisuje dva ostrva blizu Perasta, Gospu od Škrpjela i sv. Đorđa:

Aliti posredi mora kamen se uzdiže prvi,
štono Gospa od Škrpjela zovu ga ljudi, te onaj
drugi što mu se uz koplje jaši, Svetijem Đurđem zvan.
Nekoć su tako snježni labudovi letjeli s vrela
po grčki Meandros zvana, iliti valjda sa Kestra
dok su se bližili moru s dalekih litica svojih.

Ljepota dva ostrva koja na svoje kameno tlo utkivaju otiske legendi i čudo-
tvorstva, zasijenila je pjesnika baš kao što labudovi svojom gracioznošću i ele-

[3]  Tanja Popović, Rečnik književnih termina, Logos art/Edicija, Beograd, 2010, str.299.
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gantnošću mogu očarati čovjeka. Poetsko oko je sada ugledalo najljepši grad 
među gradovima Boke, grad koji je preživio bure i oluje, ali koji ostaje čvrsto 
na svojim drevnim temeljima:

Kotora ne plaši boj nit od turskog strahuje mača
na megdan d ate pozove: gle, ognjena kako leti
sumporom mazana strijela, što izdalj na te cilja
i lađu tvoju, a nijedan te se ovdje ne boji
da na megdan izađe ljut i s Turčinom zađene boj.

Kotor je bogat legendama i mitovima o njegovom nastanku, pa je Bolirisova 
znatiželja kako se stvarao grad upletena u stihove spjeva. Dvije kotorske rijeke, 
Škurda i Gurdić, oplemenjene su mitskim pričama o boginjama koje su se ku-
pale na njihovim vodenim bregovima:

Gurdić je ljubav nimfa i najveća ljubav Doride
gdjeno Nereida, Cimodoki, Galateja kolo 
čezne da zelenu u potočini okupa kosu.

Poeta koristi interesantnu tehniku “uplovljavanja” u prostor prepun mitova, 
legendi, ratova, preplitanja sna i jave, ljepote i prirodnog bogatstva. Postepeno 
otkrivanje onoga što njegovo oko i duša zapažaju, djeluje kao tehnika kamere 
koja se kreće s kadra na kadar. Ovakav poetski manir umnogome doprinosi 
postupnosti prilikom opisivanja svega onoga što je dio jednog prostora be-
skrajne pjesnikove inspiracije, kakav je Boka i njen zaliv. Vrmac i Lovćen, dva 
brda koja čuvaju prosanjani zaliv od svih nedaća predstavljaju štit od svih loših 
uticaja. Oni su zagrlili Boku i ogledaju se u njenom valovitom moru. Nekoliko 
vjekova kasnije će hrvatski pjesnik Viktor Vida imati slično zapažanje o moru 
i kamenim vrhovima:

Putniče, koji ploviš ovim zaljevom, ljeti, u sjaju sunca,
i diviš se ljepoti pejsaža i ultramarinskoj paleti mora,
znaj, das u ovdje vode jedini svjedoci vjekova,
tobože jedne divne pobjede,
i dana, kad su moreplovci čuvali svoje okove,
mjesto admiralskih sablja i odora. (Viktor Vida, Boka)

Unutar samog grada Kotora, pjesnik opaža kulturne znamenitosti a akcenat stav-
lja na sv. Tripuna, koji postaje od građenja katedrale (1166. god.) zaštitnik grada:
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Odmah za njim u krugu u širokome nizu kula
što posvuda ih vidiš, oči ti velelpni mami
majestat hrama premoćna frigijskom Tripunu dat.

Opisivanjem unutrašnjosti katedrale, Boliris daje svoj doprinos istoričarima 
umjetnosti na specifičan način. Pjesnikova projekcija u pogledu jednog zdanja 
kao što je crkva sv.Tripuna postaje potpuna tek sa poređenjem njene unutraš-
njosti sa antičkim načinom gradnje. 

Od upliva motiva iz grčke tradicije nisu mogli odmaći renesansni pjesnici, s 
obzirom na to da im je otkrivanje antike bio prioritetan literarni zadatak. Stva-
ralac treba da podražava prirodu i velike uzore iz prošlosti, pre svega iz antike: 
u početku su to latinski pisci Vergilije, Horacije, Ciceron, Kvintilijan, Lukijanm 
a kasnije posle pada Carigrada (1453) i otkrića Aristotela (1498) i grčki pisci.[4] 
Reminiscencije su nezaobilazan metod stvaranja versifikatora renensanse. Na 
epiloškoj granici spjeva, kada je Boliris oživio sve legende, mitska bića, nimfe i 
bogove, opisao svaki kutak prelijepog zaliva, ostalo je klupko koje se razmotalo 
takođe u stilu priče (mita) o nastanku Kotora. Sa ovim zanimljivim predanjem 
završava se jedan od prvih putopisa o Boki, poetski nadahnutih:

Predanje, što sa doba tokom tavnijom pričom biva,
veli da su žitelji Askre, kada ih stiže kob, što
pjesnika askrejskog uze, Hesioda bozima ravnog,
napustili domove i ognjišta bogova svojih.
Pred bokeške zemlje ljepotom, ili pak umorni već,
ispod visokih gora staše i jak utvrdiše grad.
E da bi se pamtio grad i o njemu letio glas,
Askrivij daše mu ime po pjesniku božansku svom.
Plemeniti i čisti gen sačuvaše potomci svi,
pa naroda svog da kažu od iskona lozu i trag,
zahvalni časni since nadjenuše mu ime Kotor. 

[4]  Tanja Popović, Rečnik književnih termina, Logos art/Edicija, Beograd, 2010, str.611.
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JEZIK, STIL I POETIKA KOTORSKIH RENENSASNIH PJESNIKA

U početku, a i mnogo kasnije, renesansna književnost u Evropi obraća se svojim 
čitaocima na latinskom jeziku, uvjerena da se samo tim jezikom mogu opisa-
ti najtananije misli i emocije. Sasvim je jasna želja renensansnih pjesnika da 
pišu na latinskom, s obzirom na to da su antički uzori bili obožavani, najprije 
nedostižni Ciceron, a kasnije i Vergilije. Ciceron se dugo smatrao savršenim i 
najvećim uzorom koga su željeli oponašati pjesnici toga doba. Ciljevi tadašnjih 
književnika išli su u pravcu podražavanja svega onoga što je antičko, staro, vri-
jedno i svevremeno, stoga su najviši reprezentativni pisci bili, pored pomenutog 
Cicerona i Vergilija, i Horacije i Katul. Samo su neki versifikatori bili u stanju da 
Aristotelovo podražavanje tumače na pravi način, te da imitiranje pjesnika ne 
preuzmu u potpunosti, već da, na osnovu kvalitetnih literarnih matrica koje su 
ostavili antički pisci, stvore novo djelo, obojeno subjektivnim stavom o svijetu i 
pojavama u njemu. Anđelo Policijano će u svojoj poznatoj polemici sa Paolom 
Korteze napisati: Oni što smišljaju djela jedino podražavajući izgledaju mi slični 
papagajima koji govore stvari ne razumijevajući ih. Svima koji tako pišu nedosta-
je snage i života, nedostaje im energije, osjećanja i osobenosti; oni leže, spavaju, 
hrču.

Učenje na djelima velikana humanisti su smatrali temeljem njihovog obrazo-
vanja i usavršavanja, a njihova želja da ih imitiraju bila je otvorena i sasvim 
jasna. Ivan Česmički, poznati humanista hrvatskog porijekla koji je pisao na 
latinskom jeziku, u svojoj pjesmi Kradljivcu Vergilijevu poručuje:

Što potkradaš Vergila, opravdavaš se time
Da je i Vergil starca Homera krao.
Bio bi opravdan, čak i slavno zaslužio bi ime,
Da si potkradao tako kao što je Vergil znao.

Latinski jezik dobija prvorazredno mjesto u djelima Kotorana, kao način da 
tadašnja komuna, zajedno sa Dubrovnikom, uđe u rimsko-romanski, medi-
teranski i katolički krug, te da na povoljnim vjetrima uplovi u kulturni razvi-
tak kojem je Italija bila oslonac i izvor. Humanistička i renesansna tendencija 
donijeće u Kotor, kao i u Hrvatsku, stalnu upotrebu latinskog jezika, njegovo 
proširivanje u administraciju, školstvo; pisanju darovnica, oporuka, hronika, 
statuta. Smatralo se da latinski izraz u sebi nosi gracioznost, eleganciju i istini-
tost, ubjedljivost i da se njime služi intelektualna elita toga doba. Renesansni 

M
aj

a 
Gr

gu
ro

vi
ć 

 O
DJ

EC
I R

EN
ES

AN
SE

 U
 B

OK
I (

2)



BAŠTINA  TRASHËGIMI  PERESQO BARVALIPE

82

odjeci u Kotoru karakteristični su zbog jezičkog bilingvizma, naime, zbog po-
djednake upotrebe latinskog i italijanskog jezika prilikom pisanja književnih 
ostvarenja. Kotorski pjesnici humanisti imali su priliku da nauče oba jezika, 
što zbog stalnog odlaska u Italiju, što zbog istorijskih i društvenih okolnosti. 
Pojava italijanskog jezika u društvo (jedno vrijeme i jedinog zvaničnog jezika 
u javnoj upotrebi) najavila je petrarkističku struju mladih kotorskih pjesnika. 
Pored Antike, kao neiscrpan uzor smatrao se Petrarka, veliki pjesnik i začetnik 
renensansne iskre u književnosti. 

Da bi oponašanje jednog stila i upotreba jezičkih sredstava bila što bliža ori-
ginalu, Kotorani su svoja ostvarenja baštinili upravo na italijanskom. Tragovi 
latisnkog i italijanskog pjesničkog izraza nalaze se i kod hrvatskih pisaca poput 
Marka Marulića, Hanibala Lucića i Petra Hektorovića. Međutim, za razliku od 
kotorskog renesansnog kruga pjesnika, stvaraoci se u Hrvatskoj zalažu za na-
rodni jezik i njegovu stalnu upotrebu u izražavanju poetske misli. Na sreću hr-
vatske književnosti, jezik i stil tadašnjih pjesnika humanizma i renesanse može 
se proučavati na osnovu narodnog jezika, bliskog svakom pojedincu i istraži-
vaču književnosti sa prostora gdje se taj jezik razumije. Sa pjesnicima kotor-
skog kruga situacija je umnogome teža s obzirom na činjenicu da ni Bizanti, 
ni Paskvali, ni Bolica nisu pisali na narodnom, već isključivo na latinskom i 
italijanskom jeziku. Prevodi pjesničkih ostvarenja ova tri pjesnika podložni su 
subjektivnim potezima prevodilaca, ali su svoju prepoznatljivu poetiku rene-
sanse vidljivo sačuvali. 

