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Ida Verona – duša uronjena
u misterij

I

da Marie Verona rodila se 9. ožujka 1864. godine u Braili, rumunjskoj trgovačkoj luci, gradu kozmopolitskog ozračja, kao odvjetak
starih i uglednih bokeljskih obitelji koje su pripadale hrvatskom
starosjedilačkom korpusu Boke Kotorske. Iako je, prema svemu
sudeći, status njenih roditelja nakon preseljenja u Rumunjsku
bio veoma dobar, ta se situacija kasnije mijenja, pa obitelj Verona prolazi teška i bolna životna iskustva. Mada uključeni u novu
sredinu, Idini su roditelji zasigurno živjeli dramu otuđenja od
Boke i Prčanja – zavičaja kojem su im pripadali stoljetni korijeni.
I sama Ida, rođena daleko od domovine svojih roditelja, smatrala
se kćerkom ilirske obale i Slavenkom. To saznajemo i iz zanosne pjesme Aux Slaves (zbirka Mimoses, 1885.) u kojoj s velikim
oduševljenjem poziva i bodri Slavene u borbi za oslobođenje .
suvremenici je opisuju kao osobu svijetla karaktera, nježne duše
i milostiva srca prema ugroženima, a njezine vrline i osebujni karakter izviru i iz njenih pjesama.

Idini roditelji, osim toga što su usadili djeci osobine poput poštenja i vjere – koje su tada bile temelj svake bokeljske obitelji,
osigurali su, u duhu obiteljske tradicije, svojoj djeci izvrsno obrazovanje. Osim formalnog obrazovanja, koje su stjecali u školama, njihovo se intelektualno obzorje širilo zahvaljujući bogatoj obiteljskoj knjižnici. U pogledu dostupnosti književnih djela
nisu imali ograničenja jer su izvrsno govorili, pored rumunjskog,
francuski, talijanski i njemački jezik, a sama Ida potkraj života i
hrvatski. Također, na putovanjima su upoznavali nepoznate im

Zuvdija Hodžić ČAPRIĆIJEV ODLAZAK

Djetinjstvo i ranu mladost Ida provodi u Rumunjskoj, gdje je odgojena u asketskom duhu, u francuskom internatu časnih sestara
Naše Gospe Sionske (Notre Dame de Sion). Takav odgoj, ali i bokeljsko genetsko nasljeđe, učinili su da s velikom požrtvovanošću
i dostojanstvom podnosi obiteljske nesreće, svoju bolest i ratna
stradanja koja će kasnije pratiti.
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kulture i kulturna blaga drugih naroda. Ida je kao djevojčica posjećivala Veneciju (nalazimo je na staroj fotografiji kako u gondoli, u fotografskom studiju
braće Vianelli, pozira u pratnji majke kontese Amalije de Luković). Obilazila
je, osim Italije, i druge krajeve. Tako u njenom sačuvanom albumu nalazimo
više fotografija s putovanja u Grčku, u društvu sestara, braće i rođaka. Posebno
valja istaći ljetna putovanja u zavičaj svojih roditelja s kojim ova rodoljubna
obitelj nije nikada prekinula vezu. Boraveći na obiteljskim imanjima u Tivtu i
Prčanju, možemo samo naslutiti koliko su sprostavljene pitomosti i surovosti
bokeljskog pejzaža budile maštu tankoćutne djevojčice. Ida je mogla uživati u
ljepoti i tajnovitosti prađedovskih salona, osobito onog na prvom katu palače
Veronaa u Prčanju. Boravila je u prostorima opremljenim namještajem u stilu
directorie i empirea, venecijanskim ogledalima, slikama obiteljskih jedrenjaka,
kao i onima sakralne tematike, poput Bogorice Antonia Floriana, stropnim i
zidnim štukaturama.
U Prčanju se u zadnjih desetljećima 19. St., kada ga je Ida u djevojačkoj dobi
posjećivala i u njemu kraće boravila, pored talijanskog njegovao i narodni –
hrvatski jezik. Osim knjižnica, koje je imala svaka prčanjska kuća, od kojih
su neke bile vrlo vrijedne, isticala se stara biblioteka Samostana sv. Nikole s
mnogim raritetnim izdanjima, a u samostanom sklopu djelovala je i Slavjanska
čitaonica, jedna od najstarijih u Dalmaciji.
U vrijeme Prvoga svjetskog rata obitelj Verona je izbjegla u Moldaviju, na imanje u Herti. No Ida ne želi pobjeći iz vrtloga rata već odlučuje pomoći ranjenoj
domovini. Nakon brata Artura, koji se po ulasku Rumunjske u rat 1916. javlja
kao dobrovoljac te u činu poručnika biva raspoređen u IX.regimentu (Rosiori), i Ida se dobrovoljno javlja za humanitarni rad kao sestra Crvenog križa,
sljijedeći primjer rumunjske kraljice majke Marije. Njene težnje za pomaganjem bližnjima dolaze do punog izražaja u njegovanju ranjenika po vojnim
bolnicama, kojima s puno požrtvovanja i ljubavi nastoji umanjiti fizičke i duševne boli. Njeni su je pacijenti, različitih narodnosti, obožavali. Obitelj tijekom rata troši ostatke imetka te kraj rata dočekuje u nezavidnoj situaciji. No,
po završetku rata napušta zauvijek rodnu Rumunjsku i krajem kolovoza 1920.
nastanjuje se sa sestrom Marie u djedovoj kući, nazvanoj Thebaide, u Prčanju,
koju im je majka oporučno ostavila.
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Vrlo rano, već u četrnaestoj godini, Ida Verona s velikim je poletom počela
s pisanjem stihova. U početku su to bile pjesme prigodnog karaktera, pisane
za pojedine svečanosti ili dobrotvorne priredbe, pretežno na francuskom jeziku. No, svejedno su odavale njenu istinsku pjesničku dušu i visoku kulturu.
Ubrzo počinje objavljivati u rumunjskim časopisima i francuskim književnim
rervijama. Pred širu javnost stupila je prvi put sa zbirkom pjesama Quelques
fleurs poetiques (nepoznat izdavač, Braila, 1882), a malo zatim svojim temeljnim pjesničkim djelom Mimosas (Librairie Bleriot, Henri Gautier, Successeur,
Paris, 1885), koje sadrži 86 pjesama.
Nakon preseljenja u Boku Kotorsku (u Prčanj) živjela je sve do smrti sasvim
povučeno. Hergešić pretpostavlja da je, možda, društvena ekskluzivnost razlogom da je naša talentirana književnica, „koja bezuvjetno zaslužuje pažnju ne
samo kao neki kulturno-historijski kuriozitet, nego i kao umjetnička ličnost,
ostala izvan književnih gibanja svog vremena. A i kozmopolitizam ove francusko-slavenske pjesnikinje, koja je živeći u Rumunjskoj pisala francuski, a
osjećala naški, nije pogodovao njenoj književnoj afirmaciji“.
Pored svog književnog dara, Ida Verona je imala i razvijen osjećaj za glazbu
te je bila glazbeno obrazovana. Često je svirala glasovir, no ostalo je sve na
nastupima za obitelj i prijatelje u intimnosti svoga doma. Sklonost i ljubav slikarstvu, prepoznata još u djetinjstvu, gajila je i razvijala povremenim prepuštanjem i tom obliku umjetničkog izražavanja.
U tom duhu oslikala je i jedan od svojih notesa: u sutonskom ugođaju plovi
čamac prema pučini, u njoj veslač koji gleda u promatrača (kao da se oprašta)
i mladić koji stojeći u sredini čamca, pogleda uprtog u beskraj horizonta, svira
violinu. Ispod nečitka zapisa na francuskom (vjerovatno stihovi) stoji potpis
„Ida – Teodo 20. Avril 94“ koji nam otkriva da je rad nastao na bokeljskom
imanju Veronijevih u Tivtu, godine 1894. Likovna djela Ide Verona zrače toplinom te snagom ideje. Njeno je cjelokupno djelo, tako i ono likovno, iako
skromno, ostalo nepoznato rumunjskim istraživačima, stoga je u izdanjima o
umjetnicima iz obitelji Verona nekolicine rumunjskih autora ne nalazimo niti
spomenutom. Doprinijela je tome i njena urođena skromnost i povučenost,
kao i njeno napuštanje Rumunjske i povratak u Boku Kotorsku, zavičaj svojih
roditelja. Slikala je mrtvu prirodu, osobito nadahnuto prikaze cvijeća, pejzaže,
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motive s anđelima i portrete. U župnoj Crkvi Rođenja Marijjinog u Prčanju
nalazimo njenu sliku s motivom skupine anđela, nevelike likovne vrijednosti,
rađenu prema Botticelliju. Za istu crkvu naslikala je osam anđela oko glavnog
oltara, prema motivima slika Giovannija da Fiesole zvanog fra Angelico, a koji
također imaju dekorativnu vrijednost. Dopadljivo ulje na platnu s motivom
glava dvojice anđela, u privatnom vlasništvu u Prčanju, potpisano s Ida. U jednoj prčanskoj obitelji čuva se, po predaji Idina, slika Vaza s ružama, potpisana
inicijalom V. Ruža se nalazi i na grudima Prčanjanke, na portretu u privatnom
vlasništvu u Kotoru, koji možemo svrstati u njena najbolja likovna djela.
Ida Verona preminula je u svojoj kući u Prčanju 29. kolovoza 1925, ispraćena je
na prčanjsko groblje s velikim poštovanjem, a don Niko Luković je progovorio
riječima: „Ida, ti si ljubila skromnost, volila si da budeš sakrivena svijetu, tvoje
misli, tvoj način života, tvoj nastup, da – čitav tvoj život bijaše skromnost, pa
skromne bijahu i tvoje posljednje želje. Ti stupaš u vječnost bogata vrlinama.“
I završava svoj dirljivi oproštaj od naše samozatajne pjesnikinje: „Ido – počivala u miru. Pozdravljaju te ovi čarobni zalivi Boke, naša gola brda, naši zeleni
brežuljci, naše božansko more, o kojem si pjevala. Pozdravlja te ružičasta zora i
sjajni mjesec. Pozdravljaju te ruže i ostalo cvijeće, koje si tako ljubila i s tolikim
umijećem slikala“.
Priču o Idi Verona, pod nazivom Thebais sa mora, pjesnik Nikola Šop zaključio je riječima: „I tako je otišla velika gospođa. Sama se ovila u plašt zaborava
i ne sluteći da će pod njim biti još veća. Puna gorde skromnosti, sa svežnjem
velike poezije u ruci i licem uzdignutim prema nebu.“
Idino nezaobilazno pjesničko djelo, njene vrijedne i snažne drame, njena zanimljiva slikarska ostavština, njezin duh (koji upoznasmo posredstvom onih
koji su je poznavali i kroz njena djela) – čini se da sve to nije bilo dovoljno da je
spasi od zaborava. Iz osame, koju je živjela, naša je „otuđena sestrica“ (I. Hergešić) i „ponosna Hrvatica“ (I. Sisački) preselila u zaborav, koji, u jednoj svojoj
pjesmi, kao da je priželjkivala: „ništa ne dugujem svijetu, a ništa od njega ne
tražim, nego tamu i zaborav...“. na njezinu skromnom grobu ne nalazimo ni
cvijetka, tek uklesan epitaf na mramornoj ploči (s njenog pisaćeg stola):
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Mon ame a replange dans l’immense mzsteres,
La terre a devore la terre:
Mais dressant vers le Ciel, son visage si beau,
L’espoir sourit sur mon tombeau.
(Moja je duša uronila u velik misterij,
Zemlja je progutala zemlju:
Ali dižući k Nebu, svoje tako lijepo lice,
Nada se osmjehne na mom grobu.)
Okolo groba tamni čempresi. I tišina. Podignemo li pogled – dramatičnost
susreta surovih planina i pitoma bokeljskog mora uvodi nas u neki tajanstveni
svijet. Idin svijet.
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U ovom broju donosimo izbor pjesama Ide Verone iz knjige II,
prepis I prijevod s francuskkoga jezika dr.sc. Cvijeta Pavlović.

Slušaj lastavice...
Lastavice, reci mi, ti koja bježiš poput skitnice
Da bi se ljuljala na vjetrima jednoga i drugoga svijeta
I da bi se zibala u njihovim plavim valovima,
Reci mi što tražiš tamo gore u oblaku?
Reci, ne treba li ti da bi bila sretna nestalna
Samo vlat trave i azur nebesa?
Je li blijedo paperje kao zraka mjeseca
Koja se ponekad poigrava na tvojem krilu tako mrklom
Uistinu krije malo srce:
Sjećanja sjena na putovima svemira
Ide li pred tobom neumoljiva ili tvoj let briše ga
Da bi od njega zadržao samo blagost.
Reci mi poznaješ li ono što se naziva suzama
Što je potrebno od čemera i boli i nemira
Da bi nastala plima;
Gasi li se ikad tvoj pogled u njihovu valu,
A tvoje stegnuto grlo u njihovu patnju
Puca li u muklom jecaju?
Reci mi, dok dotičući svojim sjajnim krilom
Čelo nekog čovjeka, ili kosidbu zarumenjenu
Nekim cvijetom koji sanja tvoj let,
Nisi li ikada, draga, u trenutku zavisti
Zaželjela zamijeniti sudbinu za njihov život
Tvoje nebo njihovim blatnim tlom.
Jer se ponekad to dogodi iz tih čudnih želja
Smrtnicima, demonima, možda čak i anđelima;
Zašto ih ti ne ne bi imala?
Kad tvojem jadnom gnijezdu koje cvrkuće i doziva
Ti nemaš ništa dati, žalobna mala dušo
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Osim svojih poljubaca za smrt?
Dugo te gledam slijedeći na svodu
Tvoje dražesne okretaje
Tako kada, oka zamišljena, sa svojega zemaljskog puta
Kad na vodi, krilat cvijet željan rose
Ti odlaziš, igrajući se, neusiljena i smirena.
Opajati se zrakom i zrakama.
Lastavice, lastavice! oh, ti ne možes razumjeti
Koju zavidnu tjeskobu u srcu osjećam da silazi
Videći te kako od veselja skačeš na nebu;
Život i budućnost čine se na mojem ramenu
Tada još teži i ništa me ne tješi
Ništa... čak ni besmrtni san.
Ti, još bliža Bogu, blaga i čista lastavice,
Čuj moje želje i idi od njega zatražiti jedno krilo
Da postanem tvoja sestra!
Avaj! to ne može biti i jedino me mračna smrt
Treba ponijeti jednoga dana u zaklon svoje sjene
Prema predjelu kojega se bojim!
Ali ponekad barem dođi na rub mojeg prozora,
Odlažući svoje zavoje, razonoditi moju misao
I zatim ju odnjeti sa sobom,
Trčati s oblaka na oblak, s jedne na drugu sferu,
Postati plavetna od beskraja, topline i svjetlosti,
I rasti u nadi i vjeri.
24. kolovoza 1881.
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Živjeti znači patiti
Kad tjeskoba u tvom srcu gotovo prekida dah
I kad nada razočarana oblikuje glas za jecanje,
Kad se sumoran pod teretom svoje muke,
Čovječe, sagibaš, ne optužuj ništa: jer živjeti znači patiti!
Ako se tvoja duša razbije na grebene ovoga svijeta
Ali ostavljajući tebe uspravnoga da ju vidiš potonulu
Ne vjeruj da će te žalost u svojem dubokoj obamrlosti
Dugo otromiti, jer živjeti znači patiti!
Kad osjećaš ujutro kako tvoje noge dotiču grob
Ne uzmiči: mlad je slatko umrijeti:
Od onih koje voliš ako se netko nagne i padne
Vjeruj mi, ne žali ga: jer, živjeti znači patiti!
Ne traži u grudima žarkih osjećaja
Da potroše tvoje dane da bi ih bolje osjećao,
Jer živjeti nije drugo do voljeti, i prkositi patnjama
Pobijediti ili im se prepustiti. Ali, živjeti je znači patiti.
3. rujna 81 (1881.)

Pjesništvu
Pjesništvo, anđele, izloženo hirovitom osmijehu,
Zašto dolaziš lepršati pred mojim sanjarskim okom?
Zašto toliko blage pjesme kad umjesto lire
Imah kao odjek samo glase svoga srca?
Nijeme, nijeme, avaj! Tvoja pojava ih otkriva
Jos njemije od kada tebe osjećam,
Još tmurnije na svjetlima kojima blista tvoja koprena
Prema pjesmama za čiji prijevod nemaju glas:
Ah! Kakvo teško beznađe podiže moj glib
Moj duh koji zaustavlja njegov okov od ropske alke,
Kad gledam kako bježi tvoj hirovit anđeoski let
A da čak niti ne dotakne skut tvojega kaputa:
Ali znam da ideš dodirujući više od jedne duše
Tamo crpsti svoj osmijeh ili tražiti u njihovu predivu
Tamno tkanje lijepih plavetnih snova,
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Isparenih suza koje čine tvoju čistu aureolu;
Ja imam suze: dođite, muze! I tvoja bijela haljina
Sjaj će pod njihovim valovima dijamantnog sjaja
Dođi! Ja imam uzdahe koje moja tuga izlijeva
Da bi milovala tvoje krilo poput blagog vjetra.
Hladne, hladne, avaj! Tvoja pojava ih otrkiva
Te suze, kruti led, koji će raskidati tvoju koprenu
Nije važno, dođi, Pjesništvo i iz mojega sanjalačkog oka
Ti ćeš učiniti da teku na odbljesku na svjetlosti tvojega osmijeha,
Zatim, ako mi da bih ti odgovorila bude nedostajala lira
Ja ću razviti pjesme na žice svojega srca.
4. rujna 81. (188.)

1 sat u noći
Milost, o Bože! Ne daj da isčezavaju jedna za drugom
Blijede iluzije koje još čuvah
Područje koje me okružuje već je prilično mrko
Moji snovi imaju tako malo poleta.
Milost za moju mladost i milost za silu
Boli, koju si stavio duboko u moje grudi,
Prema nadi uzalud se okrećem i upinjem
Ja već sada više ništa ne očekujem!
Toliko zla na ovom svijetu i osobito toliko suza
Da moj duh uzmiče osjećajući da tone
U tim beznađima koje donose moji nemiri
I sve što me tjera na suze.
Uza sve to ja jecam, jer što se više zgušnjuje
Sve sumornije moj pogled opaža ljudsku kob
I moja duša ponovno pada na dno toga ponora
Tužna... oh! Tužna do smrti!
19. rujna 81. (188.)
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Pauci
(prijevod sa talijanskog)

Pred kaminom poput tanka vela
Pauk razapinje svoju mrežu nježnu i kružnu:
Nad ponorom držeći sve stvari u njegovu dnu
Ja razvijam također mojih misli tkanje.
On hvata i muči na svojem zračnom koncu
Nemirnoga kukca ili mušicu koja bunca:
Ja gojim svoje misli, jutrom i večeri bez predaha.
Ali ne mogu ovdje proniknuti čak ni jedno prokleto Ništa.

Misao
Ah, živjeti da bi se umrlo, umrijeti da bi se voljelo još,
Biti atom, biti ništavilo, osjećati vječnost,
Klijati u svakoj žilici i piti svaku pukotinu
Uvijek zakriliti san stvarnošću:
Nije li to moja sudbina, djeca načinjena od jedi
Valjajući se od bijesa do bijesa i od nade do želje?
Izbacujući u dan koji izmiče u sterilnom kajanju
Uzdah olakšanja da ga više ne osjeća.
Nije li to ta ideja ukorijenjena u lubanju
Koja stavlja u našem stoljeću koprenu na mlada čela.
Prije nego je potučeno, srce žarko u njemu sahne,
Duša je u njemu sva teška, u svojim naborima dubokim.
19. listopada
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Fragment Sanjarije
Kad mislim na smrt, nemam više onih mračnih strahova
Koje njezin (?) vijenac prebire (kao krunicu) u crnim zrncima sjena
O svim snovima smrtnika.
Nemam više tu žudnju da tražim u groznici
Što ona čini od dana, čija sječa na rubu svoje oštrice
Podiže podzemne oltare.
Kad mislim na smrt, puna sreće i spokojna,
Govorim si da tamo gore, slobodna poput mene,
Treperit će moja duša-sestra.
Da vječan ushit, miješajući njihove plamenove
Čini tek žeravicu onoga što je bilo/što su bile (?) dvije duše
Tužne, u progonstvu boli.
***
Ako u mojemu srcu život zakrvavi trnje,
Ili zaleđujući uzdahe preobražuje u mojim grudima
Svaki otkucaj u jecaj;
Ako moram, bez ljubavi, prikovati svoje postojanje
Za nekoga drugoga ovdje dolje, i ako ravnodušnost,
Duboka bol, mora biti moj udes:
Nije važno! Pogleda prema nevidljivoj sferi,
Ići ću u metež poput samotnika
Sretna zbog svojega božanskog sna
Čuvajući u svojoj nadi neizbrisiv znak
Da jednoga dana u voljenoj duši jedan mili zagrljaj
Čeka me, za sreću bez kraja.
19. studeni (1881.?)
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PORTRETI PORTRETE PORTRETURI

Ništa... ništa... ništa!
Ne želim više govoriti, ne želim se više smijati
Niti na išta položiti svoje oči,
Niti ikada razumjeti što sam čula da se govori
I što bi vidio moj pogled.
Ne želim znati jesam li s ovoga svijeta
Ili iz kraljevstva smrti;
Niti rosi li se nebo dana u jasnim zrakama,
Ili (?) sjenča li noć svoj obod.
Ne želim zaboraviti tren sadašnji i težak
U snovima o budućnosti,
Ne želim ni sažaljenje zbog ujeda muklog
Ni goruću ili hladnu uspomenu
Ne želim više osjetiti svoju misao tromu,
Ni udarce srca svoga;
Nego prigušiti svoju dušu i proći život
Bez kajanja, bez želje, bez boli!
7./19. Lipnja (7.lipnja 1919.?)

Suton
Kao oblik krilat na širinama prostora,
Noć klizi laka spuštajući svoj uzlet,
I tih arkanđeo na mjestima gdje ona prolazi
Ispuštajući (cijedeći) dug i svijetao trak
U valovima suza od zlata
To je čas kad svak’ osjeća kako lebdi bestjelesan
Njegov život s plavetnilom koji promatraju njegove oči,
Gdje duh oplemenjujući smrtni ovoj
Stapa ga s oblakom i obilazi na krilu
Svjetove čudesne
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To je čas kad u nutrini svakoga stvorenja,
Svakoga živog bića, bijednog ili grubog,
Razlijeva se s mrakom čist zrak
Koji ušutkuje divlji krik i šum
U svojem umirujućem savršenstvu.
Čas kad crna tuga postaje melankolija,
I lebdi poput koprene s prozračnim naborima;
Kad žalost se umiruje i sumnja zaboravlja,
Kad se osjeća da iz duše isparava mulj
I žudnje žarke.
Čas kad zvijezda izlijeva svojim nijemim jezikom
Nadahnuće pjesniku, nesretnoj nadi,
Čini da sjaji još življe u srcu, odsutna/zamišljena slika,
Dok u blagim stupnjevima priroda pomalo razvija
Sveti mir noći.
6. kolovoza
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Miraš Martinović
San Omara Hajama