U dvije komune, Kotor i Dubrovnik fenomen italijanskog jezika se sve više širi 
i postaje osnovni obrazac preko kojeg se razvija petrarkistička poezija. Snažna 
pripadnost pjesnika italijansko-mediteranskoj kulturi i književnoj sferi, kao i 
snažni uticaji Italije, posebno Padove, doprinose ovakvoj jezičkoj klimi u vri-
jeme stvaranja nove epohe. Istorijske okolnosti u kojima je bio Kotor jasno 
objašnjavaju činjenicu da su kotorski pjesnici-petrarkisti bez oklijevanja pri-
hvatili italijanski medij. Svomu narodnom hrvatskom jeziku kotorski će se pje-
snici vratiti u idućem, XVII stoljeću, kad će se javiti i nove okolnosti, umnogome 
lakše i drukčije.[5] Stvaranje na narodnom jeziku otpočeće u Kotoru tek kasnije, 
dakle u XVII vijeku, kada će presudan uticaj na takav prelaz imati susjedni 
Dubrovnik. Do tada, Kotor će se svojim pjesničkim ostvarenjima oglašavati 
putem dva jezika, latinskog i italijanskog, i tako se umnogome približiti uticaju 
Antike, a kasnije i neospornom uticaju Petrarke. Okolnosti u kojima se našao 
Kotor potvrdiće svoju jačinu upravo u trenutku kada bude djelovao pjesnič-

[5]  Rafo Bogišić, Hrvatski petrarkizam, Školska knjiga Zagreb, 2007, str.25.
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ki krug (Bizanti, Paskvali, Bolica), tako da će stvaranje na narodnom jeziku 
izostati i biti velika šteta za tadašnju književnost Boke u periodu XIV, XV i 
XVI vijeka. Upoznavanje sa pravom, atutentičnom pjesničkom riječi koja je 
predstavljala uzor prilikom stvaranja stihova, upravo je teklo kroz djelovanje 
na ova dva jezika. Dr Miloš Milošević zapaža da je narodni jezik bio prisutan 
u Kotoru, ali ipak ne i u pjesništvu: Bez obzira što su seljaci, zanatlije i puča-
ni isključivo upotrebljavali narodni jezik, u to se ne sumnja, ne sumnja se ni u 
činjenicu da je jezik administracije, sudstva, pomorske trgovine i školstva bio 
italijanski. Ali u gradu je, pored italijanskog živio i narodni jezik. Iako uklonjen 
na sporedni kolosjek, narodni jezik je bio duboko ukorijenjen, naročito u krugu 
porodice. U to doba se u arhivskim i literarnim dokumentima za jezik sreće više 
naziva, a najčešće generici „slavjanski“, „slovinski“ ili „ilirski“.[6] Bartol Nalješ-
ković svojim stihovima upućenim prijatelju, podsjeća na važnost toskanskog 
narečja i njegovu stalnu frekvenciju unutar pjesništva renesanse:

Deh, porgi parte dell’ ardente zelo
come al tuo natio, al gentil tosco idioma...

Pruži dio gorućeg žara
na plemenitom toskanskom jeziku (idiomu) kao što to radiš na svom rod-
nom jeziku...

Kada je u pitanju priroda stiha i njegova forma, kotorski pjesnici humanisti 
naslijedili su od italijanskog pjesničkog izraza sonet, kao izrazito složen, po-
znat i popularan pjesnički oblik. Sonet se sastoji od 14 stihova, najčešće u jeda-
naestercu, ali se može naći i u nekom drugom stihu. Bizanti je svoju ljubavnu 
poeziju pisao najčešće u obliku soneta, sa dvanaestercom i jedananestercom, i 
upotrebom unakrsne i parne rime. Neke je svoje pjesme ovaj pjesnik ispjevao 
u dvanaestercu sa obgrljenom rimom (abba):

Dok ugodno dane živio sam sive,
A da ružu ljubve nisam mirisao,
Pram je čudnog svjetla u dušu mi pao
Gdje i sada blista sjajem vatre žive.

Nekoliko pjesama je Bizanti napisao u jedananestercu, takođe sa obgrljenom 
rimom:

[6]  Miloš Milošević, Boka Kotorska, Bar i Ulcinj od XV do XVIII vijeka, Podgorica, 
2008, str.276.
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Kratak je život i brzo se zbude
Da krhkog tijela odbacimo masku,
Jedan je onaj koji na odlasku
Zbog kratke igre trpi muke lude.

Iako se ponekad u Bizantijevim poetskim ostvarenjima smjenjuju dvanaeste-
rac i jedanaesterac, pjesnik je zadržao sonet kao najviši izraz osjećanja i misli, 
po uzoru na Petrarku i njegov italijanski sonet (oktava, sastavljena od dva ka-
trena, i sestina, sastavljena od dva terceta). 

Paskvali je svoje pjesme ljubavi i patnje opjevao takođe u formi soneta, sa 
upotrebom dvanaesterca i jedanaesterca. Prevodi ovih ostvarenja su pokazali 
smjenjivanje ova dva stiha, u zavisnosti od izražaja poetske misli. Dakle, kat-
kad je to ljubavna patnja i ljepota izražena u jedananestercu: 

U ogledalu božanskoga skaza,
Koje nas prati i noću i danju,
Vidim ljepote besmrtnu putanju –
Ko trajna radost ona se ukaza,

a katkad se pjesnik odlučuje za upotrebu dvanaesterca sa obgrljenom rimom 
kada bol okupira njegovu dušu:

Bol koji sam pomno u nutrini skrivo,
Viđo se na licu u svakome trenu.
Morao sam, gospo, skinuti koprenu
I pokazati vam svoje srce živo. 

Boliris svoj spjev o Kotoru i postanku ovog drevnog grada oblikuje po uzoru 
na najslavnije Homerove i Vergilijeve epove – upotrebom heksametra. Ilijada, 
Odiseja i Eneida upravo su pisana ovim stihom i predstavljaju uzorne epove 
kada je u pitanju renesansna književnost. Latini su ovaj stih zvali versus hero-
icus, a sastavljen je od šest metričkih jedinica (stopa). Ovaj „herojski“ stih, po 
uzoru na epove Ilijadu i Odiseju koje govore o herojskim poduhvatima, preu-
zeo je Boliris u svom putopisu-plovidbi kao pogodnu formu koja će približiti 
stvaranje grada Kotora herojskom činu, sa mitološkom konotacijom.

Ono što je krasilo poetiku kotorske renesanse svakako je uticaj petrarkizma na 
ljubavnu poeziju Bizantija i Paskvalija, kao i specifičan odnos prema rodnom 
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gradu uokviren rodoljubljem. Hrvatska renensansa kao zaokružena tematsko-
idejna epoha, pored naglašenog rodoljublja i petrarkizma u lirici, imala je sreću 
da u svoja djela inkorporira i stvaranje pastorala na narodnom jeziku, koje su 
takođe svoje uporište imale u antičkoj književnosti. Takvih pokušaja u kotor-
skom krugu nije bilo, ali pažnju zasigurno privlači odnos Petrarke i dva pjesnika 
lirskog temperamenta. Paskvalijeva Carmina sadrži mnogobrojne petrarkističke 
elemente, a čine je pjesme različitog karaktera, mahom prigodnog. Među pje-
smama iz ove zbirke mogu se naći i poslanice, elegije, pjesme sa mitskim moti-
vima, ekloge i ljubavne pjesme). Na tradicionalan petrarkistički način opisuje se 
rađanje ljubavnog osjećanja koji donosi gubitak pjesnikovog mira:

Mirno i tiho je dah života lahorio moga
niti je moju srž ljubavni palio žar.
Kad me je Silvija divna tim očima saplela svojim,
jarmom neobičnim moj sputavši slobodan vrat,
Šume više ne poznam, nit’ dvorci privlače mene:
veselih pašnjaka cvijet očiju ne mami gled.

(Preveo Šimun Šonje)

Navedeni prevod ovog fragmenta pjesme ukazuje na mogućnost prevodioca 
da na svom jeziku izmijeni određene riječi ili prepjev učini subjektivnijim, 
stoga je tumačenje stila pjesnika teško odrediti na pravi način, iako su se pre-
vodioci sa hrvatskog i crnogorskog jezičkog tla trudili da se ne izbriše petrar-
kistički način pisanja koji se jasno očitovao u kotorskoj lirici. Petrarkin stil 
opjevavanja gospe svakako se sastoji od ponavljanih epiteta koje su prevodioci 
poezije Bizantija i Pasvalija mogli uočiti. To su najčešće opisi žene sa sjajnim 
i dražesnim očima, metafore žena-cvijet (O bijeli, ljupki, o cvijete nježni...; te 
ustaljeni prikazi gospe sa zlatnom, suncem okupanom kosom. Metafore, epiteti 
i alegorije – najčešće su stilske figure korišćene u doba renesanse. Među njima 
se ističu i česta retorska pitanja, kada se pjesnik u ljubavnom jadu pita da li će 
i kada njegova ljubav biti uzvraćena:

Kad joj prirodom svaki ures sine,
S osmijehom reče, naslućujuć zlo mi:
Kako će u svom srcu da se slomi
Onaj što voleć tek o jednom brine?

Analiziranjem stila kotorskog renesansnog kruga može se zaključiti da je visok 
stepen petrarkističkog načina pisanja zastupljen u djelima Bizantija i Paskva-
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lija. Za razliku od pjesnika iz Hrvatske koji su njegovali osmerac i dvostruko-
rimovani dvanaesterac, poete Kotorani su svoje stvaralaštvo temeljili na kla-
sičnoj antičkoj pjesničkoj vrsti – sonetu, u jedanaestercima i dvanaestercima. 
Poseban odnos prema Antici i staroklasičnim oblicima pjesništva Boliris je 
najbolje iskazao pisajući svoj spjev u heksametrima. 