B

ijaše proljećno predvečerje. Ono rijetko što odiše puninom života. Taman se bijah vratio iz Mevra u Nišapur, gdje se vođahu
bespoštedne borbe protiv slobodoumnih ljudi. I oko mene bijahu
počeli da šire klevete moji protivnici. Na udaru zavidljivaca, izložen svakakvim napadima, bez pouzdanih zaštitnika, vezira Nizamulmulaka i sultana Melihšaka Prvio bi ubijen u međusobnim
razračunavanjima, drugi okonča život prirodnom smrću.
Na vrhuncu slave, mišljah, sa njom ide moć. Tako mi se bar činilo. Bijah završio reformu kalendara, koji je otvorio novu eru,
nazvanu Dželalovom, po nadimku sultana Melihšaka, moga glavnog mecene. Napisao Algebru i druga djela iz matematike, astronomije i medicine.
Iza mene je bila služba upravnika opservatorije u Isahanu. Što bijaše velika čast. Na što posebno bijahu zavidljivi moji protivnici,
koji nijesu birali načina da me ocrne. Pleli su paklene mreže oko
mene. Tako uvijek biva kad zavist nadvalada razum. Tada slijedi
vrijeme bezumlja.
Osjećao sam kako dolazi to vrijeme. Nakon svih razračunavanja
i borbi čiji bijah svjedok. Gore vrijeme, za svjedoka, nijesam mogao izabrati. No nijesam ga ja birao, ono je biralo mene.
Mnogo krvi je poteklo Persijom.
Svuda su me poštovali. Od Samarkanda do Širaza i Isfahana. U
drevnom Reju, imahu za mene hvale. Svuda gdje bih stigao, čuo
sam lijepe riječi: od njega biljke ne kriju ništa, pred njim zvijezde
nemaju tajni. Nazivahu me zvijezdom Horosana, genijem Persije
i oba Iraka, princem mudraca.
A onda se sve preokrenulo. Počelo da se roti protiv mene. Predosjetih: crno mi se piše. Zvjezdani rukopis, kojim bijaše ispisan
moj život, poče da tamni. Nijesu više ukazivali na moju mudrost,
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već na moje porijeklo, govoreći: Eno Omara, sina Ibrahima Hajama iz Nišapura, koji se proslavio u gradnji šatora.
Riječi hvale se pretvarahu u riječi pogrde.
Proljećno predvečerje, na čas, odagna ružne misli. S lahorom koji se javi, pa
minu, učini mi se, minuše i one. Bijah lak kao ptica, dobih krila. Takva predvečerja odnose tegobe. No, ne biva uvijek tako. I u lijepom predvečerju može
početi zlo vrijeme. Nema zakona, prema kome bi se čovjek sigurno upravljao.
Zastadoh ispred grnčarske radnje, u čijem izlogu bijaše mnoštvo glinenog posuđa.
Gledah i divih se onome što ih je izradio i naslikao lijepe ornamente. Nedoljivo me vuklo, uđoh, razgledah detaljnije; oči se ne davahu odvojiti od lijepo
oblikovanih posuda. Posebnim mi se učini jedan vrč. Ne davaše da odem, da
ga ostavim. Kao da je bio dio mene. Spravljeni od iste smjese.
Bez cjenjkanja, kupih ga. Grnčaru, uputih čestitke, za tako djelo.
Nijesam ga ja pravio, reče: - Ovdje sam u ulozi prodavca.
Zadovoljan, uputih se kući, u kojoj sam našao privremeno nastanjenje.
Umoran od dana, koji bijaše otišao svojim putem, legoh u postelju. S mišlju da
svaki dan ima svoje lice, koje sa njim nestaje. Brzo zaspah i usnih čudan san.
Grnčarska radnja, ali ne ona u kojoj sam kupio vrč, iz kojeg sam prije spavanja
popio nekoliko gutljaja nišapurskog vina. Da isprobam vrč i vino.
Vidjeh radnju glinenih posuda, lijepo išaranih, raznih veličina. Veća od Nišapura. Bio sam zadivljen veličinom, izgledom i onim što se nudilo, na spoljenjem izlogu, i unutrašnjim prostorijama. Nijesam se mogao nadiviti posudama i rukama koje su ih oblikovale.
- Gdje nalaze ovako kvalitetnu zemlju? – upitah.
- Nije u pitanju zemlja! – ču se glas. – Već ruke koje prave.
- Važna je zemlja! – oglasi se drugi. – U zemlji sve spava, od nje je sve napravljeno.
- Prah naših predaka predstavlja dobar materjal za pravljenje posuda! – kao da
je govorio prodvac posuda. – Bićemo zemlja od koje će neki grnčar praviti slične
posude. Ne treba čekati, treba uživati u vinu. Opijati se, živjeti punim dahom.
Čuli su se glasovi predaka.
Okolo grnčarske radnje široka poljana, rascvjetale crvene bulke. Krv nekadašnjih ratnika. Ta ljubičica, koju zovu dan i noć, oči su ljepotice, čija su stopala
dodirivala pločnike grada, kojima ti sada hodiš. Čuo sam glasove protivnika,
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koji se bijahu ustremili na moju nauku. Rugali su se mojim pjesmama, koje
su u tajnosti prepisivali i divili im se, ne prezajući da kažu da su njihovo djelo,
koje sam prisvojio.
Na šta je sve spreman čovjek! Vikao sam u snu.
Pogledom obuhvatih polje, puno raznobojnog cvijeća; pomislih, niklo iz zemlje, u kojoj spavaju oni što su živjeli prije nas. Zaslijepi me čarolija boja koje
je isijavalo cvijeće, i rastuži. Dohvatih krčag (ne baš siguran da je to onaj kojeg
sam kupio na bazaru u Nišapuru!), nalih ga vinom iz Širaza. Prinesoh usnama,
progovori: prije dugo vremena, ja sam bio ti...
Ispustih krčag, razbi se. Vino poteče pločnikom. Vratiše se zemlji, glina i vino.
Mišljah: krv što se Persijom prosipa, zbog ludosti njenih sinova.
Iz parčića razbijenog krčaga, govorio je glas persijske zemlje, moj glas.
U taj čas se probudih. Krčag, kojeg sam kupio prošlog dana, bio je čitav. Ali
prazan. Napunio sam ga do vrha, ispio na dušak. Onda sam uzeo pribor za
pisanje, onu svesku koju mi je poklonio sudija Abu Taher, zapisao:
Sinoć prođoh pored jednoga lončara,
Sto lonaca ćuti, a sto progovara,
Dok najednom jedan lonac glas ne diže:
Ko nas traži, ko prodaje, a ko šara?
..............................................................
To ne vidi svako oko, al’ ja vidim
Prah predaka u rukama svih grnačara!
Onda je sreo Džahan, pjesnikinju iz Buhare. Mogla je to biti godina 1072.
Tada je izrekao čuvenu rečenicu: Život je kao požar. Plamenove prolaznik
zaboravlja, pepeo raznosi vjetar...Ona i danas živi. I Džahan. Al’ to je druga
priča... Kao i sveska koju mu je dao samrkandski kadija, koji ga je spasio nasilaništva Studenta brazgotine i njegve bande, što je harala Samarkandom, sijući
strah. Taj strah će se širiti Persijom. Poput požara u čijem su plamenu nestajali
njeni stanovnici.
Brat Taherov bijaše pjesnik, a imao je godina koliko i Hajam, kada je raščerečen u gradu Balhu, zbog pjesme koja se nije svidjela vladaru, bijedne pjesme
jedva duže od neke rubaije.
- Sada vidi, Hajame, vrijedi li pisati poeziju? Ali neka ti se ova sveska nađe pri
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ruci. Ako osjetiš potrebu, piši na njenim stranicama. Pjesnikov treptaj najduže
traje. Misli na Abu Tahera, dok budeš pisao. I njegovog brata koji životom plati
onih nekoliko stihova. To je, izgleda, suđeno!
Sveska je napravljena u nekoj od radionica u Samrakandu. Po drevnom uputstvu, od drveta bijelog duda. Iako se poezija može uklesati u kamen, pisati na
pijesku...Po sopstvenoj koži... Ona ne bira na čemu će biti pisana. A ti to najbolje znaš, Hajame. I nenapisana, ona živi. Pa, ipak, neka ti se nađe!
U svesci je napisao Ruabije.
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Agim Vinca
Poezija
PSI SODOME
Prvo ujedu potom laju.
Psi Sodome čudna rasa!
Pa ajde reci mi reci
kad repom mašu. U prijateljski
kad zube iskeze
u znaku prijetnje.
Prvo ujedu potom laju.
(ujedu noću, laju danju)
stara navika njihovog pedigrea.
Isto postupaju
sa živima i mrtvima
kopaju grobove
riljaju crijeva.
I uvijek tako.
Uvijek tako.
Psi Sodome
Soj plemenit!

QENTË E SODOMËS
Së pari kafshojnë,
pastaj lehin.
Qentë e Sodomës,
racë e çuditshme!
Dhe ec e dije
kur luajnë bishtin në shenjë miqësie;
kur skërmitin dhëmbët
në shenjë kërcënimi.
Së pari kafshojnë, pastaj lehin
(Kafshojnë natën, lehin ditën) Shprehi e lashtë e pedigresë së tyre.
Njësoj i trajtojnë
të gjallët dhe të vdekurit:
gërmojnë eshtrat,
gërryejnë zorrët.
Gjithmonë kështu.
Gjithmonë kështu.
Qentë e Sodomës,
racë fisnike!
1985
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IZVANREDAN
Živim u izvanrednim uslovima.
Kupujem izvanredno skupe namirnice
Primam izvanredno nisku platu
Dišem izvanredno prljav zrak.
Živim u izvanrednoj zemlji.
Okružen izvanrednim ljudima
Izvanredno tihim
Izvanredno nervoznim.
Živim u izvanrednom stanju.
Spavam izvanrednim snom
Sanjam izvanredne snove
(Vuk jedan izvanredno pitom
A jagnje izvanredno krvoločno).
Ponašam se na izvanredan način
Izvanredno mudro
Izvanredno ludo.
Stvarno sam izvanredan.
Iz-van-redan!

I JASHTËZAKONSHËM
Jetoj në kushte të jashtëzakonshme.
Furnizohem me artikuj jashtëzakonisht të shtrenjtë
Marr rrogë jashtëzakonisht të ulët
Thith ajër jashtëzakonisht të ndotur.
Jetoj në një vend të jashtëzakonshëm.
Rrethuar nga njerëz të jashtëzakonshëm
Jashtëzakonisht të qetë
Jashtëzakonisht nervozë.
Jetoj në gjendje të jashtëzakonshme.
Bëj gjumë të jashtëzakonshëm
Shoh ëndrra të jashtëzakonshme
(një ujk jashtëzakonisht të butë
e një qengj jashtëzakonisht gjakpirës)
Sillem në mënyrë të jashtëzakonshme
Jashtëzakonisht urtësisht
Jashtëzakonisht marrëzisht
Vërtet jam i jashtëzakonshëm.
I jashtë-zakon-shëm!
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POLICIJSKI ČAS
Noć pristiže natovarena sablašću
Zrak kliče: Stoj! Ruke uvis!
Ulicama uniforme, oklopna kola
Iza svih kapija patrolira strah.
Koraci. Otvori! Lomnjava, cviljenje
Ponovo rane, hapšenje, premetačine.
Agenti trče za plijenom kao kerovi
Psi nanjuše miris krvi.
Noć pristiže sablašću zanijeta
Vjetar slijeće na asfaltu.
Grad spava kao prebijeni pas
Zavija i rane liže...
1989

ORË POLICORE
Nata vjen e ngarkuar me ankth
Ajri klith: Ndal! Duart lart!
Rrugëve policë autoblinda
Prapa çdo dere patrullon frika
Hapa. Hape! Rrapëllimë, kuisje
Përsëri plagë, arrest, bastisje
Spiunët si langonj vrapojnë pas gjahut
Qentë nuhasin erën e gjakut
Nata vjen e mbarsur me ankth
Era tulatet mbi asfalt
Qyteti fle si qen i rrahur
Angullin e lëpin plagët...
1989
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PASOŠ
Oduzeli su mi pasoš.
Rekoše mi: Bio si u Albaniji.
Da, rekao im, bio sam.
Bez izlazne vize, rekoše mi.
Bez izalazne vize, rekoh im.
Eno pečat «Ċafasan», rekoše mi.
Qafëthanë, rekao im.
Pitaše me za razloge.
Njih stotinu imam, rekao sam im.
Toliko.
Odveli su me na sud.
I kazniše me primjerno.
Potom me vodiše u zatvor
I strpaše me u samicu
Cijelih deset dana i deset noći.
Da se opametim, sigurno.
Ali uzalud. Badava im
Sudije, policajci i ini.
Jer ja, ponovo,
Gdje god da krenem
kod tebe ću stići.
Drugog puta ne znam,
Majke mi!
1996

PASAPORTA
Ma morën pasaportën.
Më thanë: ke qenë në Shqipëri.
Po, kam qenë, u thashë.
Pa vizë dalëse, më thanë.
Pa vizë dalëse, u thashë.
Ja vula «Qafasan», më thanë.
Qafëthanë, u thashë.
Më pyetën për arsyet.
Kam njëqind sosh, u thashë.
Kaq.
Më bënë gjyq.
E më dënuan paq.
Pastaj më morën në burg
e më futën në qeli.
Dhjetë ditë e dhjetë net rresht.
Që të vë mend, sigurisht.
Por, kot. Kot e kanë.
Gjykatës, policë e ç'janë.
Se unë, përsëri,
Ngado që të nisem do të arrij tek ti
Rrugë tjetër s'di
Shqipëri!
1996
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NOSTALGIJA ZA OPASNIM VREMENIMA
Svakog dana ujutro čim otvorim oči
Na vratima mog stana na drugom katu
I dolje na parkingu kod vozila
Nadjem višebojne reklame sa logom «Top ponude».
Mi brinemo za vas! – kažu sa mnogo finoće firme razne
Nude mi prehrambene artikle, meso, juhe, jogurt, banane
zimsku i ljetnju odjeću i obuću, posudje za kuhinju, namještaj
muške trenerke, spavačice za žene,
bluze, dekolte, intimni veš, gaćice tanke
(tange čini mi se da ih nazivaju)
Svakog dana ujutro kod vrata kuće
Alkoholna pića, afrodizijaci, kontraceptivna sredstva
Kompjuteri laptop mobilni telefoni
Nagradne igre…
Sve pod specijalnim cijenama
Na našem slobodnom Kosovu
Gdje žive mladi Evropljani nezaposleni,
Starci bez mirovina
Domačice bez košarice (korpe)
Trgovci, razbojnici, prosjaci, kurve…
I misteriozni ljudi koji se kreću crnim džipovima
kao nadošli sa neke druge planete …
Sve 1 euro!
Sve na popust.
Na našem slobodnom i demokratskom Kosovu!
Idem ulicom sam
Bjelobrad kao Deda Mraz
I iznenada hvata me nostalgija za opasnim vremenima
Kada izjutra pored kućnih vrata leti i zimi
Nadjem ilegalni list «Çlirimi»!
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NOSTALGJI PËR KOHËRAT E RREZIKSHME
Çdo ditë në mëngjes posa hapi sytë
Te dera e shtëpisë sime në katin e dytë
dhe poshtë në parking te makina
Gjej reklama shumëngjyrëshe me siglën “Top oferta”.
Ne kujdesemi për ju! - thonë plot finesë firma turlifare.
Më ofrojnë artikuj ushqimorë: mish, supë, kos, banane
Veshmbathje për dimër e për verë, enë kuzhine mobilie
Atlete për burra, këmisha nate për gra,
bluza, dekolte dhe mbathje të holla fare
(tanga më duket se u thonë)
Çdo ditë në mëngjes te dera e shtëpisë
Pije alkoolike afrodiziakë kontraceptivë
Kompjuterë laptopë celularë
Lojëra shpërblyese…
Të gjitha me çmime speciale
Në Kosovën tonë të lirë
Ku jetojnë europianë të rinj të papunë,
Pleq pa pension
Amvisa pa shportë
Tregtarë, hajdutë, lypës, lavire…
Dhe njerëz misteriozë që enden me xhipa të zinj
Si të ardhur nga ndonjë planet tjetër…
Gjithçka 1 euro!
Të gjitha me zbritje.
Në Kosovën tonë të lirë e demokratike!
Eci rrugës fillikat
Mjekërbardhë si Babadimri
Dhe befas më merr malli për kohërat e rrezikshme
Kur në mëngjes te dera e shtëpisë
Gjeja fletushkën ilegale “Çlirimi”!
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MAČAK NA GRUDIMA
		

Pjesniku D. Agoliju

Svatko ima jednog mačka u grudima
Oštrih noktiju i nakrivljenih zubi.
Nema spasa od njegovih kandži
Dok si živ u životu.
Svako nosi jednog mačka u njedrima
Vraga jednog i vražjeg sina.
Ništa mu ne može čaša rakije i vina
Niti slava pjesnika slavnog.