Stil je, kao skup jezičkih i izražajnih odlika nekog pisca ili epohe, posebno 
značajan za period renesanse u Kotoru, s obzirom na to da su se pjesnici tog 
podneblja fokusirali na antičke uzore, tražeći leksiku, stilske figure i forme pje-
vanja kao što su mnogo vjekova prije činili pisci Antike, a kasnije Petrarka. 
Najstarija podjela stila, koju je načinio Anisten još u V v.p.n.e., a koja se kori-
stila od Antike, određuje stil preko tri nivoa: niski, srednji i visoki. Smatralo 
se da visoki stil pripada stvaranju tragedija, dok bi niski stil odgovarao djeli-
ma koja su siromašna upotrebom stilskih figura i ukrasa. Pjesništvo renesanse 
bi se moglo odrediti kao granica između srednjeg i visokog stila, s obzirom 
na to da je ova epoha koristila karakterističnu leksiku, sa bogatom i čestom 
upotrebom jezičkih ukrasa. Paskvali i Bolica mogli bi zauzeti mjesto među 
književnicima koji su više pisali srednjim, nego visokim stilom. Samo u nekim 
slučajevima, pjesničke individue bi pretjerale sa nagomilavanjem izraza koji su 
specifični za epohu, te bi na taj način ugrozile ljepotu stihova. Međutim, ostaje 
neupitna ljepota i vrijednost samog pjesničkog umijeća, kao dokaz o postoja-
nju renesansnog duha i umjetničkog zanosa.  
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Senada Đešević – profesorica književnosti i jezika u JU SMŠ „Bećo 
Bašić“ u Plavu je animiranjem svojih učenika započela projekat 
Sačuvajmo od zaborava, 2009. godine. Cilj projekta je zapisiva-
nje i prezentovanje narodnih lirskih pjesama (kroz izražajno re-
citovanje,  igru i pjesmu, naročito pjesme koje se pjevaju na dugi 
glas, a koje nažalost iščezavaju), anegdota, dijalektizama, kletvi, 
blagoslova, frazeologizma, bajalica, tužbalica, starih igara za dje-
cu (koje se još uvijek pamte), prenoseći ih onako kako ih čuju, 
čuvajući sve jezičke osobine plavsko-gusinjske oblasti.

U Domu za kulturu u Plavu, 23. aprila 2014. godine upriličena 
je promocija projekta, kojom je krunisan njihov zajednički rad. 
Učenici, obučeni u tradicionalne nošnje, scenskim nastupima, 
recitovanjima, pjesmama, kolom, u prepunoj sali bar na tren vra-
tili su prisutne u vrijeme predaka i dočarali duh i običaje toga 
vremena. Zahvaljujući profesorici Đešević, projekat je uspješno 
nastavljen okupljanjem velikog broja saradnika – učenika, rodite-
lja i građana. U ovom broju donosimo kraći izbor lirskih pjesama 
plavsko-gusinjskog kraja. 

Senada Đešević

Pjesme kraja moga
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ĐULJ - ĐEVOJKA  POD ĐULJOM ZASPALA

Đulj›-đevojka pod đuljom zaspala,
Đulj› se truni pa đevojku budi,
Đevojka je đulja prekljinjala:
„Aoj đulje, ne truni se na me,
Nije mene do čega je tebe,
No je mene do moje nevolje,
Mlad me iska starome me daše.
Stari, đulje, truhla javorina,
Vihor puhne, truhljina se ljulja,
Kiša pada, a javor mi truhne,
Sunce grije, a javor se suši.
Tako, đulje, ko staroga ljubi!
Vidi, đulje, ružicu rumenu,
Vihor puha, a ruža razvija,
Kiša pada, a ruža uzrasta,
Sunce grije, a ruža se zlati,
Tako, đulje, ko mladoga ljubi!“       

Stihove govorio Etem Markišić
Rođen 1936. u Vojnom Selu; živi u Vojnom Selu

Zapisao učenik Dženan  Đešević, Plav
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DRUG SE DRUGU ŽALJI NA ĐEVOJKU

Drug se drugu žalji na đevojku:
„O moj druže, ne vjeruj đevojki,
Đevojka je svaka prijevara,
I mene je jedna prevarala,
Daenaes-śutra : “Uzeću te, vraže!“
Kaed bi śutra, ode za drugoga,
Da za koga, ni po jada moga,
U mahalu, za jarana moga!       
Jaran traži mene u svatove,
I đoga mi traži za đevojku.
U svatove ću poj, pa da neću doj,
Ne dam đoga, za života moga!“

Stihove govorila Hasnija Markišić
Rođena 1943. u Vojnom Selu; živi u Vojnom Selu

Zapisao učenik Amar Đešević, Plav

MOJ PENDŽERU, MOJ GRKI ČEMERU

Moj pendžeru, moj grki čemeru,
Bio si mi slađi od šićera,
A sad si mi grči od čemera!
Star me prosi, a mladi kupuje.
Volješe me starom pokloniti,
No mladom za blago prodati.
Voljim mladom biti robinjica,
No starome biti kadunica!
Staro vojno-drvo javorovo,
Kiša pada, javor-drvo truhne!
Mlado vojno, u bostanu lale.
Kiša pada, lale zeljenije,
Sunce grije , lale veseljije!

                                   Stihove govorila Badema Musić
 Rođena 1922. u Bogajiću, živjela u Kumanicama

Zapisala učenica  Almedina Musić, Kumanice
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POŠETAO LJIJEP-MLAD

Pošetao ljijep-mlad,
Niz Budimlje Bio grad.
Gljedala ga Đeljina:
Saes visoka čardaka,
Saes demirlji pendžera,
Saes široka mindera,
Saes crvena šiljteta:
„Svrn’ ovamo, ljijep-mlad,
Nije ođe Džemalj-beg,
Otišaen je u Tiranu,
Neće dojti za mjesec,
Akobogda, ni za dva!“
Prevara se ljijep-mlad,
Ode Đeljki na čardak,
Stade ljubit’ Đeljinu.
Uto stiže Džemalj-beg,
Cuknu halkom o vrata:
-Otvor’,  kurvo, Đeljina,
Kod tebe je tuđina!
Prepade se ljijep-mlad:
-Kuku mene, kud ću saed?!
Tješila ga Đeljina:
-Ne boj mi se ljijep-mlad,
Kriću tebe u dalaep.
Krila  bi› te za godin› daen,
A  kamolji jedaen daen!
Što su oči mućene,
Što je ljice ljubljeno,
Što je kosa mršena?
Odgovara Đeljina:
-Svu noj saem mlada plakala,
I tebe, beže, čekala,
Nijesaem se mlada omila, 
Nijesaem se jadna očešljala,
Nijesaem ti svu noj zaspala!     

  Stihove govorio Zahid Lalić
Rođen 1939. u Bogajiću; živi u Plavu

Zapisala učenica Lejla Purišić, Plav
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AH MOJ DORO, DOBRI DORO

Ah moj doro, dobri doro,
Šta je tebe dodijalo:
Laeko sedlo, šemširovo,
Laeko sedlo, šemširovo,
Ilj› uzdica, pozlaćena?
„O, moj gazda, dobri gazda,
Nije mene dodijalo,
Laeko sedlo, šemširovo,
Laeko sedlo, šemširovo,
Nit uzdica, pozlaćena.
Već je mene dohakalo,
Kaed ti svrneš u mehanu,
Pa me vežeš pred mehanu,
Pijem vodu iz kamena,
Čupam travu iz korijena.
O, moj gazda, dobri gazda,
To je mene dohakalo.

  Stihove govorio Zahid Lalić
Rođen 1939. u Bogajiću; živi u Plavu

Zapisala učenica Lejla Purišić, Plav

POSPALO, MORI, POSPALO, DVOJE I DVOJE 

Pospalo, mori, pospalo, dvoje i dvoje,
A moja, mori, a moja draga, nasamo.
Blaga ju mori, blaga ju, rumen obljila,
Sitna ju, mori, sitna ju, rosa popala.
Stado’ se mori, stado’ se, misljit’ i premišljat’,
Hoću lj’ ju, mori, hoću lj’ ju, tajom budit’,
Ilj’ ću ju, mori, ilj’ ću ju, slatko poljubit’?
Izvadi’ mori, izvadi’ , čevre iz pasa,
Sitnu joj, mori, sitnu joj, rosu pokupi’.
Saego’ se, mori, saego’ se, pa ju poljubi’.  

Stihove govorila Muzafera Redžematović
Rođena 1961. u Bogajiću; živi u Prnjavoru

Zapisala učenica Alina Redžematović, Plav
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PALA MAEGLA, PALA TAEMA

Pala maegla, pala taema,
U planinu cura sama.
Vezaek vezla, ofce čuva,
Planinski ju vjetaer duva.
Otud idu tri hajduka,
Bez obzira ka› tri vuka.
Jedaen od njih skoči brže,
Za bijelu ju ruku trže.
A drugi joj reže kosu,
Saes grla joj đerdan prosu.
A treći joj nokte reže-
Iz prsti joj krvca teče.
„Oj bogovi ljute zmije,
Iz koje ste vi nahije?“
-Mi što su ni polje vlasi,
Mi smo rodom Arbanasi,
A taej treći što te muči,
Rodno mu je mjesto Kuči.
A ti nama kaži saeda,
Odaklje si curo mlada.
„Ja saem ćerka popa Luke,
Imam brata u hajduke,
Evo ima devet ljetae ,
Romanijom gorom šeta,
Pet godinae pa i više,
Nit se javlja nit ni piše“.
-Aj, sudbino, zlom se snila,
Zar ti lji si, sejo mila!    

Stihove govorio Fadilj Šarkinović
Rođen 1951. na  Latku; živi na Latku

Zapisala  učenica Adelisa Šarkinović, Latek
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LOV LOVILJI RUMENILOVIĆI

Lov lovilji Rumenilovići,
Lov lovilji dok se umorilji.
Odmaralji na zeljenu travu.
Gljedala ji Mujagina ljuba,
Gljedala ji pa ji govorila:
„Ljijepi lji ste Rumenilovići,
Ljijepi lji ste daenjom za gljejdanje,
A još ljepči noćom za ljubljenje.
Da je mene s vama u lov poj,
Da vi vidim hrte i zagare,
Za sindžir vi kerove vodila,
A na rame pušku nosila!“
Ona mljaše niko ju ne čuje,
To dočuo Mujo Memagićae,
To je čuo pa je govorio:
-Koja biste, koja govoriste?“
Odgovara sestra Memagićae:
„Ja saem bila, ja saem govorila,
Milji su mi ljijepi bećari,
Ka› tebe ljijepe đevojke!“
Taed viknu Mujo Memagićae:
-Vi kurvići Rumenilovići,
Kup›te svate, dođ›te za đevojku!
Mudrinom je snaehu obranila,
Još mudruje sebe nadomila.          

Stihove govorila Ediba Radončić
Rođena 1928. u Plavu; živi u Gusinju

Zapisala učenica Merima Radončić, Gusinje
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ĐEVOJKE SU BOSTAN POSIJALJE

Đevojke su bostan posijalje,
Oko hana i nova dućana.
Navrami se momče haramzada,
Pa pohara bostan đevojkama.
Đevojke se jadu dośetiše,
Opljetoše mreže svakojake,
Da ufate momče haramzadu,
Ufatiše momče haramzadu.
Prva velji: “Da ga zakoljemo“,
Druga velji : “Da ga ispečemo“,
Treća velji: “Da ga poljubimo.“
-Nije jagnje da ga zakoljemo,
Nije riba da ga ispečemo,
No je momče da ga poljubimo!     

Stihove govorila Hasnija Markišić
Rođena 1943. u Vojnom Selu; živi u Vojnom Selu

Zapisao učenik Dženan Đešević, Plav 

GOROM JEZDU KIĆENI SVATOVI

Gorom jezdu kićeni svatovi,
A iz gore vila pregovara:
„Kud idete, kićeni svatovi?
Ne idite, konje ne jezdite,
Umrla je prošena đevojka.
Na umor je majki govorila:
-Ljijepo, majko, svate dočekajte,
Sve svatove na rosne ljivade,
Moga dragog u moju odaju,
Ljijepo majko, svate darivajte:
Svakom svatu po košulju dajte,
Mom draganu, košulju i sviljenu mahramu.
Kaed uzdiše, mahramom, suze neka briše!         

Stihove govorila Ediba Radončić
Rođena 1928. godine u Plavu; živi u Gusinju
Zapisala učenica Merima Radončić, Gusinje
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SNAEŠA MEĐU ĐEVERIMA

Ljijepo lji je niz polje gljedati,
Žutu dunju među ljistovima,
Ka› snaešicu među đeverima.
Đever snaeši tiho govorio:
„Oj, snaešice, pitoma ružice!
Alj› si rasla bora gljedajući,
AIj› mojega brata čekajući?“
-Oj đevere, moj zlatni prstene!
Sram je mene tebe pogljedati,
A kamolji s tobom govoriti:
-Nijesaem rasla bora gljedajići,
Nit› tvojega brata čekajući.
No saem rasla jehdita u majke,
Svilu prela, na pamuk śiđela,
Šićer jela, šerbet-vodu pila,
A mila se vodom od đulsije,
Čistila se sviljenom mahramom.          

Stihove govorila Seljima Kandić
Rođena 1934. u Babinom Polju; živi u Metehu

Zapisala učenica  Lanela Cecunjanin, Plav
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ĐEVOJKA JE U BESU UPALA

Đevojka je tuđe bratimila:
„Hoj, tuđino, moj pobogu brate,
Prevedi me preko bijela polja.“
Kaed u polje bijelji se dvore.
„Pobratime, čije ono dvore.“
-Ono dvore moga pobratima.
„Pobratime, što puške pucaju?“
-Posestrimo, pobratim se ženi.
„Pobratime, okljen mu đevojka?“
-Posestrimo, za ruku ju vodim.
„Pobratime, iźelji te vuci!“
-Posestrimo, tvoji sitni zupci.
„Pobratime, ti se objesio!“
-Posestrimo, oko tvoga vrata! 

Stihove govorila Seljima Kandić
Rođena 1934. u Babinom Polju; živi u Metehu

Zapisala učenica  Lanela Cecunjanin, Plav

LAEKO MAJKO, DOMOVINU SLUŽIT

Sinoj saem se sama obećala,
A jutros me majka okarala: 
,,Muči, šćeri, nesretnjo ti bilo,
Nije laeko domovinu služit’:
Stara svekra-ognjevita zmaja,
A svekrvu, živu pośjekljicu,
Zaevice, pod pločom zmijice,
Jetrvice, ljute koprivice,
 A đevere, vaezdaen pričajući!“
-Laeko, majko, domovinu služit’: 
Starom svekru, meko prostirati,
A svekrvi, šporet nalagati,
A zaevama, spremu spremati,
Jetrvama đecu milovati,
Ž đeverima, šalu provoditi.
Laeko, majko, domovinu služit›!

Stihove govorila Muradija Lalić
Rođena 1960. u Prnjavoru; živi u Završu

Zapisala učenica Nusreta Lalić, Završ
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SIROMAŠNI MUZIKANTI

U jednom selu živjela je veoma siromašna romska porodica koja 
je jako voljela muziku. Domaćin je svirao frulu, a žena dajre i tako 
su zaradjivali za život. Kada bi se udružili u svirci, ispred njihove 
trošne kućice od pruća i blata, cijelim selom bi se širili nevjero-
vatno vedri i lijepi zvuci. Ipak, nije svako uživao u toj muzici.

U blizini njihove kuće, u velelepnoj vili, živio je seoski namjesnik. 
On nije volio romsku muziku, a pošto je već imao i preko sedam-
deset godina, volio je mir i tišinu. 

Dosadi seoskom namjesniku svakodnevna svirka, te posla svoje 
tri sluge da ih upozori da prestanu sa svirkom, inače će ih kazniti. 
Uplašeni kaznom, muzikanti prestadoše i instrumente odložiše u 
kovčeg. Ali sa prvim sunčevim zracima narednog dana, namjesn-
ik začu poznate zvuke kako se šire selom.

Vidio namjesnik da prijetnjom neće ništa postići i da je njihova 
ljubav prema muzici jača od straha, pa poče misliti šta da čini. Bio 
je čovjek dobra srca, pozva on sluge i ponovo ih posla muzikan-
tima, kako bi trajno riješili taj problem. Po slugama poruči da će 
im dati sve što žele, samo da ne sviraju. 

Dodjoše sluge u vedru porodicu i upitaše ih šta traže da bi presta-
li sa muzikom. Oni u trenu posumnjaše u ponudu, ali kad se 
uvjeriše da je sve to istina, rekoše:

- Čestiti ljudi, mi smo siromasi i ova muzika nam donosi hljeb na 
trpezu. Ako bi dobri gazda pristao da nam da kuću, stado ovaca, 
par goveda i nesto žita, mi ga više nećemo uznemiravati svirkom.

Romske narodne priče  
Phurane Romengere paramiča
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Namjesnikove sluge, po gazdinom naredjenju, pristaše i muzikanti dobiše ono 
što su tražili. Muzika se više nije čula selom, a namjesnik je na miru odmarao. 
Prodje neko vrijeme, muzikantima je sve više nedostajala svirka, a bogati 
život im postade dosadan. Jednog dana uzeše svoje odložene instrumente, pa 
zakucaše na namjesnikova vrata:

- Dobri naš gazda, došli smo da ti se zahvalimo za sve što si uradio za nas, i da 
ti vratimo svo ovo bogatstvo. Mi bez muzike ne možemo živjeti, makar to bilo 
i u najvećem siromaštvu, - reče stari muzikant, pa se sa ženom spremi za put, i 
ode po svijetu da svirajući zaradjuje hljeb.

 
ČOROLE MUZIKANTURA

Ano jekh gav dživelas jekh but čaroli romani familija savi so manigelas but 
muzika. O dad bašalelas frula, i daj dajre thaj kidijal ikalen`as jekh kotor maro. 
Kana o rom thaj i romini bašalenas andov gav šunelas pes lačhi muzika. Sa rte 
si, sako jekhamanuš na mangela sine olengi muzika.

Paše dži lende as baro kher dživelas sar eftavardeš berš thaj na mangelas te 
šunal muzika. E gaveskere šeretuneske avilas dži ko nak kodi muzika thaj 
bičhalde preskere trine slugon te phenen e Romenge te čhinavenen i muzika 
ten a, vov kakaznil olen. daravdine e muzikantura ačhavide i muzika. Tajsunto 
dive, numa so divesailo von palem astrade te bašalen.

Dikhljas o baro manuš kaj našit e daravel lokheste e muzikanton thaj astardas 
te gindil so ketel. Sas lačhe vilesko manuš thaj palem bičhaldas peske slugon te 
phučen e Romen so khamen šaj roden, num ate ačhaven i muzika.

Avile e sluge an lošali familija thaj phuče olen so rodena thaj te čhinaven o 
bašalipe. Kana dikhiline kaj e sluge phenena čačipe vakerdine:
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-Dikhen, amen sem čorole manuša thaj kodi muzika anela amanege maro ki 
mesaja. Te manglas olačho gazda te del amenge kheroro, bakhren, gurumnja 
thaj zala gjiv amen nah te bašala.

E sluge kerdine sar so gazda vakerdas olenge thaj dije e familijake sa so rodine. 
Pal kodo ando gav na šunelas pes muzika thaj o gazda sas lošalo. Nakhljas 
varesavi  vrama thaj i familija palem mangelas te bašalel. Na dikhenas vi te 
mekhen o barvalo dživdipe bašlipaske. Jekh džives lije pekere instrumenton 
thaj gele angli gazdaskere vudara.

-Lačho amaro gazda avilem te phenas tuke kaj tu kerdan but amenge, numa 
amen mangas te iranas tuke sa so dijan amenge. Amen bi muzikako našit e 
dživas vi te ovas but čorole. Lijas o muzikanto ple romnja thaj gele ande parni 
luma bašalipasare te ikalen pengo maro.

- Na džanavas so phenena o maro thaj o lon, o avgin thaj i bal? – phendas leske 
o manuš.