MAÇOK NË GJOKS

D. Agollit

Sikush ka një maçok në gjoks
Thonjmprehtë e dhëmbëçatall.
Nga thonjtë e tij nuk shpëton dot
Sa të jesh gjallë.
Gjithkush ka një maçok në gji
Një lanet bir laneti.
S’ka ç’i bën gota me raki
As fama e poetit.
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Rebeka Čilović
RANE

N
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e sjećam se kako sam prestala da mislim šta je iza brda. Kao da
su mi se čula slijepila sa nepokretnim udovima, i odustala sam da
tražim cvijeće u herbarijumu koje mi je Mustafa donio prošle nedjelje. Opisao mi je kako maslačak, ljutić i bijela rada rastu ispred
naše kuće. Moj Mustafa, misli da ne znam kako se školi ne raduje
i da mi dolazi kako bi ga nečemu podučila. Barem neke vajde
da bude od bogalja,zar ne? Još malo pa će majka doći da otvori
prozore, čim padne prvi mrak - otvoriće ih. Gusta mreža me neće
spriječiti da pokrenem usne i da mi prostruji talas do stomaka.
Mrak me ne može zaustaviti da milujem ljeto! Toplo je. Ruke su
mi nabrekle, i osjećam glad... ležim tako dugo, godinama, i pitam
se šta čovjeka tjera da priželjkuje novo buđenje. Vjerujem da bi
za mene smrt bila spasonosna, oca bi oslobodila muke da se više
ne stidi zbog mojih nogu koje se ne pomjeraju i ja ih od rođenja
ne osjećam. Ako me pitate šta bi smrt značila, rekla bih vam - baš
ništa. Mislim da ni tamo, ako postoji zagrobni život, ja neću imati
noge, i ne želim da mislim da iza spuštene zavjese ima ičega do tišine. Ne vjerujem u Boga koga majka doziva kada mora da me
prebaci sa kreveta na stolicu, niti vjerujem u hodžine hamajlije
koje sam čuvala ispod jastuka, ne vjerujem ni u priče amidže
Vejsela da sam bogalj po kazni božijoj, jer otac nije htio da otjera
majku zato što je odbila da Vejselu opere noge. Ne vjerujem u
takvog Boga! Privlačna mi je ideja, ali ne i ono što ostaje od nje.
Niti sam kazna, a još manje nagrada. Ja sam korijen ljutića koji je
Mustafi ispao iz herbarijuma. Nikada nijesam voljela deskripcije
koje sam pronalazila u romanima, tako ih je mnogo…haljina, čajanki, revera, kosidbe...zar bih ja mogla tako vješto opisati sobu u
potkrovlju naše gazdinske kuće? U istom krevetu, u istoj sobi sam
vec 17 godina. Osim knjiga koje mi Mustafa donosi, ničeg skoro
da nema. Lakše mi je da kažem da ne volim opise nego da priznam da nijesam njima vična.Tako je sa ljudima, olako se odriču
onoga što se za njih ne prima. Kao i otac mene, kao i ja opisa.