- Lačho, phučibe thaj naj pharo. O maro thaj o lon si e henamikengo phandipe 
, sostar sar so si phandine o lon thaj o maro kidijal trubuj te oven phandine e 
henamikura. O avgin si e manušeski čhib savi trubuj te phenel gugle vorbi, thaj 
i bal si o amalipe os kerel pes but berša sostar vi e bala na bajrona sigate. Num 
ate na lijan sama o amalipe šaj but lokeste te čhinavel pes, sar so šaj lokheste te 
čhinel pes jekh bal.

Hačarda o Rom kobor godžaver phunčipen phnčal les les lesko amail thaj gelas 
te rodel o bojra, ao amalipe akana sas leske gugleder.



PORTRETI  PORTRETE  PORTRETURI

101

GODŽAVERIPE

Angledar lungi vrama Roma lenas but sama vaš e čačikane amalipena, sar vi 
kana dena lafi vaš phrandipe.

Jekh džive, Rom kasko čhavo resljas romnjake, khalmelas te džyal ko jekh lesko 
lačho amal kotar o paštuno gav mangindoj te rodel olestar bori ple čhaveske. 
Vaš e čhajakoro šužipe šunelas pes ko dur thana. Lijas pesko grast thaj astrada 
o drom. Resljas vov ano amalesko kher kote so but lačhe adžikerde les. Pali o 
muhabeti sastripaske o domačino phučlas ole:

-Sostar andas tut o drum ko amaro gav amala, ma te ovel tut nesavo pharipe?

-Pa, te si pharipe – nane- phenda o misafiri – numame avilem tute, te dija o 
Devel te ovas henamikura. Džanes tut isi čhaj thaj man isi čhavo, thaj tu džanes 
mure familija thaj te khamljan te ovas henamikura ka ovek šukar!

Ačhilas olesko amal zal thaj phendas oleske:

-Šun, henamikoske naštit e arakhav lačhender manušes, numa trubuj te phenes 
mange vareso. So si tuke maro thaj lon, avgini thaj , be džanav kaj amen duj džene 
šaj te ovas čučune henamikura thaj kaj muri čhej ka ovel bhatali ano tlo kher.

Gindisardas pes o Rom thaj sostar na džanelas so te phenel leske, vakerda kaj 
tajsa ka avel thaj ka phenel leske. Sasti rači vov gindisarelas sar te del palpale 
pe akala phučipena. Angli detharin phendas peske te džal ko majphuro manuš 
ano gav thaj te phučel ole.

Kana šundile pes o bašne gelas ko majpuhuro manuš ano gav te phučel ole. 
Avilas an lesko kher thaj phandas leske:
Me kako, alivem te phučav tut vareso. Tu džanes kaj man isi čhavo phrandi-
baske, me golem te rodav leske bori numa e henamikura rodilje mandar te 
phhenav olenge palpale pe jekh phučibe.

- A pe savo phučibe.

- A pe savo phučibe ? – phučlas o godžaver manuš. – Me džanav kaj tui lačho 
manuš thaj kodaleske khamav te žutivb tut te šaj.
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Postoje knjige za koje, nakon što ih pročitate, zažalite što ih nije-
ste vi napisali, a srećni ste što ih je neko napisao. Uvjerenja sam da 
određene knjige mogu napisati samo određeni pisci, i da su oni ti 
i jedini, mogući autori.

Samo je Zvdija Hodžić mogao napisati knjigu Svi moji. Da se 
bilo ko bavio ovom temom, ne bi je ovako obradio. Dok čitate 
knjigu imate utisak da je priča nevidljivi pripovjedač, koji nit pri-
povijedanja vuče od vremena kada je nepoznati umjetnik prije 
više hiljada godina na stijeni u Prokletijama u kamen uklesao 
majku, kako uz tijelo privija djecu, braneći ih od nepoznatih sila. 
To majčinstvo, taj zagrljaj, prošao je milenijume, oživio na ovim 
stranicama. 

Kompoziciju praistorijskih crteža što ih je otkrio na planini iznad 
zavičaja, vidio je u snu, opisao ih je u romanu – prvijencu i nacr-
tao u svom bloku. Što ih je našao deceniju kasnije, kriva je granica 
između zavađenih država, Jugoslavije i Albanije. Nije je mogla ni 

Miraš Martinović

DJELO VISOKIH UMJETNIČKIH 
I ETIČKIH VRIJEDNOSTI
O knjizi Svi moji Zuvdije Hodžića

I mjesto joj đe drugim tekijama nije mo-
glo biti, u njedrima Prokletija, između 
pravoslavnog manastira na istoku i ka-
toličke katedrale na zapadu, „ni pedalj 
bliže od jedne – ni pedalj dalje od druge“. 
Ne zna se ko je to prvi primjetio – ka-
luđeri ili fratri, ali u to nikad niko nije 
posumnjao.

(Svi moji)
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ptica preletjeti a kamo li da joj neko priđe. Sve je bilo u vriježe i trnjine, u nepro-
hod i gustiš; s obje strane načičkane mine.
Kad joj se bez bojazni moglo prići, otišao je u planinu i našao crteže.
Sve je bilo kao u njegovom bloku Br. V. Zapisao je:
„Očistio sam kamen, oslobodio žljebove lišaja, počupao steljke, smakao sriješ sla-
gan vjekovima, obradovan „zapisom“ što ga je u kamen dugo i strpljivo urezivao 
neki daleki predak. Dok su drugi crtali životinje vjerujući da će ih tako zarbobiti 
i lakše uloviti, ovaj je, nadrastajući svoje vrijeme, crtajući Veliku Majku koja 
na bedrima drži dvoje djece, pored nje đevojku i mladića, ratnika i lovca, psa, 
ranjenika ili umrlog, dječaka raširenih ruku – htio nešto drugo, svjedočeći da od 
praistorije do naših dana, traje i trajaće neprestana, uvijek ista čovjekova potre-
ba da ostavi trag o sebi...
Dok sam rukom prolazio preko vraski, linija i figura, osjećao sam strujanje 
i dah nekadanjeg života, pulsiranje kamenih vena(Podvukao M.M.). Divio 
sam se pra – pra pretku koji svoj crtež nije skrio u mraku pećine i okapine, nego 
ostavio tu, na otvorenom prostoru, đe se vidi i đe je želio da ga vide, okrenutog 
suncu i svjetlini.“

Nevidljivi narator, crtač, u ovom slučaju pisaac, veže lanac čuvara predanja; 
priča, mudrosti, sufihjskih izreka, svega što su oblikovali čovjek i vrijeme. Što 
je prisutno tamo gdje je čovjek. A čovjek je svuda, u palati i okapini, ispod pro-
kletijskih litica, gdje ga Hodžić nalazi, na praistorijskom crtežu, jednako kao u 
vremenu čiji je svjedok i savremenik. Traganje i nalaženje čovjeka, u najtežim 
iskušenjima koje život i smrt pred njega stavljaju, vertikala je Hodžićevog djela.

Hodžić je pisac velikog dara, sakupljač zlatnika mudrosti, riječi naizgled izgu-
bljene, ali dubroko zapretane u pamćenju, sašaptač s arhetipskim što u nama 
živi. Njegovi junaci, ličnosti istorijski ostvarene, imaju mitski orerol. Radovan 
Zogović, Esad Mekuli, Husein Bašić, Dušan Kostić, rođeni u plavsko – gu-
sinjskom arealu, uz Lalića od kojeg ih dijeli svega dvadesetak kilometara, koji 
se u knjizi ne pominje, ali se osjeća njegov duh, Hodžić svojim djelom staje 
rame u rame sa njima. Nije poznato da je takav mikrolokalitet, iznjedrio tako 
znčajne pisce. S pravom se postavlja pitanje u čemu je tajna te činjenice. Ovo 
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može biti predmet posebne antropološko – sociološko - filozofeske studije. Ka-
kvu magiju skriva ovaj areal i ljudi u njemu. Nešto ga svakako izdavaja: milost, 
slučaj, ili ljubav, obilježen je mistikom, prisutnom u Hodžićevoj knjizi, energi-
jom kojim znače ljudi, i predjeli, genus loci, koji se ovdje ovdje izliva u obilju. 
Iako opipljivo stvarni, mitski predjeli i ljudi, jezera, rijeke, sjenke predaka, nje-
govi junaci, i sam narator, biva fikcije. A fikcije žive! Najveći domet literature, 
kada stvarno postaje fikcija, pretvarajući se u opšta mjesta, riječi:

„Drago mi je što je i moj zavičaj dio svijeta,“ kaže pisac a misli na kompoziciju 
praistorijskog umjetnika sa Prokletija, „kao što majka s Prokletija pripada veli-
koj porodici čovječanstva, njegovom kulturno – umjetničkom nasljeđu, baš kao 
crteži u Albaniji, Grčkoj, Francuskoj ili Španiji.“

Hodžić u pojedinostima, u sitnicama, nalazi opšta mjesta! Tu je veliki majstor. 
Lapidarne rečenice, nevjerovatni obrti, psihološki momenti, pomjeraju vreme-
na, u kaleidoskopu, stalno pomjeranje, svaki put nova svjetlost, obasjava lica i 
događaje čiji su akteri. Začuđujuća svjetlost kojom sve isijava.

Hodžić je pjesnik ljubavi, i tolerancije među ljudima. Kompletno njegovo djelo 
je u tom znaku, to je duh ovog djela. Rijetka djela imaju duh! Zrače snažnim 
porukama. Sudbine se prepliću, kroz razne situacije, na raznim mjestima, u 
različitim odnosima, ljubav veže. Jedinstven topos u Prokletijama, gdje se ukr-
štaju božje i čovječije putanje, u njemu su na maloj razdaljini tekija, crkva i 
katedrala: derviši, fratri, sveštenici. Posvećenici što služe istini, istina podnosi 
različitosti, ne i razdaljine, mudrost koja se projektuje kroz kompletno njegovo 
djelo. Hodžić traži svetilišta u pirordi i čovjeku, uzvišena misija, darovana ri-
jetkima, a tomo gdje ih nema, podiže ih. Njegove riječi svijetle, ponajviše tamo 
gdje je tama i tamno, gdje je svjetlosti ponajteže, tražeći svjetlost u čovjeku. 
Svaka njegova knjiga je tekija, svaka priča. U mračnim vremenima, velikim 
iskušenjima, sudbonosnim trencima, on nalazi izlaz, spasonosnu svjetlost, 
čovjekovo izbavljenje. Njegove knjige su, osim visokih literarno – filozofskih 
dometa, svojvrsni moralni priručnici, što ga čini posebnim, izdvojenim od sa-
vremenika, a prisutnim u vremenu.

Mala ili Stara tekija je na visokoj zaravni uznositog Altara. Derviši pričaju da je 
tu, kako i ime govori, bilo svetilište. U blizini i sada neko naiđe na krhotine išara-
nih kamenih ploča, djelove okruglog stola. Derviši pokazuju udubljenje u stijeni 
u kojem su u staro vrijeme držali zmiju, čuvaricu i zaštitnicu. Stijena je glatka, 
udubljenje povisoko, čudo kako se i odakle u njemu pojavi zmija.
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• • •

Poslije obreda, u povorci siđu do Male tekije đe ih derviši dočekuju medovinom i 
sokovima od šumskih plodva. Tekija je otvorena za svakoga ko želi da u nju uđe.

A ona, što se odmah vidi, ni spolja ni iznutra ne liči nijednoj drugoj. Koliko god 
da je svijeta, svi da nagrnu, u njoj ima mjesta, kao da joj se zidovi šire. Od ostalih 
tekija drugačija je i što je kao danju vidljiva i noću, „osvijetljena otvorenim stra-
nicama Korana“ i kao upaljenim kandiljima – nurom kabura plemenitog Rahim 
– Dede i turbeta pored nje. Tekija je preko cijele godine, i noću i danju otvorena. I 
kad mećava zavija a smrzlo drveće puca, lomi se i pada, u njoj je toplo. Oganj ni-
kad nije nalagano, derviši i oko nje idu bosi ili u nanulama, nezapučene košulje.

Ko bi joj se čista srca zaputio stizao je do nje lako, u njoj nalazio više od traženog. 
Bilo je i onih s drugim namjerama koji bi sebe uvalili u nevolju i opasnost. Lutali 
bi, gubili se, vrtjeli u krug. Pojela bi ih noć i raskubali zvijeri od čijih su se urlika 
stravljivali – da im derviši nijesu hitali u sretanje, ogrtali hrkom, uvodili u tekiju 
i kupali kao led studenom vodom. Ko bi ušao u nju nije bio isti kad bi izašao. U 
njoj je nalazio ono što je izgubio, naučen da je to što mu je nedostajalo manje od 
toga što je imao.

P. Đerđ Jakubi je zapisao da je „Stara ili Mala tekija kako je ko zove, na mjestu 
đe se ukrštaju putevi i razdvajaju vjetrovui, da iznad nje, iz stijene izbijaju dva 
jaka vrela. Onaj sa istočne strane teče ka zapadu; onaj sa zapadne ka istoku. 
Sastavk im je ispod tekije. Tu se smire i stišaju, žubor im se gotovo ne čuje, voda 
je bistra ali u prelivima, mijenja boju kao i pastrmke čije pjege svejtlucaju kao 
jantarska zrnca. Potok ih je pun, niko ih ne hvata, derviši ih hrane kao i orlove 
kojih nad tekijom ima koliko i derviša u njoj. Kada neki derviš preseli na ahiret, 
jedan orao nestane. Orlovi ne napadaju druge tice ni manja stvorenja, ni zmije 
kojih ima svuda ali ih se niko ne boji. Neke se izviju i migolje, neke palacaju i 
hukću, skoturaju na osunčanom kamenu, omotavaju se oko grana, dopuze do 
praga tekije pa se vrate. Ne pamti se da su nekog pečile. Čim se probude iz zim-
skog sna i smaknu košuljicu, trljaju oči travom onajs – da povrnu oslabljeni vid. 
Sjeme onajsa koriste i derviši, mada im vid najbolje poboljšava čitanje Korana, 
pa ga mogu čitati i u mraku. U vrtu gaje razno ljekovito bilje, suše ga i čuvaju, 
umiju da ga koriste bolje od naših medika.

• • •
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Oko tekije rastu ruže „šejhovke“ koje niko ne može da presadi. Narod ih zove 
„derviška frula“ jer kad vjetar puhne, prestanu da mirišu, ispuštaju zvuke slične 
naju. Cvjetovi im liče na behtašijsku kapu – bijelu, sa četiri nabora, njišu se, čini 
se da se to vrte derviši. Vele da i njihov miris liječi kao što one bolje od slatkog 
rejhana jačaju srce, uklanjaju glavoblju i san čine ugodinim.

• • •

Od župne crkve do Male tekije bilo je oko devet hiljada koraka; od njegovo 
do njihovog srca ni korak (podvukao M.M.). Često su se posjećivali. Zaneseni 
razgovorom znali su da osvanu ne dremnuvši koliko ni treptaj oka. Bivalo je i 
da svunoć probdiju a da ne prozbore ni riječ. Dobro je rečeno: Šutnja učenjaka 
vrednija je od molitve.

(Svi moji)

Tekija je metafora kroz koju Hodžić projektuje svoju filozofiju života, negdje 
uvijek na graničnoj liniji, u trouglu, iz kojeg isijava ljubav i pomirenje. Taj tro-
ugao dubinski projektuje ovu knjigu, prelama božju i čovjekovu svjetlost. Ra-
zumiju se riječi na različitim jezicima. Ono što nije dodirljivo, nepogriješivo se 
naslućuje. Hodžićevi junaci imaju svoje čulo, što ih čini izdvojenim, uvezanim 
u viši kontekst. To važi i za važno, i, naizgled, nevažno, on daje svemu važnost, 
pečat, u koji se sabiraju univerzalni zraci, susreće božje i ljudsko, pretvarajući 
se u trajnu vrijednost.

Lanac bektašija, koji zagovaraju mir i toleranciju, proteže se kroz ovu knjigu. 
Nauk koji propovijedaju, zagovaranje tolerancije i suživota Hodžićeva je filo-
zofija, (i sam vuče porijeklo iz tog devšikog reda!), posvećenika koji nevidlji-
vom niti vežu ono što Hodžić pripovijeda. Ovo jeste knjiga o životu i suživotu, 
o ličnostima koje su žive ili su to bile, a prodžetak nalaze na njenim stranica-
ma. Ponorni tok priče tiče ponorni tok trajanja, prerastajući u najljepši spoj 
koji je čovjek kadar da napravi, a umjetnik učini trajnim.

U knjizi Svi moji, svi su naši. To je ono što je uzidže na najvišu estetsko – etičku 
ravan. Hodžić je pisac visokih estetskih i etičkih dometa. Bez etike nema esteti-
ke, definicija koju je izrekao Brodski, u Hodžićevom djelu vrhuni kao primjer. 
Međugranični prostori profilišu poseban tip ljudi, življenje, opstanak, među-
sobne odnose. Hodžićevo djelo jeste poezija, ali i zbir pravila, poput onih Mar-
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ka Miljanova i Leke Dukađinija, mudrosti hasida i sufija, narodnih mudraca, 
proroka i pametara. To su one rijetke knjige koje artikuliše život, njegova esen-
cija. Svi moji su - život i više od života – metafora! Najveći stupanj koji dostiže 
literatura. Sve do metafore je moguće potrijeti, s metaforama to je nemoguće. 
One žive i kad sve umre. 

Na Hodžićevim stranicama, treperi neugasivi duh Ali – Binaka, Radovana 
Zogovića, koji pripada istom arealu, i taj zemljački odnos, veza sa zemljom, 
dovodi Hodžićeve junake u doticaj sa Zogovićem, koji je život održavao na 
strogim pravilima, pripadajući i sam, kao i Hodžić, i oni koje sam pomenuo, 
nevidljivom redu posvećenika, niklih u podnožju Prokletija i Visitora, na oba-
lama Lima i Plavskog jezera. Prostora od kojih Hodžić sjenči mitskih prostor.

Dok čitate knjigu, dok se družite sa njenim junacima, imate osjećaj da kroz nji-
hov govor imate doticaj s prajezikom, s najdavnijom davninom, glasovima koji 
se umnožavaju, u bezbroj odjeka. Spoj je prirodan, vješto izevezen, u najljepši 
vez jezika, zlatnom žicom kojom trepere riječi predaka, kao žive. Predaka čije 
sjenke nosimo, a nedosanjano sanjamo. Kao u kakvom ognjištu, čiju vatru žrec 
čara, budeći zapretani, i, naizgled, ugašeni plamen, dešava se alhemija jezika. 
Teka koju je ostvaio piščev đed Cuf – Alija, ono u njoj zapisano, razliva se duh 
pretka: „pisca ilahija, divanskih pjesama i učenih risala, mudrog i pobožnog Zuh 
– dina, prijatelja alima i uleme, znalca književnosti na tri jezika – arapskom, 
persijskom i turskom, čiji su mnogi rukopisi zagubljeni, neki sačuvani, ima ih i 
đe se ne nadamo“, čije ime nosi , pisac ove knjige.

Ništa suvišno, osim ljubavi, na svakoj stranici. Dok sam čitao knjigu Svi moji, 
asocijacija na moguću komparaciju jeste roman Pedro Paramo, slavnog mek-
sičkog pisca Huna Rulfa. Od svega stotina strana, snažno pisan, Markes je 
usklknuo: „Da nije bilo Rulfa i Pedra Parama ne bi bilo ni mene ni hisapano - 
američke literature.“ To su one knjige, koje imaju ličnu magiju. Same nalaze či-
taoce. Imaju svoj duh, ključ koji sve otvara. Takav slučaj je sa knjigom Svi moji.. 
Ima karakteristilna rečnica u njoj. Na pitanje supruge: kada će već jednom 
napisati knjigu o bektašijama, pošto o njoj dugo priča a nikako da je napiše, 
pisac pomalo šeretski kaže: Napisaće se sama.

Slično je govorio Rulfo, autor dvije knjige: Dolina u plamenu i Pedro Paramo, 
kompletno djelo 225 strana.. I kao slavan, revnosno je radio je u knjigovod-
stvenom uredu, kao da se ništa nije desilo, a desilo se čudo, prijatelji govore, 
nagovaraju: Ti si genije! Treba samo da pišeš! Kad će nova knjiga? On se na 
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njihove opaske smiješi, u jednoj prilici je rekao: ja sam po svemu sudeći napi-
sao dvije dobre knjige, vi bi da napišem treću lošu. E, to nećete doživjeti. Stavio 
je tačku.