“Hoce li zbilja doci Zora
Zar tako nešto ko Dan ima
Bih li ga vidjela sa planina “
Nikako da padne mrak. Majka ne smije doći dok se selo ne umiri. Kakve su se
sve priče kao paučina taložile još za mog života, onog pravog kada sam mogla
biti ispred kuće i milovati travu. Više se i ne sjećam kako je sve to izgledalo,
ali znam kako je uzaludno prizvati sjećanja na april. Tada sam oca vidjela
poslednji put, kada me je smjestio u sobu i odrekao se pred majkom, koja je
tada nosila Mustafu u stomaku. On je rođen sa zdravim nogama, tako da je i
majka ostala. Imala je sreće. U protivnom, bila bi otjerana, da joj se trag utre
i zlo sjeme koje je sa mnom posijala. Vjerujem da se majka borila da ostanem
zatočena u potkrovlju. Možda je otac htio da me baci u Musinu jamu… Ili je
i on dugo plakao kada je shvatio da je nemoćan, da ilovača neće izliječi moje
tupe noge...Pokušavao je da mi sa izvora donese vodu, čak je i do manastira
Kirila i Metodija stigao, klečao ispred groba svetog Klimenta, zapisivao moje
ime na ceduljice i ljubio kamenje svih svetaca, ali doktoru nijesam nikad išla.
To je kader-sudbina. Eh da je majka oprala Vejselu noge, možda otac ne bi tako
slijepo vjerovao da sam kazna.
“Ne bijah jaka – kao David
Ali bijah dvaput-hrabrija “
Nije meni potreban svijet da se izmirim sa sobom. Ja bih samo da otac uđe barem jednom da vidi kako mu opraštam zato što sam dalje mogla da vidim od
ovog potkrovlja. Više nista nije važno. Ja sam se srodila sa krevetom i stolicom
koja me neće za života napustiti, nije mi teško ni ovo nebo bihorsko ni teret
zatočeništva u sopstvenoj kuci, rođenog oca. Tek malo, malčice žalim što ne
znam šta je iza brda, ali nemojte misliti da pišem ovu priču zato sto želim da
opravdam svijet koji me je napustio. Ja samo ovako mogu pobijediti dan dok
čekam da majka dođe i otvori prozore. Valjda se dobroti sve manje nadam. Ne
mogu više ničemu vjerovati. Mogu samo zapisivati kako bi ostao neki trag da
sam postojala. Ljudima je đavolje važno da osjećaju kako njihov boravak na
zemlji ima neko skriveno značenje, valjda još samo tako možemo pobjeći od
ludila i obmanuti sebe da je prolaznost jedino izvjesna. Vrijeme, tako sporo
prolazi. Za ovolike godine nikada nijesam plakala, ni zbog usamljenosti ni od
fizičkih bolova. Nešto se zaledilo u meni onog aprilskog dana kada sam poslednji put vidjela oca, stvorilo se neko pletivo oko moje duše i zarobilo mi je
tugu. Često čujem njegove korake, ali nikada se suviše blizu nije primakao da
bih mogla da osjetim da li poželi da vidi moje lice. Obećavam da bih ga dočekala sa osmijehom, ne bi morao čak da me spusti na stolicu, ipravila bih se
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što više mogu i nadala se da moje otvorene rane na leđima ne zaudaraju jako i
obećavam - ne bih ni tada plakala, ali bih znala da to mogu, i bilo bi dovoljno.
Nego, odlutala sam malo. Pisala sam vam kako Mustafa skuplja traljavo biljke
za herbarijum, otac želi da ga šalje u grad da postane učitelj i da zaboravi na
mene i da se nikada više ne vrati, da bude što dalje od Bihora i kazne koja se
kao šuga može proširiti i zahvatiti cijelo selo, pa i njegove noge. A ne zna da
Mustafa nije napisao priču i da je nagradu za konkurs časopisa „Književna
reč“ , zapravo dobio jer sam mu je ja pisala. ”Moj Mustafa će biti veliki pisac”,
čujem ga kako se hvali majci i pakosno je, pun prijekora, podsjeća na bogalja
kojeg mu je rodila. Dok je, gle čuda, Mustafa samo njegov, a moje bolesne
noge pripadaju grijehu moje majke, one noge koje nije oprala amidži Vejselu,
sjećate li se… Eh tako, Mustafa će biti veliki pisac! Nego šta će, pobjeći će iz
ove uklete kuće, a ja ću mu pisati priče. Tajno, tako sam mu obećala zato što
mi je brat ili što uživam dok pišem, zato što ne želim tek tako da skončam… Ja
sam kukavica koja se miri i prezire nepristajanje. Sve što nemamo skloni smo
da tumačimo kao da nam i ne treba, a nije tako.
„Nikad ne čujem riječ bijeg“
Kažu da je Ibrahim htio da žrtvuje svog sina Ismaila. Imali smo goblen sa tom
slikom u dnevnoj sobi. Rahmetli nana je vjerovala da ću se izliječiti i obećala
mi je da će mi ga dati da ga u spremu ponesem mojoj novoj kući. Kada je
umrla, majka je amanet ispunila. Donijela je goblen i stavila ga iznad moje
glave. Nekad sanjam jagnje u očevim rukama koje ga sažaljivo posmatra, a
njemu se od sreće razvalče usne i viri mu zlatni zub, i taman kada krenem da
progovorim -probudim se. Čuju se koraci, moja majka tiho ulazi u sobu. Nosi
tabak, a na njemu se puši kolobotnjica, kiselo mlijeko i jedna filija sira, bijelog,
mladog …zna majka šta ja volim. I vode mi je skoro ponestalo. Veliki bokal
izvorske vode i puno krpa kojima će majka isprati rane. Bez puno priče mijenja
moju posteljinu i pita me šta sam danas radila. Tako majka sprečava da ja nju
podsjetim šta oni bez mene svih ovih godina rade. Ja samo mislim na vazduh
i na maslačak. Majka me miluje po kosi kratko i nosi do stolice. Dok mi skida
spavaćicu, molim je da otvori prozore, ona bez riječi okreće mali esker i oni se
otvaraju. Napolju pada kiša, ljetnja prava kiša, a ja zamišljam nebo, otvaram
usta i vazduh mi struji sve do stomaka, napaja me i podmlađuje, čak osjećam
da se kroz gustu mrežu probijaju kapi kiše i šibaju mi lice, i u nozdrvama osjećam pravi miris maslačka. Ispružila sam ruku i uhvatila suzu.
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Zorko Popović
GALIUM VERUM
– A čika-Mićune, je li i tebe rodila baba-Lila?
– Jeste, Zorko, jeste! – odgovori mi čika-Mićun ni ne trepnuvši i nastavi da brata i mene zapitkuje o svemu što se tog ljeta
dešavalo dok smo bili kod đeda i babe u Crnoj Gori. Po običaju
smo se bili ogrozdili oko njega spremni da slušamo njegove priče,
ali je on prvo morao provjeriti da li Đedo i dalje previja ranu koju
je zadobio u pobjedničkoj bici nakon koje je crnogorska vojska
odstupila a on se sa mnogim saborcima obreo u logoru u Bardanjolu; pripitao je da li smo i ovog ljeta molili baba-Lilu da nam
ponovo priča kako joj je jednom davno nespomenica pregmizala
preko krila dok je śeđela na travi (već smo znali da se zmija u
narodu tako naziva zbog straha da bi se na svoj spomen mogla
odnekud pojaviti); zanimalo ga je da li je i ljetos presušila mala
kamenica, pa smo živo morali pojiti na bistjerni kod zadruge ...
Čika-Mićun je bio očev drug iz logora. Pamtim ga otkad
pamtim i prve događaje u životu. Neizostavan je bio njegov dolazak na svaki naš rođendan, za koji bismo brat i ja dobijali na dar
lijepe knjige ili pjesmarice, ali i jabuke iz njegovog rodnog, užičkog kraja. Upio sam raskoš parmenke, jedrinu izliječene budimke i neobičnost starinske vajlike, nekako drukčije od svih jabuka
koje sam do tada znao. Ipak, najviše smo se radovali njegovim
pričama, a kazivanje neke nove, neobične i gotovo nemoguće životne storije zaključio bi obično riječima:
– Eto, Zorko, tako ti je to kad vo legne i mače ga ljulja, a
komarac čini hladovinu!
Molili bismo ga da nam opet recituje Talandaru Maru, narodnu pjesmu iz užičkog kraja, poučnih početnih stihova: „Kad se ženi
koji kuće nema / prosi curu koja sreće nema.“ Naučili smo basnu o
promrzlom vrapcu sa čak tri naravoučenija. Upamtili smo priču o
neobično mudroj đevojci koja je neodlučne prosce najprije zbunila,
a zatim zapanjila odgovorima o nepovratnom zajmu, o pravljenju
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dva posla od jednog i o odlasku u neobični lov (u kome što uloviš baciš, a što ne
uloviš vratiš kući). Čuli smo i kako ne valja stati na sugreb ... A kasnije, kako su
se bratovljeve i moje spoznaje o životu mijenjale i mi odrastali, mijenjale su se
polako i čika-Mićunove priče iz kojih bismo saznavali da u životu nije baš sve
idilično. Zamišljali smo kako to nekom glava može biti kao pronosak? Odmah
smo razumjeli da su svočad đeca novovjenčanih roditelja koja su „unijeta“ iz
njihovih prethodnih brakova, ali nam je tužno bilo što se, ako se rodi dijete i u
novom braku, sva đeca onda zovu trizlići. Ni ne pomišljajući da može i majka
biti zavidna kćeri, s nevjericom smo čuli dotad nam nepojmljivu priču o đevojci
koja je „omrznula nani / jer je traže po selu jarani“ ...
Kada smo se, nakon školske 57./58. godine provedene u Parizu (đe je otac
službeno boravio), opet viđeli s čika-Mićunom, prvo mi je bilo da mu kažem
koliko sam bio srećan kad sam u Sežani kroz otvoreni prozor kupea, poslije
gotovo godinu dana, začuo žamor na jeziku koji mi se činio našim mnogo više
nego što bi to danas bilo uputno reći. Uskliknuo sam:
– Čika-Mićune, naš je jezik najlepši na svetu!!!
– Jeste, Zorko, jeste! – odgovorio mi je čika-Mićun ne sluteći da će doći
dani kada ćemo se na ovim prostorima razumijeti mnogo manje nego što razumijemo jezike kojima govorimo ...
Živjeli smo u II paviljonu u Cvijićevoj ulici, nekad najljepšoj u Beogradu kada su je krasili dvostruki redovi jablanova. I čika-Mićun je, gurajući japanere, učestvovao u poratnom udarničkom podizanju tih paviljona, za koje
se voljelo reći da su „u profesorskoj koloniji“ makar da su zapravo bili pored
tog naselja lijepih predratnih kuća. Početkom šezdesetih bila je duga zima i
śećam se da se „iglo“ koji smo iza paviljona napravili od nabijenog snijega
nije bio otopio do kraja marta, a onda je početkom aprila buknulo proljeće
i Cvijićevom su već prolazili Goranci uzvikujući: »Krpimo šerpeee, lonceee,
koritaaaaaa!« Željni sunca, cijelo prijepodne smo ulijenjeno śeđeli na ter-papirom pokrivenom krovu garaže uz koju je kopnila naša „građevina“. Zanijeti
kartama i šahom, na otužni miris katrana nijesmo se obazirali. Ali, do uveče je
cijela naša družina imala simptome sunčanice. Kada sam se poslije dva dana
time „pohvalio“ čika- Mićunu, on mi je prvo kazao:
– Zorko, bolje da te guja ujede, nego li da te martovsko sunce ogrije u
sjedećem položaju.
prešavši (kao i uvijek kad bi se nešto odnosilo na davna vremena) s neobičnom lakoćom na ijekavicu!
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– Ali, čika-Mićune, sad je početak aprila?
– Jeste, Zorko, jeste, ali to je bilo po starom kalendaru!
Tako sam prvi put spoznao praktičnu razliku između dva kalendara.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ne ni od oca niti od čika-Mićuna, već od jednog njihovog glagoljivog „klasića“ saznao sam kako je 1941. godine pred njima sebi pištoljem presudio komandant škole rezervnih oficira u Sarajevu. Prije toga saopštio je postrojenim
pitomcima odluku o kapitulaciji države i njihovoj deportaciji u Njemačku. Ironija sudbine htjela je da dvojica zakletih ljevičara i iskrenih pobornika socijalne
pravde gotovo četiri godine života (do trećeg, uspješnog pokušaja i prebjega saveznicima) provedu u logoru u rodnom mjestu Karla Marksa. Sva razočarenja
1948. godinom čika-Mićun kao da je zapretao duboko u sebi; jedino bi zgodnom
prilikom citirao Uvod u tumačenje pretkapitalističkih formacija od Ostrovitjanova, valjda manje suspektnog sovjetskog autora, čijom bi knjigom tumačio brojne
društvene promene, pa čak mi se čini i Zakon o udruženom radu. Ali prava čikaMićunova razočarenja mislim da su započela kad su se jednom, kasnije visoko
pozicioniranom, „drugu“ pod pazusima ubuđale dvije vekne dok su, gladni i
žedni, stočnim furgonima danima putovali prema Njemačkoj, propuštajući sve
vojne kompozicije za Istočni front. Ime tog političara nikad nijesu izustili – kao
da je postojala neka zavjera ćutanja o cijelom događaju!
Čika-Mićun je bio obrazovan i načitan čovjek (što sam tek mnogo kasnije
saznao, kao i da je bio savjetnik u jednom od najviših sudova bivše države),
ali vezu sa svojim užičkim krajem nikada nije prekidao. Poticao je iz familije znamenitog hercegovačkog serdara, koja je u seobu u užički kraj povela i
Milavu, mljekulju čija se loza nije nikad prekidala, a ponajbolja junica u tom
nizu dobijala bi ime koje se nije smjelo zatrti. Svoj rod je zadužio time što su se
kod njega, kroz garsonjeru prepunu knjiga, odškolovali brojni rođaci i mnogi
su postigli zavidne uspjehe u životu. Ipak, bilo je i onih koji bi brzo odustali, a
čika-Mićun bi ih lako prepoznavao: nakon što bi ustao, doručkovao i probudio
novopečenog brucoša, otišao bi na posao, a onda bi se ubrzo vratio zbog tobože zaboravljenih naočara – oni koje je zatekao da i dalje spavaju nijesu izdržali
ni do januarskog roka ...
***
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Samo je život mogao tako da potvrdi tačnost latinske izreke da se sličan
sličnom raduje! Ujko-Tomica bio je ugledni istoričar i kad bi nam svratio u
kuću bez daha sam slušao sve što je pričao; i danas sam opčinjen kako je na
mučnim razgovorima u Sovjetskom Savezu (na osnovu Lenjinove misli, zapisane na nekoj margini, da je poslije Balkanskih ratova na poluostrvu ostala
jedna neslobodna nacija!) učestvovao u dokazivanju postojanja Makedonaca.
Za kratkog ljetnjeg boravka u Budvi, ujko-Tomica je u nekom društvu slučajno
upoznao čika-Mićuna i toliko su postali bliski da ga je, na kraju, upitao zašto se
nije ženio. Kada je čika-Mićun odgovorio kako nije bio sreće da upozna ženu
kakvu ima njegov drug iz logora, profesor i Crnogorac, usljedilo je uzajamno
propitivanje koje se završilo čika-Mićunovom nevjericom:
– I ima ženu Julu!?!?!?
a kad je dobio odgovor:
– Da, i ženu Julu!
„identifikacija“ mojih roditelja bila je završena.
***
Bio sam na početku druge godine studija kad sam pri povratku sa popodnevnih predavanja ośetio neku čudnu nelagodnost; činilo mi se da ću iz
kože iskočiti, ali sam kod Mostara (još nije bilo mostarske petlje!) zapravo gotovo iskočio iz punog autobusa i pješice, preko Careve ćuprije, nekako stigao
na Banovo brdo. Roditelji su pozvali hitnu pomoć, ali dvojica liječnika (jedan
je bio „pridruženi“ stažista) nijesu imali što da zapaze osim malo povišene
temperature i jedva vidljive i bolne bubuljice pri kraju kičme, pa je ostalo da
sačekamo drugi dan. Nije prošlo ni pola sata od njihovog odlaska, kad se javio
čika-Mićun i nakon što je sve čuo od moje majke, prvo je kazao:
– To ti je, Julo, nicina!
A potom je uslijedilo uputstvo kako treba prepolovljenu glavicu crnog
luka ugrijati na ploči štednjaka i potom prisloniti na sami gnojni vršak. Ne