Nekada je dovoljna jedna, a svaka prava je jedna. U knjizi Svi moji, kao i u 
Pedru Paramu, ne dovodim ih slučajno u vezu, slušate bajalicu koju priča vri-
jeme. Moguće je da se pisci i međusobno ne poznaju i ne pročitaju, vanvre-
meni trenuci prostruje njihovim djelom, spoje ih i dovedu u vezu. To je duh 
vremena. On prepoznaje i bira. Prepoznaje Rulfa, ali i Hodžića, sašaptava se sa 
njima. Srećni spoj pisaca i vremena koje priča. A ono neprestano priča. Žubor 
vremena i tišinu vječnosti. Teka u koju je piščev predak upisao, naizgled, ne-
važne činjenice, postaju važne. Pisac prepoznaje sjenke, posuđuje im svjetlost. 
Rulfo, šeta grobljima u Halisku, i imena za likove svojih junaka uzima sa nad-
grobnih spomenika. Sve je život! A svi veliki pisci bliski, osluškuju svoj glas, i 
univerzalni tok.

Na kraju, kao i na početku, ostaje riječ. I kad se čini da je nestala, ona je tu, u 
nama. Treba je tražiti u svom bunaru i kolektvnom pamćenju. Nije izgubljena. 
I kad se čini da jezik iščezava, da se troši, da riječi umiru, pojavi se veliki pisac 
da ga osvježi. Hodžić je veliko osvježenje u jeziku, snaga jezika se očituje u 
njegovom djelu. 

Topos u podnožju Prokletija, isijava posebnu svjetlost, kao i ukupno djelo Zu-
vdije Hodžića, sažimajući se u šifru, Svi moji. Opet se vraćam toposu i zavjetu 
koji iz njega iskri! Vječne su zavjetne knjige. Ova jeste, zavjetna. Zato, nadahnju-
juća. S tim osjećajem je nastajao ovaj tekst. Svako piše svoju knjigu, i ta dubinski 
svoja, biva svačija, upravo zato što je svoja. Sve ima čas i vrijeme. Ništa ne može 
mimo toga časa. Ni knjige! Ova dolazi baš kada treba razumijevanja i ljubavi. Ne 
sa slučajnim naslovom – Svi moji. Sad imamo ključ – knjigu koju treba čitati. Ko 
je pročita, neće moći da mrzi! U ovome je smisao Hodžićevog djela. 

Nakon ove, čitam knjigu priča Neko zove, jedanest priča, sve sami dargulji, 
pa roman Davidova zivijezda, onda sebe pitam: šta bih propustio da nijesam 
pročitao ove knjige, koliko bi bio siromašniji? Na gubitku! Veliko literarno, ali i 
filozofsko i etičko djelo. Najljepše himne čovječnosti i čovjeku u kojima provi-
java nadmoć ljudskosti. I, nakon svega, osjećam potrebu, da ovaj tekst završim 
citatom iz Davidove zvijezde: „I uspomene su kao zvijezde. I neki ljudi su kao 
zvijezde. I kad su daleko, i kada ih više nema, traju u nama, u stvarima koje je 
dodirivala njihova ruka, u vazduhu koji su udisali, u nebu koje su gledali i na 
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kojem je sjala njihova zvijezda. I oni i poslije smrti zrače blagošću i dobrotom, 
likom i riječima. Liče na plamen kućnog ognjišta, onaj što gori u nama, grije nas 
i kad smo blizu i još više kad smo daleko.“

Takvo je Hožićevo djelo! Obrasci ljudskosti uzdignuti do najvećih visina,
prema kojima se možemo rukovoditi sigurno, kao spram zvijezda, čije su pu-
tanje nepogrješive.
Nakon čitanja romana Davidova zvijezda koji se bavi sudbinom Jevreja, u du-
bini čovjekovom sudbinom, a nakon što je ovu knjigu pročitao mađarski kri-
tičar i pisac Pinter Lajoš u listu Farras je napisao: „ Čitalac se lako uvjeri da 
pred sobom ima pisca velike epske snage, uzvišenog i bogatog jezika, osobite 
lirske nadahnutosti...Pravo literarno otkrovenje, Hodžić je stvaralac čije djelo 
zaslužuje da se predstavi Evopi.“
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njiževna i estetska forma imaju različita značenja, zavisno od 
teorijskog pristupa. Zavisno odpristupa, umjetničko djelo se sh-
vata kao sistem ili struktura koja sadrži niz elemenata. Forma je 
granica ili kontura predmeta i moglo bi se reći da je ona važna 
za doživljaj, realizaciju stvaralačkih mogućnosti, sklopa dijelo-
va u umjetničkom ostvarenju. Otuda forma u pojedinačnom 
književnom djelu, zavisno od žanra, može biti metrički oblik, 
pripovijedna perspektiva ili kompozicija. Izučavanje umjetnosti i 
književnosti koje počiva na pretpostavci da je djelo uređeni skup 
segmenata, dominira evropskom estetičkom  mišlju, počev od 
Aristotela. Ovaj sistem odnosa shvatan je i kao harmonija, pri 
čemu se istovremeno pretpostavljalo da skladan odnos dijelova i 
cjeline odgovara pojmu lijepog. 

Pored svega ovoga knjiga „Prolaznost“ razbija sve ferme. Autor 
ju je odredio kao knjigu poezije. A mogao je, slobodno, reći da 
je to knjiga kratkih priča, roman, esej, kako god. Jer, „pjesme“ u 
ovoj knjizi nemaju pravilan stih, nemaju ritam, nijesu napisane 
onako kako se uglavnom pjesme pišu. Ali imaju nevjerovatnu 
snagu, jasnu poruku, oštrinu... Ako bismo upoređivali poezi-
ju Edina Smailovića sa nečijom, onda bismo mogli reći da je 
najviše uticaja na njega imao jedan od najznačajnijih pjesnika 
današnjice – Čarls Simić. Ovdje se radi o poređenju u najpozi-
tivnijem smislu.

Smailovićeva poezija je lišena kitnjavosti, frazeologije i 
uobičajenih književnih postupaka. Ono što posebno raduje, kada 
je u pitanju poezija ovog autora, jeste to da nije upao u tradicio-
nalnu kolotečinu i već ispričanu priču, već je krenuo u drugom 
pravcu i stao na mjesto odakle se gleda istini u oči, odakle se 
realno sagledava svijet i prkosi životu. 

K

Kemal Musić

RAZBIJANJE FORME
(O knjizi „Prolaznost“ Edina Smailovića
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MAĐIONIČAR

Za vrijeme izvođenja tačke/ izvlačenja zeca iz šešira/ počela je da prokišnjava/ 
sala./ Ljudi su ubrzo bili/ mokri i slijepljeni/ za stolice./ Niko se nije pitao 
zašto kisne/ išćekujući novi trik iz rukava/ mađioničara.

Dakle, poezija Edina Smailovića je angažovana. To je poezija koja upozorava, 
opominje, ukazuje. Na momente nam se može učiniti kako tekstovi imaju 
puno humora. Imaju, ali to je crni humor. Smailović gradi pjesmu tako što 
cijeli tekst, do samog kraja, biva u službi zadnjeg stiha koji udara pravo u 
glavu, koji nokautira čitaoca. Smailović u svojim tekstovima ruši mitove, raz-
bija stereotipe i ne štedi nikoga. 

U našem okruženju, svi su iz dobrog plemena, djedovi im se borili na 
Kajmakčalanu, ordenje nosili, sablje demirlije i svi su glavni bili gdje god se 
pojavili. Takvim pričama Smailović se smije, klimne glavom, kao – vjeruje i 
pjesmu napiše: 

LAŽI NAŠIH ROĐAKA

U pamćenje svakog/ čovjeka na planeti/ usađena je/ priča o slavnom pretku./ 
Predak svakog od nas/ bio je hrabar/ visoka dva metra/ sam je jurišao na de-
setoricu/ i bušio snijeg kad piša./ Prava istina je da je naš/ predak obično bio 
visok/ metar i ćevap/ inteligentan i zao/ ubijao je na kvarno/ i bio dobar u 
laganju. / S koljena na koljeno/ čovjek laže sebe i svoje/ potomke. / Tako lakše 
odrobija/ život na koji je osuđen.

Ovako i slično Edin Smailović obrađuje teme kojih se dohvati. Ovaj način 
pisanja možda najprije možemo okarakterisati kao poetski realizam, gdje je 
poetsko povezano sa realnim. Gdje se stilizovanim prikazivanjem stvarnosti 
teži da, pored materijalne, dočara i duhovna strana. S tim što Smailović ne 
zanemaruje mračno naličje života, koje na svojstven način prikazuje kroz hu-
mor. On se u svojim književnim tekstovima istovremeno interesuje i za po-
jedinca  i za kolektiv. Tako daje jednu široku društvenu sliku. Zbog toga i ona 
konstatacija da Edinova knjiga razbija forme i pravila. 

U svakom slučaju, knjiga „Prolaznost“ Edina Smailovića predstavlja inte-
resantan i kvalitetan doprinos crnogorskoj književnosti. I ja mu još jednom 
čestitam za ovo književno ostvarenje.
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vojevremeno, u Sarajevu, jednog uglednog univezitetskog profe-
sora, pisca i teoretičara, zapalo je da sa mladim podgoričkim pis-
cem Ethemom Mandićem, razgovara o njegovom romanu „Knjiga 
moga oca“... Nakon duže elaboracije pitao je Mandića zašto radnju 
svog debitatskog djela smješta u Podgoricu.

Na zadovoljstvo publike, Mandić, koji je uzgred i sam vrsni te-
oretičar knjževnosti, odgovorio je lakonski: Zato što sam u tom 
gradu rođen i u njemu živim.

I te kako, ova anegdota ima veze sa sudbinom knjige kratkih na-
racija „Sebijini snovi“ autora Ruždije Sejdovića. 

Ako pročitate pažljivo sve što je za sada zapisano o knjizi Ruždije 
Adžovića „Sebijini snovi“, shvatićete da neprestano se u tim osvr-
tima, potencira činjenica da je radnja polovine od ukupnog broja 
pripovijetki smještena je u Podgorici, Tuzima, Bijelom Polju, Be-
ranama, Bihoru, a druga polovina u Sarajevu, Tuzli i neimenova-
nim bosanskim gradovima. 

Ruždija Adžović radnju svojih priča smješta u bosanske i crno-
gorske gradove i predjele jer u njima živi ili je živio. Čini to jer to 
njegov svijet. Iz svog svijeta najbolje svjedoči se. A on svjedoči da 
je to svijet u kojemu je svaki čovjek uvijek na gubitku. 

Mora se kazati da je napisao dobru knjigu kojoj predviđam dug 
život. I grijeh je to prećutati, a nešto ne primjećujem da se o njoj 

S

Vlatko Simunović

PRIČE SA GRANICE 
PISANJA I ŽIVOTA
Rudija Adžović: „Sebijini snovi“, 
Sarajevo 2017.
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na taj način govori. Dosta se rezervisano sudi. Kaže se da je privlačna i da se 
čita sa uživanjem. A ona je vjerujem mnogo više od toga. 

Svaka priča Ruždije Adžovića jedan je krik koji, donoseći svoju sopstvenost, do 
nas dopire iz daljine, dovoljno jak da prepoznamo i osjećanja sa kojima je ispu-
šten i prirodu događaja koja ga je izazvala. Radnja je dinamična a naracija sažeta.
Adžović pripovijeda s poznavanjem fenomena koje tematizuje i strpljenjem. 
Donosi problematiku žene zarobljene okovima patrijarhata, tešku svakodne-
vicu nemoćnih ljudi, fatalne ljubavi koja je zbog klasnih razlika osuđena na 
propast, čuda koja čini savjest kad se javi...Kad sagledaju ljudske sudbine koje 
donose “Sebijini snovi”, oni koji dođu poslije nas znaće u čemu smo griješili. 
Stradanja i teret pod kojim su, muci u inat, postojali žene u muškarci kojima je 
ova knjiga omaž, pravi su znak našeg raspoznavanja. 

Namjerno koristim termin POSTOJALI... 
Kao profesor književnosti odavno sam naučio da književnost nije referenci-
jalna, da nije puki odraz stvarnosti i da književni likovi van djela ne postoje. 
Ipak za mene su likovi iz tekstova Ruždje Adžovića postojeći. Važeći su i važni 
su.Oni me se tiču. Njihova me stradanja i podvizi dotiču jače od mnogih sud-
bina koje su inventar stvarnosti kojom sam okružen...S njima saosjećam. Dok 
čitam priču „Sabijini snovi“ ili „Mejrin grijeh“ cijelim bićem dijelim tjeskobu 
od koje se nastoje oteti te duše za let stvorene. 

Pisci grčkih tragedija smatrali su da se mudrost stječe učenjem kroz patnju. 
U posljednje vrijeme vrlo često spominje se riječ katarza. U antičkoj filozofi-
ji i književnosti katarza je duhovno pročišćenje, oslobađanje koje dovodi do 
duhovne ravnoteže. Za Aristotela, kao prvog teoretičara tragedije, katarza bi 
trebala izazivati strah i sažaljenja, što bi trebalo pročistiti osjećaje posmatrača. 
Priče Rudije Adžovića imaju tu moć. Neće nas preporoditi. Isuviše dugo mi 
na strašnom mjestu postojimo da bi nakon nekog umjetničkog čina postali 
drugačiji i bolji. Ipak, kada oko zasuzi zbog sudbine jedne Sabije ili patnje kroz 
koju je zbog potrebe da bude voljena prošla Mejra, ako razumijemo cijenu lju-
bavi zbog koje su stradali Melvudin i Majda, možemo obnoviti osjećaj za dra-
gocjenost života i svih djelova života. Olakšavajući je to osjećaj. Što bi pametni 
Podgoričani kazali: Malo li je…
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og prijatelja i cijenjenog kolegu Ruždiju Adžovića upoznao sam 
sredinom osamdesetih godina u ondašnjem Radio Titogradu gdje 
smo otprilike u isto vrijeme počeli peći radijski zanat. Beskrajno 
duhovit i šoumen u pravom smislu te riječi nije ličio na nekoga ko 
će se jednoga dana baviti ozbiljnim književnim temama. Njegov 
me vrcavi duh podstakao da jednu njegovu studentsku epizodu 
svojevremeno umetnem u svoju priču. Naime, onako dugokos, u 
odjeći kantri muzičara ili revolveraša sa Divljeg Zapada pušeći je 
šetao Baščaršijom dok je pored njega jedna djevojka u ispruženoj 
ruci držala pepeljaru. 

Godinama radeći kao novinar i urednik na Radiju Crne Gore, pi-
šući za mnoge regionalne časopise i dnevne listove i mijenjajući 
novinske redakcije u Sarajevu gdje godinama živi Adžović se afir-
misao kao vrstan novinar. Bavljenje muzikom i slikarstvom otkriva 
njegovo interesovanje za umjetnost koje će on posebno uobličiti u 
književnoj formi i snažno ispoljiti romanom „Ogrlica iz Šanliufre“. 
Poput niza drugih novinara, i Adžović balansira između novinar-
stva i književnosti još jednom pokazujući koliko je ta granica krhka 
i nestabilna. Mnogi su poznati novinari bili odlični pisci a, recimo, 
Hemingvej je novinarstvo okarakterisao kao brzu književnost.

U uvodu svoje knjige pripovjedaka „Sebijini snovi“ čije je drugo 
izdanje sada pred nama, Adžović kaže kako je ona nastala tragom 
njegovih putovanja po sjećanjima i emotivnog „lebdjenja“ između 
njegove dvije domovine, Crne Gore i Bosne i Hercegovine te Sa-
rajeva i Podgorice. Pisac, dakle, precizno konstituiše ambijentalni 
kontekst svojih priča. One su pozicionirane u piščev životni milje, 
u izmiješane prostore koji sami po sebi svojim istorijskim, kulturo-

M

Bogić Rakočević

PRIČE IZ ŽIVOTA

Ruždija Adžović, „Sebijini snovi“, drugo 
izdanje, Amos Graf d. o. o.Sarajevo, 2017.
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loškim, običajnim i drugim karakteristikama ljude uvodi u životne 
kovitlace i raznovrsne nedaće. Radi se o pričama što markiraju jed-
no vrijeme prepuno životnih zapleta i nedoumica, a one se uglav-
nom odvijaju u vrijeme autorove rane mladosti.

Pisac je uvijek posrednik između pisanja i života. Životni fragmen-
ti u ovim prićama mogu djelovati sasvim obično, ali u njima se s 
posebnim smislom za detalj smjenjuju različite situacije od kojih 
svaka za sebe predstavlja svijet u malom. Ruždijini junaci uglav-
nom su životni gubitnici. Počev od Sebije po kojoj je naslovljena 
knjiga i uvodna priča. Njeni snovi o tome da postane ljekar padaju 
u vodu prisilnom udajom za čovjeka u Americi koji se lažno pred-
stavljao. Nakon neveselih godina ona dolazi kod tetke u Sarajevo i 
tamo umjesto mira i spokoja nalazi rat i smrt. Tu je Mejra koja je 
zgriješila s komšijom Mehmedom i porodici srušila ugled, potom 
Sadik što ga proganja savjest zbog krađe pedeset hiljada dolara od 
prijatelja koji ih po njemu šalje porodici, a onda umire, i tako re-
dom. U Ruždijinim pričama zapažamo brzu promjenu suituacija 
i propitkivanje nekih temeljnih etičkih i moralnih odrednica. On 
kroz svoje priče predočava neke kulturološke ili tradicionalne slo-
jeve krajeva u kojima se one događaju.

Adžović piše sažeto i jednostavno. Njegov jezik i stil nijesu kom-
plikovani, a jezik sadrži dosta lokalizama što zahtijeva konkretnost 
običaja i govora. Kompozicija ovih priča s homogenom cjelinom, 
njihova usmjerenost ka jednostavnim pripovijednim načelima 
omogućava njihovo nesmetano praćenje. One nose preslikanu 
stvarnost u kjoj se trošnost života mjeri na različite načine. Iako se 
bave različitom tematikom, one su srodne i međusobno povezane. 
U njih su katkad mali, obični ljudi uvedeni bez nekog naizgled važ-
nog razloga, ali oni postavljaju suštinska egzistencijalna pitanja na 
koja često nemamo nikakav odgovor.

Svjedočeći o određenim životnim sudbinama, pisac na neki način 
propitkuje i vlastiti identitet. Pisanje je inače uvijek podstaknuto 
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ličnim i zavičajnim motivima. Kako kaže Toni Parsons, porodica 
je osnova svih pripovijedanja. To je velika, univerzalna tema. Po-
rodice su u suštini uvijek dramatične. U Adžovićevim pričama 
prepoznajemo čest motiv koji se ogleda u tome da ono što vodi u 
razočarenje i pritajeni, neodređeni očaj jeste mirenje mladalačkog 
idealizma sa zahtjevima koji pred njih stavlja sredina i stvarni život. 
Porodični odnosi određuju značenje i strukturu ovih priča bazira-
nih na naizgled uobičajenim događajima iz svakodnevnog života, 
ali svaka od njih na vidjelo iznosi zamršene životne konflikte.

Adžovićeva rečenica ponekad liči da je preuzeta iz narodnog govo-
ra, jer na to asocira leksikom ili sintagmatskim cjelinama. Ukazu-
jući na moralne slabosti svojih junaka on ujedno govori o ljudskim 
konstantama i nepromjenjivosti ljudske prirode. Vjerovatno mu je 
novinarstvo pomoglo da profiliše neke od likova ove knjige koja 
nam otkriva jedan novi opseg Adžovićevog interesovanja i svakako 
će biti zanimljivo pratiti njegova nova ostvarenja u ovom žanru. 
Nije uobičajeno da se u precizno strukturiranom korpusu najavi 
knjiga drugačijeg formata i žanra, ali Adžović ovdje to čini. Po-
sljednjom pričom najavljuje roman s čijom koncepcijom i struktu-
rom ćemo se tek upoznati.
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