znam da li je bilo veće moje olakšanje ili količina gnoja koja je driznula ...
Idućeg dana, kada sam otišao kod hirurga, lako je bilo ustanoviti da se radilo o
pilonidalnom sinusu, tj. o dermoidnoj cisti koju treba operisati. A dok to nije
učinjeno, na svakom bi mi se ispitu „provalila“ kao svojevrsni pokazatelj stresa.
Od toga dana ne sumnjam u čika-Mićunovu priču kako se nekad u narodnoj
medicini vršila svojevrsna auto-shema: trskom bi se nekome na nižem dijelu
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leđa „prespojili“ krvni sudovi i tako izmiješale „lijeva“ i „desna“ krv, čime bi se
poboljšavao imunitet organizma ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tog, sad već dalekog, juna bio sam na izmaku snage – trebalo je studije
privesti kraju, a premaljeće je nemilosrdno mamilo! Sav dotadašnji napor kao
da je izgubio svoj smisao i ni na što se više nijesam mogao usredsrediti. Činilo
mi se da nosim breme koje niti mogu da zbacim niti da ga iznesem do kraja.
Kao da me je bio sustigao usud „mladohegelijanaca“, o čijim mukama nam
je govorio prof. Bogdan Šešić, u okviru nezaboravnih predavanja iz Uvoda u
filozofiju prirodnih i matematičkih nauka. Pričajući o brojnim mladim ljudima
koji su, želeći da „doktoriraju iz Hegela“, ne rijetko pokleknuli – jer bi došli u
situaciju da niti tezu mogu da dovrše niti taj golemi teret mogu da ostave na
pola puta – dragi nas je profesor pripremao više za život nego li za ispit i nauku.
Kad nam je tih dana čika-Mićun došao u kuću, odmah je vidio koliko mi
„koza nije bilo na broju“, pa je pomenuo kako će opet ići kod sinovice koja je
držala apartmane na Zlatiboru, a onda je, kao uzgred, samo upitao:
– A što ne bi Zorko pošao sa mnom na Zlatibor?
izbjegavši i ovog puta da upotrijebi riječ „povede“, jer je govorio kako se
neko može voditi samo u zatvor, a jedini dopušteni izuzetak bilo mu je da se
može i mlada povesti na vjenčanje.
Dani su nam na Zlatiboru prolazili u dugotrajnim pješačenjima, najprije do
trla, đe je rasna junica Milava pasla sa brojnim govedima i kao da nas je iščekivala s dnevnim „sljedovanjem“ mekinja. Često bismo, dok ne odmaknemo iz „urbanog“ djela Zlatibora, zastali u razgovoru sa nekim od brojnih čika- Mićunovih
znanaca koje je pozdravljao gotovo na svakom koraku. A kad bismo se osamili,
čika-Mićun bi mi ponešto ispričao iz povijesti zlatiborskog kraja.
Baš prvog dana nabasali smo i na jednog njegovog četrdesetogodišnjeg
poznanika, kojem me je čika-Mićun predstavio i, očito ne bez razloga, kazao
i čiji sam sin. Saznavši da sam student, prvo je upitao koliko mi je ispita još
preostalo i kad ću da diplomiram! Ta pitanja nije propustio da mi postavi svaki
put kad bismo ga sreli, a meni se već činilo da me uhodi. Ośetivši da mi ne
treba mnogo pa da idući put planem, čika-Mićun je zgodno naveo razgovor
na svoje hercegovačko porijeklo, a potom i na moje crnogorsko. Nastojeći da
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mi što bolje uporedi domišljatost jednih sa plahovitošću drugih, ispričao mi je
događaj zbog kojeg bi Crnogorac, kako je rekao, potegao „livor“. Davnih dana
jedan njegov zemljak bio je ukrao kravu i za to „odležao“ u užičkom zatvoru.
Dosta vremena poslije toga neki drugi zemljak, po imenu Mile, bio je ukrao
sat i taman su ga za pazarni dan žandari bili pustili iz „apsa“, pa je śedio s društvom u kafani. U jednom trenutku kravokradica, uvjeren da je njegov krimen
već zaboravljen, preko prepune sale glasno je upitao:
– Boga ti, Mile, koliko je sati?
– Što pitaš!? Nećeš zar krave musti? – odgovorio je Mile preko ramena i
mirno nastavio kafanski razgovor.
Usput mi je čika-Mićun, kao slučajno, pomenuo da taj njegov znatiželjni
poznanik nikad nije diplomirao na grupi na Filološkom fakultetu na kojoj je
moj otac predavao i bio poznat po neumoljivoj principijelnosti. Shvatio sam da
se vječitom apsolventu nenadano ukazala prilika da bar meni posoli po živoj
rani, dobro znajući da se na Zlatibor ne dolazi samo zbog medenih kolača. Ali
sam se u istom trenutku śetio i događaja iz tada kultne „Kviskoteke“. Naime,
kad god bi mu se u emisiji pojavio neki vremešni apsolvent, legendarni Oliver
Mlakar bi upoznavanje s kandidatom završio konstatacijom:
– Uostalom znanost nije zec, pa da utekne!
Međutim, nakon što je od jednog postarijeg studenta (da li je on znao da
O. Mlakar nikad nije diplomirao na romanskoj lingvistici?) dobio odgovor:
– Ali nije ni magare, pa da je svako jaše!
poznati voditelj više nije „peckao“ apsolvente u svojoj emisiji. Već śutradan mi se ukazala prilika da pri ponovnom „propitivanju“ kažem radoznalcu
da sam od čika-Mićuna saznao da je kolega po struci sa Oliverom Mlakarom,
pa da ću mu najbolje odgovoriti prepričavanjem te anegdote ... Samo je treptao, a preostali susreti protekli su bez pitanja o mom diplomiranju. Petnaestak
godina kasnije u disertaciji Todora Bakovića Depresivni optimizam Crnogoraca
pročitao sam gotovo taksativno navedene razlike u prirodi Crnogoraca i Hercegovaca. Neke od njih i danas se u meni bore, a čika-Mićun mi je – znajući da
je moja majka iz plemena koje Crnogorci obično smatraju hercegovačkim, a
Hercegovci crnogorskim plemenom – pomogao da ih bar ponekad pomirim.
***
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Kad smo trećeg dana boravka na Zlatiboru sreli čika-Mićunove poznanike iz Beograda, nije se mogao odgovoriti pozivu da u popodnevnim satima
dođe (a i ja s njim) na kafu u njihovu nedavno završenu vikendicu, čiju su
nam lokaciju detaljno opisali. Odmorivši se poslije ručka i sačekavši da sjenke
počnu primjetnije da se izdužuju, polako smo krenuli u pośetu. Već iz daleka
postalo je jasno da je vikendica zapravo predivna dvospratna kuća, a po broju ljudi pred njom moglo se naslutiti da nijesmo pozvani samo na kafu. Sve
zvanice su obišle kuću. Svaki od nivoa bio je uređen u posebnom stilu i vrlo
otmjeno opremljen. Čak smo zavirili i u „mokre čvorove“ na svakome spratu ...
Śeđelo se na verandi ispred kuće, đe je bilo upriličeno i obilno posluženje.
Razgovor o kući nije prestajao. Svi su hvalili ukus s kojim je namještena. No,
tada su i domaćini otvorili dušu – ispričali su kolikih ih je to odricanja stajalo,
pa eto ni sada, kad je sve gotovo, brige ne prestaju. Nedavno je neko poskidao
kapke sa prozora u prizemlju. Zato je morao da bude nađen neki čiča koji će
kuću češće da obilazi, a kad je gràd razbio nekoliko crijepova, pokazalo se neophodnim da se čiči uvede i telefon kako bi što prije mogao da javi u Beograd
o novonastaloj šteti. I tako redom ...
I čika-Mićun se o svemu pohvalno izrazio, ali u razgovoru nije mnogo
učestvovao. Jedna od zvanica, njegov drug iz mladih dana koji je očito znao
za čika-Mićunovu načitanost i mnoge njegove priče, a śedio je baš prekoputa,
reče mu u jednom trenutku:
– Mićo, ti danas k'o onaj tvoj Zenon?!
Čika-Mićun se samo blago osmjehnuo i nastavio da sluša razgovore ostalih koji nijesu ni čuli ni razumjeli ovu aluziju. A odnosila se na anegdotu o
poznatom grčkom filozofu, koji se na nekoj gozbi – dok su svi prisutni jeli, pili
i razgovarali – samo služio. Na pitanje jednog od gostiju:
– O, Zenone, zašto ti jedini svoj jezik obuzdavaš?
mudrac je odgovorio:
– Kad sam govorio, jednom sam se pokajao; kad sam ćutao, nikad se nijesam pokajao!
Ubrzo je čika-Mićun ustao i – pravdajući se sumrakom koji se već naslućivao i slabijim vidom – pozdravio se sa domaćinima i poželio da se u zdravlju
opet sretnu ...
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Odmicali smo pokošenom livadom. Zvijezde su se na istoku već nečujno
rojile, a zvuci nadolazeće ljetnje noći preplavljivali su zatalasane redove razmirisanih otkosa između kojih je čika-Mićun – šumno udišući večernju svježinu
i, činilo mi se, žmureći – hitao u smiraj još jednog dana.
***
Prilikom jednog povratka sa trla, kad je sunce već uveliko počinjalo da
žagri, svratili smo u kuću čika-Mićunovog starog znanca, koji se bavio pčelarstvom. Hladna voda i ponuđeni med brzo su nas okrijepili. Dok sam sa zanimanjem, po prvi put u životu, posmatrao odvajanje meda od saća, čika- Mićun
je, nudeći i mene, probao različite vrste meda, znalački govoreći za svaku đe
su pčele bile na paši. Opojni miris livadskog meda i gotovo opori ukus meda
prikupljanog u borovoj šumi ponio sam za sva vremena. Samo za jednu vrstu
meda, mirisa koji mi je bio neobičan i gotovo neprijatan, ništa mi nije rekao ...
Kad smo napustili pčelarevu kuću, čika-Mićun dovrši svoje kazivanje:
– A ono ti je, Zorko, bio medljičav med. Ima miris na śernatu vunu!
besprijekorno izgovorivši glas ś (kasnije sam pročitao da medljičav med
nastaje kad pčele sakupljaju sok na lišću što ga ispuštaju nekakve biljne vaši). I
tada, pokušavajući da miris takve vune učinim prepoznatljivim, prizvah davni
događaj koji se zbio na Palilulskoj pijaci u Beogradu. Idući od jedne do druge
„planinke“ i probajući kajmak, čika-Mićun se jednoj od njih obratio riječima:
– A što ti, snajka, spavaš tamo gdje razlijevaš?
Zatečena pitanjem, seljanka je bila zanijemila, a dvije njene „druge“, koje
su dobro znale kako svaka od njih vodi mljekar, samo su se pogledavale, dok
jedna od njih nije – više za sebe i ne primjećujući da sam u čika-Mićunovom
društvu – tiho promrsila:
– Kako pogodi, Bog ga pogodio?!
***
Obično bismo, sudeći po vremenu provedenom u laganom, ravnomernom hodu, svakog dana prevaljivali oko deset kilometara. Blagotvornost tih
stalnih šetnji prepoznavali smo i u već stečenoj kondiciji, pa me nije mnogo
iznenadilo kad čika-Mićun predloži jednog jutra da se zaputimo nešto dalje,
ne otkrivajući mi krajnje odredište. Zadivljen svime što sam do tada vidio,
odmah sam pristao ...
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Polako smo vijugali zatalasanim zlatiborskim platoom oivičenim Liskom,
Čigotom, Crnim vrhom i udaljenim Tornikom. Zaokolili smo i uveliko za sobom ostavili trlo i nesnosne obade. Po proširivanju vidika primjetio sam da smo
na sve većoj nadmorskoj visini. Međutim, umora nije bilo. Čika-Mićun je uspon
vješto savlađivao stalnim krivudanjem, izbjegavajući tako velike nagibe, baš kao
u jednoj njegovoj priči upamćenoj iz vremena kada sam u gimnaziji počeo malo
više da se zanimam matematikom. Početkom prošloga vijeka živio je u čikaMićunovom rodnom selu neki mladić koji bi – dok čeka da mu se smelje žito –
štapom, u prašini od brašna koja je prekrivala vodenični pod, rješavao kvadratne
jednačine. Međutim, dok bi svi seljani, po završenoj meljavi, natovarena volujska
kola, uz strminu koja je vodila od mlina, gonili u cik-cak, ovaj mladić je svoju
zapregu ćerao pravo uz brdo! I prozvaše ga „mudra budala“ ...
Izbili smo na jednu blagu, zatravnjenu padinu. Ne zaustavljajući se, čikaMićun se uputi kroz travu pravcem koji se meni nije činio posebno privilegovanim, a njemu je očigledno odavno bio poznat. Ubrzo stade i othuknu.
Da li smo stigli? Izvadi iz džepa izletničku čašu na sklapanje i saže se. Tek
tada, među sočnim busenovima svilenkaste trave, zapazih bistro jezerce koje
je gotovo neprimjetno oticalo niz padinu. To se naslućivalo samo po zlatastom
otsjaju ponekog zrnca pijeska koje bi vodena struja pokrenula sa dna.
Čika-Mićun je uvijek uza se imao nekoliko kocaka šećera kojima bi se
poslužio kad bismo u toku šetnje svratili na neku vodu da ugasimo žeđ. U
početku je i mene nudio šećerom, ali kako sam se ja svaki put zahvalio, poslije
nekoliko dana je odustao od toga. Međutim, ovoga puta, u trenutku kad sam se
i ja spremao da pijem, čika-Mićun mi pruži jednu kocku i reče:
– Uzmi, Zorko, uzmi! Da ne misli voda da je kučka pije!
I uzeh ponuđeni šećer iz poštovanja prema prelijepoj vodi. Bio je to izvor
Rzava.
***
Posljednjeg dana boravka na Zlatiboru (već je počinjao mjesec jul) išli smo
uskom, utabanom stazom koja je prosijecala livadu prepunu ivanjskog cvijeća
(trava je dosezala do pojasa, a u nekim „popravljenim“ livadama – na kojima je
obavljeno prihranjivanje – pojedini strukovi su nam bili u visini grudi). U susret
nam je, pognute glave, nailazio jedan u to vrijeme vrlo visoki rukovodilac. Iako
prilično stariji, čika-Mićun (a i ja za njim) malo se skrajnuo sa staze i glasno
rekao: »Dobar dan!« tom „neznancu“, koji je pocrvenio, smušeno otpozdravio i
prošao. Kad smo se malo udaljili, čika-Mićun, više kao za sebe, samo reče:
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– I dva kurjaka, kad se sretnu na nekoj samštini, bar mahnu repom!
Od tada mi se nije desilo da „odćutim“ ni čekanje lifta u nepoznatoj zgradi pored čovjeka kojeg prvi, a vjerovatno i posljednji, put vidim ...
A onda, na toj istoj livadi ali na njenom drugom kraju, naiđosmo na dvije
gospođe srednjih godina, ruku punih žućkastog cvijeća. Ćika-Mićun im se javi
i priđe, upitavši da li znaju kako se naučno zove vrsta tog cvijeća od koje su sačinjene njihove rukoveti. Kad one odgovoriše odrečno, reče im da se ivanjsko
cvijeće na latinskom zove Galium verum. I dok su ga one pomalo s čuđenjem
posmatrale, počeo je da recituje istoimenu pjesmu Danice Maksimović. Kad je
kazivao strofu:
Ja ne zaplakah nad prošlošću čednom –
Vrelo je suza presahlo u meni;
Pred budućnošću tamnom, nedoglednom,
Ustaše seni nada potrveni'!
glas mu je već podrhtavao i naglo je prekinuo recitovanje; blago se naklonio, učtivo pozdravio svoju sad već zapanjenu i zanemjelu publiku i lagano
nastavio stazom kroz ivanjsko cvijeće. Do trla nije progovorio više ni riječi.
Ćutke sam ga slijedio – nijesam se usuđivao da oskrnavim tišinu! Shvatio sam
da i čika- Mićun ima svoju tajnu, shvatio sam koliko ga zapravo ne poznajem
iako sam ga znao od svog rođenja.
***
Čika-Mićuna sam posljednji put vidio prije odlaska na odsluženje vojnog
roka. Kao da sam predośećao da kasnije neće biti prilike da me još nečim pripremi za budućnost – koja mi se tada činila i tamnom i nedoglednom – otišao
sam kod njega da se pozdravim. Kratko me je podučio:
– Zorko, ti tamo k'o ovca, u sredinu – ne ističi se ni glupošću ni pameću!
I, kao i uvijek, pokazalo se da je bio u pravu. Ali, o tome možda nekom
drugom prilikom ...
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Nikolla Nikoliq
TREGIME

(Përktheu: Dimitrov Popoviq)

ATAKAMA

D

ielli së pari shkëlqen objektet e çuditshme në majën Sero Paranallo. Në sheshin e ngritur në mes të shkretëtirës së Atakamës
shfaqen Antu, Kuejeni, Malipali dhe Jepuni, teleskopët e observatorit që i përkasin Evropës Jugore. Qielli mbi vendin më të thatë
në botë gjatë të gjithë vitit është i çliruar nga mjegulla dhe reshjet.
Përmes pastërtisë kristale të ajrit, okularët e mëdhenj vëzhgojnë
planetët ekstrasolare, yjet që qarkojnë frikshëm rreth gropës së
zezë në qendër të Rrugës së Qumështit, duke gjurmuar rreth të
vërtetave mbi krijimin e gjithësisë dhe jetës jashtëtokësore. Qielli
duket natën si një vend i shkrumbuar, i mbuluar me një brymë me
shkëlqim. Nga teleskopët zgjaten rrezet me ngjyrë qelibari , të cilat
e ndihmojnë sistemin e optikës adaptuese që të shmangë defektet
në figurën e krijuar në kushtet e ndikimit atmosferik. Hija ngadalë
tokëzohet drejt luginave të fshehura pas lartësive. Kur skaji i saj
arrin teri tek rrëza e maleve, drita i zbulon rastet e përkulura të
cilat ngjajnë me shkëmbinjtë e gjallëruar. Ato janë gratë që rrëmihin. Ato mbërrijnë në shkretëtirë që kur rrezet e para lajmërojnë
ardhjen e ditës së re dhe pastaj me orë të tëra me lopata thyejnë
shtresën e fortë të dheut të kripur dhe lavës së ngrirë. Ato gjurmojnë pas mbetjeve të etërve, burrave, vëllezërve dhe djemve të tyre.
Gjatë diktaturës së Augusto Pinoçetit, trupat e vdekur të kundërshtarëve politikë janë hedhur gjithandej Atakamës. Nga ato kanë
mbetur vetëm fotografitë e zbardhura dhe kujtimet e grave, fytyrat
e të cilave i ka zhubrosur dielli i shkretëtirës.
Rreth mesditës, Konstanca ngre gjunjët e saj të plagosura
nga dheu. Fshin djersët nga balli, pi gllënjkën e fundit të ujit nga
matara dhe përsëri vendos shaminë në kokë. Hedh vështrimin
mbi thesin dhe pastaj e merr. E pret ngjitja në të përpjetën prej
njëqind metrash. Atëherë lopata i shërben si shkop skiatorësh.
Hapat nëpër tokën e thatë lënë pas vetes një tingull të ashpër. Ato
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përparojnë ngadalë në udhën tik-tak, duke mos u kthyer prapa drejt luginës
në të cilën rrëshqasin shkëlqimet e dritës. Para saj ngrihen konturët e zinj të
teleskopëve. Në shpate hedhin kuadratet e hijes shpëtimtare. Arrin deri te maja
e pendës dhe mbështetet në murin e një ndërtese ndihmëse. Rreth vetes nuk
dëgjon asnjë lloj zëri. Lëshohet lehtë mbi një gur, dhe përsëri dëgjon. Del nga
hija dhe ngre kryet; dielli është në zenit, as kësaj radhe nuk është vonuar. Së
shpejti do të dëgjojë hapat e tij.
Rubeni shfaqet që pas teleskopit të fundit. Ecën në rrugën e lakuar të hijes.
Këmisha e bardhë me mëngë të shkurtra, pantallona bezhë të kthyera, kapela e
kuqe. Nga një herë i duket se edhe ai vjen nga qyteti, se uniformat në observator
duhet të jenë si të astronautëve. Në dorë i mbështillet çante e lëkurës.
- Ke kohë që pret?
- Jo, veç sa kam ardhur. Mendova se jam vonuar.
Përkulet dhe e përqafon, nuk e lejon të ngrihet. Ulet në bllokun prej betoni përballë saj. Sytë e zinj e vështrojnë tërthorazi.
- Dukesh i lodhur?
- Mbrëmë ka qenë një alarm i vogël, shi i vërtetë meteorësh, - thotë ai,
megjithëse nuk mund t’i shmangej përshtypjes se ajo dukej më e lodhur se
gjithmonë më përpara. E tillë ishte vetëm në ditën e parë, kur e ka gjetur
pa ndjenja në po këtë vend, kur e pafuqishme ka kërkuar një vend me hije.
Atëherë i ka shpëtuar jetën. Që atëherë ajo çdo ditë vjen në të njëjtën orë, që të
marrë frymë pranë mikut të ri. Kurse ai kështu më gëzueshëm kalon pauzën
gjysmë orëshe.
- Ja ku e ke, përtërihu, - i a zgjati shishen me lëng çerimoje.
Ajo e pi një gllënjkë dhe pushon. Mbyll shishen dhe duke u përcaktuar
shikon dheun.
- Diçka nuk është në rregull?
- Jo por..., dhe shikimi i rrëshqiti nga fytyra e tij dhe u ndal mbi thesin.
- Ke arritur? Ke gjetur diçka?
Konstanca nuk përgjigjet. Në vend të kësaj, me një frymëmarrje të madhe e një tingëllim fishkëllyes hap thesin. Nga ai nxjerrin me kujdes një objekt
të zi. E vendosin ngadalë në tokë mes këmbëve të Rubenit dhe të saj. Prej tij
ndahen disa gurë të hirtë.
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Rubeni njeh formën e çizmes. Lidhëzat janë të këputura, shumica e kapëseve ka rënë, kurse te gryka vëren një materie të fortë të hirtë.
- Kjo është çizmja e birit tim, Hektorit. Çizmja dhe tabani ....
Rubeni e ndjen se si zemra i përshpejtohet. Përmes vapës ndjen erën e
kockës së kalbur, i dallon nuancat e saj të errëta dhe të ndritshme. Ose i duket
ashtu. Të ngrohtët e mallkuar i përzien mendimet. Gishtat e rrudhur të Konstancës prekin lehtë mbetjet eshtërore.
- Prit, si mund të jesh e sigurt? Shkretëtira është plot me eshtra. Mund të
jenë të kujtdo...
- Jo, shikoje, - thotë ajo e qetë dhe poshtë mbulesës nxjerr një copë pëlhurë të zverdhur. Skaji është i qepur me pe të gjelbër. E tërhoqi dhe e shtrëngoi
me duart që i dridheshin, tregon anën e kurorës.
- Jo, nuk mund të gabohem. Kjo është e tij. Me këtë veshje e kanë marrë.
Një kohë ndenji në qetësi. Dielli kaloi në anën tjetër duke ua ngushtuar
vendin ku ishin futur nën hije. Ajo me kokë të ulur lëviz çizmen, ai shikon
horizontin e zhveshur. Krejt larg, pas masivit, shtrihet oqeani. Qielli në atë anë
është diçka më i zbardhur.
- Po çfarë është bërë me të tjerët?
- Nuk ka aty. Ose unë nuk mund t’i arrij. Ndoshta është në ndonjë vend
tjetër, ose ndoshta unë nuk rrëmih aq sa duhet thellë. Kush e di. Toka është aq
e fortë. Sikur nuk do ta japë.
Ajo e ngre çizmen, e puth, e sjell mbi gjoks, e shtrëngon në duar.
- Kur këto çuditë e tua të mund të drejtoheshin poshtë, të më ndihmonin,
që përmes tyre ta gjej, tha me buzëqeshje, ndërsa bebet e syrit valëzonin mes
lotësh.
Atë pasdreke Rubeni nuk u mor me yjet por është marrë me punët tokësore. I është lutur shokut që ta ndërrojë si dezhur dhe pastaj është futur në depo
dhe është nisur drejt teposhtës me lopatë dhe shatë të mbështetura në krahë.
Deri tek rrezja e fundit diellore mbi Atakamë janë thyer jehonat e shkatërrimit
të tokës së ngurtësuar.
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I MBËRTHYERI
Vizita e fundit ka treguar se sëmundja ka përparuar mjaft shpejt. Tani i ka
kapur stomakun dhe ezofagun. Rinia ka punuar kundër tij: qelizat e sëmundjes
së keqe janë ripërtërirë në mënyrë të rrufeshme. Doktori ka ulur krahët, nga
operacioni nuk d të kish as një përfitim. Asgjë nuk ka mundur të bëhet më tej.
E ka shikuar deri sa pyetjet janë bërë më të rralla. As që ka lëvizur – ka shpejtuar menjëherë drejt stilolapsit të varur në xhepin e mantelit, në majën e të
cilit boja e dalë kish plagosur bardhësinë e theksuar të saj. Pastaj ka qeshur dhe
mezi ka bërë shenjë me kokë. Kjo për të nuk ka qenë asgjë e re. E ka përpirë i
kënaqur çdo fjalë, si student i mësuar me gjashta, i mërzitur nga riprovimet.
Është ditë e hënë. Jashtë ka ditë që fryn veriu. Të shtrënguar njeri pranë
tjetrit, tërhiqen për në shtëpi. Rrugës kthehen deri te farmacia, për dozën e
re. Në shtëpi e vendos në sirtar dhe shkon në kuzhinë që të kryejë drekën.
Dëgjon deri sa pret qepën. Andej vinë tone të qeta. Ka disa kohë që nuk i ndërron kanalet, vetëm ndez televizorin dhe shtyn telekomandën. Kështu çdo ditë.
Çfarëdo që të ketë aty, lajme, reklamë, njoftime, bile edhe ndërprerje programi,
do të qëndrojë aty. Ka rëndësi vetëm që të jetë i ndezur.
Ja ku janë, ja delfinët, - njofton me një zë të dobët.
Çfarë bëjnë tani?
I vogli nuk di të dalë... Jo, në të vërtetë frikohet, është në mes dhe nuk
guxon të shkojë pas nënës. I trembet akoma publikut.
Lotët i rrjedhin nga sytë, nuk është shmangur në kohë.
Mendo, sikur të ishim kështu përbrenda, vetëm kaltërsi dhe shkëlqim...
Pastërti. Dhe dallgët, sigurisht, si këta në basen, shikoji, dallgë të lehta nga
fundi deri në majë.
Në kohët e fundit çdo bisedë është e tillë, e pakuptim. Rrinë njeri përballë
tjetrit dhe bisedojnë për gjëra pa vlerë. Në fillim ka menduar se sëmundja i
është përhapur edhe në tru, dhe ka filluar të luajë mendsh. Më vonë ka kuptuar
se kjo është mbrojtja e tij. Ka kuptuar se me shpejtësi po e kumb betejën. Çdo
ditë bie edhe nga një figurë, por ato të mbeturat zgjedhin drejtime të çuditshme që shqetësojnë kundërshtarin. I largohen. I fshehin fundin.
Gjella e bërë me karotë e mban në jetë. Përveç morfinës, kjo është gjithçka që fut në organizëm. Vetëm atë e pranon organizmi. Nga ilaçet ka hequr
dorë. Thithë me vështirësi, shpesh duke i vjellë kafshatat që nuk ia pranon fyti.
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Kur i mërzitet, e shtyn pjatën dhe me duar fshin gojën. Kryqëzon duart në tavolinë dhe e shikon me dëshirë me sytë e tij pa ngjyrë e të mekur.
Ta lëshojmë?, buzët i ka të mavijosura dhe të thata, zërin e ka si një mërmëritje të prerë. Me këtë entuziazëm të shformuar ngjan me një fantazmë. Ajo
nëpër tym zgjedh të kaluarën dhe fëmijërinë e tij.
Është shumë pluhur. Duhet së pari ta pastroj.
Le ta bëjmë këtë. Më ka thënë se pas vdekjes së tij do të jetë gjithçka në
dispozicion të saj. Gjithçka.
Ka frikë që ta ulë atë valixhe të madhe nga dollapi. Shumicën e gjërave i
ka harruar, por disa i mban mend mirë. Lart është më e sigurt se nuk ka forcë
që ta kapë. Por nga një herë pyet, për se gjithë kjo. Kujdesi i tepërt ka kohë që e
ka humbur kuptimin, e kanë fituar me kohë vërtetimin, çdo të hënë po e njëjta
vulë godet në të njëjtin vend. Rrethi ngjyrë manushaqe është kthyer në të zi,
një vorbull e përkëdhelur që e tërheq teposhtë. Së shpejti poshtë do të tregohet
fytyra e tij dhe do të shënojë fundin. Njësoj, do të bëjë siç kërkon.
Me kohë ka mësuar të parashikojë dhimbjen. Sapo e kupton se afrohet,
merr figurat e veta dhe ndreq gozhdët. Dhe krahas plagëve të hapura në pëllëmbë, mundohet ta bindë se ashtu e ka më lehtë.
Mos bëj më kështu, do të infektohesh, - i thotë ajo ashpër. Kjo është jehonë e kujdesit të zbrazët, kuadri që kalbet, të cilin e hanë krimbat. Ai do ta
hedhë pa tjetër, do të largohet prej tij.
Do të thotë: - Pse, vallë, nuk jam deri në fund? – dhe do të mbyllet në
dhomë deri sa të bëhet më mirë.
Figura është një top plasteline nga e cila shpërthejnë maja të mprehta si
gozhdë. Duket si iriqi albik i detit. Sulmi i parë i bën surprizë gjithnjë, është më i
forti. Bërtet, pastaj ngadalë shtrëngon gozhdët deri sa zgjat qetësia. Për një gjysmë
ore më pas shtrihet, mbështillet nga dhimbjet duke gjëmuar, mban librin e lutjeve
lart mbi kokë dhe e shtrëngon, duke kulluar bërrylat. Përroskat e gjakut mblidhen
në një kanal. Gjaku rrjedh dhe pikon, në faqet, në gojë , në sy. Gozhdët e bëjnë
më të mprehtë. Lëpin, thith gjakun e vet të kripur duke kërkuar me një shikim të
lodhur derën. Ajo është e mbyllur, e mbuluar me një perde. Pëllëmbët pulsojnë
mbi dhimbjen e ndarë. Nuk mund të çlirohet nga dhimbja e mushkërisë, por din
si ta çlirojë, si ti hapë hapësira të reja. E ka mësuar që ta klasifikojë. Dora është
ventili i fundit i trupit të munduar, përpjekja e fundit e të kuptuarit.
Gjatë kësaj kohe ajo qëndron në sofat me duar në fytyrë. Nga bërtitjet e
tij sikur në gojë i kanë dalë maje të mprehta. Kafshon gjuhën, përtyp dhimbjet
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qe i vijnë. Duke qarë i jep fjalën vetes se do të mundohet ta plotësojë dëshirën.
Sepse, deri sa është atje, nuk bërtet se do ta vrasë veten. E dëgjon me kujdes.
Ai betohet me konsekuencë se do ta vrasë, se do ta vrasë atë. Ky është i vetmi
shkak se përse akoma mban shpresë. Do ta vras.
Mjaft ka qëndruar atje, shumë gjatë. Koha është që ta ulim, - thotë deri sa
numëron vrimat e reja.
A dëshiron të të ndihmoj për renditjen?
Jo, vetëm sa ta ulësh. Të tjerat më mbesin mua.
Shtyn këmbalecët me thembra. Këmbët i dridhen nga shqetësimi. Shkallët dridhen dhe ajo shpejton që ta ulë poshtë. Valixhja është katrore, e vjetër, e
madhe dhe e rëndë si arkë sallgami. Gishtat i mbesin të pikturuar në pluhurin
e trashë mbi valixhe. Qëndron pranë shtratit deri sa ai largon me kujdes shtresën e hirtë të pluhurit, sikur edhe ai ka një vlerë të veçantë. Çon dorën drejt
kapëses dhe ndalet. Ngre kokën dhe shikon pjerrtas me dyshim.
- Më fal, por për këtë më duhet të jem vetëm.
Ajo largohet drejt kuzhinës.
Orët kalojnë, ndërsa prej tij asnjë zë. Nuk di si të veprojë. Ka frikë se e
shqetëson, nëse hyn ose vetëm e thërret. Ka frikë se mos e shkatërron gëzimin e tij të fundit. Para ballkonit përkunden selvitë duke zënë diellin, rrezet
e pasdites godasin muret. Nga dhoma nuk vjen asnjë zë. Ajo del në ballkon.
Oborri është i shkretë, veriu përzien mbeturinat, tri mace të vogla shpejtojnë
që t’i grabisin. Nga ballkoni më poshtë kërcen një bisht cigareje, prushi i të cilit
shuhet në ajër. Era tani është e ngrohtë; ajo në të ndjen një aromë të njohur.
Aromën e dhomës. Me një lëvizje të lehtë kthehet majtas në vend, kundrejt
erës. Përmes hekurave të dritares në dritaren fqinje varen bërrylat. Ngjajnë me
dy çerdhe grerëzash të lëshuara. Mbi to duken dy okularë të mëdhenj. TENTO,
20X60. Në fytyrë i kaloi një qeshje; i u kujtua udhëtimi në Austri, vizita në
bjeshkë dhe kënaqësia e madhe që kanë ndjerë nga dylbia ruse, përmes së cilës
kanë vështruar se si nga mjegulla lind Halshtati. Pas kaq vitesh gjithçka ka
mbetur e largët. Ai, tani, nga kati i katërt shikon lagjen e hirtë. E shtrëngon në
gjoks ndërsa dëgjon frymëmarrjen e ngazëllimit. Ai nuk di se ajo është aty, era
prej tij shkon drejt saj. Pas darke ka folur me gjallëri për zbulimet. Nuk është
në gjendje të ambientohet, e tërheqin pëllëmbët e tij të shpuara, të ndyra nga
nikotina e duhanit.
Mendo, ja akoma i vjen era! Në pozicionet, në indianët. Kurse së pari kam
menduar se është barot.
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Dhoma i është ngushtuar menjëherë. Dëshiron ta ndërpresë, por pyetja i
mbetet në buzë. I tregon me mjekër, aty është ngjitur një copë karote. Ai e fshin
duke lënë një gjurmë të zezë.
Nuk duhet të hapen të gjitha ato gjëra, ka kohë që janë atje, janë të prishura, të ndryshkura. Le të rrinë si stoli.
O, shumë prej tyre janë akoma të përdorshme. Do të shohësh. Ka ruajtur
vetëm ato që vlejnë.
Në mëngjes, duke u nisur në punë, gjen në stolin e punës orën e vjetër
të xhepit. Asnjëherë nuk e ka mbajtur. Në momentin e parë iu duk se nuk
punon dhe, pastaj vuri re diçka të pazakonshme; ndërsa akrepi i sekondave
qarkullonte me ritmin e vet, sekondë nga një sekondë, dy akrepat e tjerë ishin
të palëvizshëm. Tregojnë tre e njëzet. Nuk kujtohet se kanë mbetur në atë
pozicion për ndonjë shkak simbolike. Më përpara duhet thënë se janë prishur.
Ndërsa akrepi i sekondave, zoti e di si ka mbijetuar. Tërhiqet ngadalë, sikur
numëron një kohë të kaluar, të largët.
E kanë lajmëruar pak para fundit të orarit të punës. E kanë gjetur me tri
vrima, të renditura në trup. Obduksioni ka treguar se ka gjuajtur në vijën e
metastazave, me radhë: fshikën e urinës, stomakun, fytin. E ka vrarë atë, dhe
pastaj veten. Goditja e fundit ka qenë fatale. E kanë varrosur deri në fyt të
mbërthyer me plumbat e të atit.
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MAGJISTARI
Ia ka mbajtur dorën deri sa ka dhënë shpirt. E ka ndjerë dridhjen nën
gishta dhe e ka ditur se gjithçka është gati. Përmes qetësisë së bardhë është
lëkundur fytyra e saj me një grimë serioziteti të lëmuar. Ka qene e përgatitur. Sikur me të gjithë qenien e vet është përgatitur për atë çfarë po vinte. Ka
qëndruar në të njëjtin vend dhe disa minuta nuk ka mundur te lëvizë shikimin. Poshtë asaj fytyre ka humbur një jete e tërë. Dhe çfarë ka mbetur nga e
gjitha, ka pyetur me buzë të shtrënguara: njëjtë si pas anijes së mbytur, vetëm
mbeturinat e shpërndara mbi sipërfaqe. Kujtime te parëndësishme, te cilat në
fund do të zhduken vetë. Sytë e fishkur, buzët mavi, gishtat e shtrembëruar nga
ngërçi, të sulmuar, të ndalur.
Gjithçka është bërë pjesë e gjendjes se përjetshme. Edhe më tej me trup
të ngrohtë, pothuaj i përkiste anës tjetër. Vdekja është e veçantë, i ka thënë
vetes i menduar, duke e shikuar kufomën nga lart sikur do te gjente gjurmët
e grabitësit te papare. Po lë pak gjurmë. Nuk është më e shurdhët, kjo çfarë
është para tij nuk është më e saj. Bile ka menduar se kjo është e tepërt., se
depërton në botën e ndaluar, nëse mbetet edhe ndonjë moment. Është ngritur
menjëherë.. Kështu është shkëputur nga pozicioni i zhgënjyer. Nuk e ka pritur
personelin. E ka shtypur butonin e alarmit, ka marrë shkopin dhe me dy hapa
ka dalë jashtë dhomës. Ka ecur me një heshtje manastiri. Gjithkund rreth tij
kishte rrëmujë. Një grumbull i përparëseve të bardha dhe tek tuk ndonjë vizitor i panjohur. Është përpjekur që gjatë ecjes të ndeshë me majën e shkopit
aty ku bashkohen katër kuadratet e pllakës së dyshemesë. Nuk ka menduar në
asgjë tjetër. Gjithë çfarë ka dëshiruar ka qenë preciziteti. Dhe mirë i ka shkuar.
Këmba e majtë ka mbajtur drejtimin, kurse e djathta ka vizatuar orbitën e goditjes së radhës.
Është sjellë nëpër klinikë deri sa ka arritur deri tek dera e mbyllur. Shkopi i ka goditur pak mbi pragun, në gjysmë rruge nga vendi i caktuar. I është
dashur kohë të vërejë pengesën. Është ndalur dhe ka shikuar rreth vetes. Ajo
pjesë nuk ka pasur njerëz në lëvizje, vetëm se do ta ndeshte ndonjëherë ndonjë
infermiere duke shpejtuar sipas rregullit gjoja duke lexuar letrat. Është kthyer
prapa dhe para vetes ka parë djaloshin.
U mbraps dhe me kujdes i është afruar xhamit. Dhoma ka qenë gati e errësuar, drita ka hyrë vjedhurazi poshtë perdes nga rrogozat e dritares. Brenda
kanë qenë dy karrige, gradenca, ka qenë aty dhe njëra nga ato makinat në të
cilën, edhe krahas rolit shpëtimtar, nuk mund të kesh shumë besim, makina e
cila i është dukur si pjesë përbërëse e shtratit të të sëmurit, jetës së sëmurë dhe
vdekjes, tamam si ajo në të cilën deri pak më parë ka shikuar me dyshim. Nga
një diçka si varëse dukeshin gajtanët. Disa kanë qenë varur, në dukje pa ndonjë
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qëllim, derisa të tjerët kanë humbur në aparat ose në trupin e drejtuar lehtë.
Vështirë që ai ngërthim kaotik i kabllove mund ta zgjatë jetën, ka menduar,
nën ndikimin e asaj që në të vërtetë ka ndodhur; më parë duhet të jetë që ato
janë disa antena të ndonjë krijese të tmerrshme që thithin ato pak çfarë ka mbetur nga jeta. Djaloshi ka vështruar symbyllazi dhe i lodhur të mbështeturin
nga ana tjetër e xhamit.
Pamja e ka ngurtësuar shkurt. Në momentin në vazhdim është drejtuar
ka dera, i tërhequr nga një thirrje e pandërgjegjshme. Dhe kur ka dashur të
kapë dorezën e derës dëgjoi hapat e afërta. Vinin nga korridori fqinj. Shpejt dhe mirë është kthyer dhe ka lëshuar shkopin, duke dashur t’i shmanget
çfarëdo takimi. Pas disa lëvizjeve të pakujdesshme për pak sa nuk u ndesh me
doktorin e moshuar, i cili mbante në krahë një çantë me disa instrumente të
çuditshme e cilindrike. Është ndalur para shikimit të tij depërtues.
- Më falni...
- A kërkoni gjë, Zotëri? – pyeti doktori me zë të ashpër. U duk se është i
zënë dhe e pengoi prania e tij e papritur.
- Jo, vetëm... Mendoj se jam gabuar.
- Kaloni korridorit, kthehuni djathtas deri në sallonin me drejtuesit me
shigjeta, lëshohuni me shkallët e mesme dhe aty është dalja.
E ka falënderuar dhe ka shpejtuar në drejtimin e porositur. Para se të
kthehej djathtas, arriti ta shihte doktorin duke u futur në dhomën e djaloshit.
Varrimi është bërë ditën e nesërme. Varrezat ishin të lagura nga shiu. Ka
rënë pa pushim si atë ditë, ka qenë ajo një sulm i vërtetë nga qielli i vranët.
Kësaj radhe , kohën e keqe e ka parë si një rrethanë lehtësuese: varrimi është
bërë shpejt, me procedurë të shkurtuar dhe me pak njerëz. Përveç kësaj, gjatë
atyre pesëmbëdhjetë minutave të ngrirë mbi varr, me mendime ka qenë diku
tjetër. Disa nga të pranishmit kanë pëshpëritur, të prekur nga mungesa e jetimit. Nuk ka pasur çadër, as nuk është bazuar në thirrjen për të shkuar tek një
i huaj. Uji i kalonte nëpër mëngët si nëpër një ulluk. I kërrusur është mbështetur për shkopin, që ish mbytur në dheun e butë. Veç në fund, kur filluan ta
lëshojnë arkivolin me kryqin ku qe shkruar Sllavica Bakiq 1961-2010, i është
afruar një djalosh i ri dhe ka lënë çadrën e vet mbi kulmin e tij të lagur. Zoti
Bakiq vetëm ka bërë me krye, duke mos folur asnjë fjalë.
Ndërsa në kokë, gjatë të gjithë pas drekës i ka qëndruar një figurë: djaloshi
i mbërthyer në aparate, i izoluar, i vetmuar, i rrethuar nga rregullsitë e pajeta
të dhomës së spitalit. Më kot është munduar të futet në dhimbjen, ashtu siç e
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meritojnë humbjet e mëdha. Asnjë gjurmë për ndjesinë e fajësisë. Vetëm se
menjëherë, kur e ka kuptuar se nga pritja nuk ka gjë, ka ndjerë duke u lehtësuar
një kureshtje të topitur, të drejtuar në boshllëk. Sikur një dallgë ndëshkuese për
çudi e ka shmangur. Ka shikuar në pikat e shpërndara në xham. Me mungesën
e saj është pajtuar që në momentin kur ka rënë në komë: edhe përkundër prognozave shpresëdhënëse, e ka ditur se prej andej nuk ka kthim më. Ka pasur të
drejtë. Vdekja e saj për nuk ka qenë asgjë më shumë se një formalitet, vetëm një
fakt përfundimtar i përpjekjeve të tij, që ka zgjatur bile një muaj. Ditët e gjata të
boshllëkut mes ndeshjes dhe kufomës së tij, vonesë që e ka topitur. Ndërsa tani,
menjëherë, në një dhomë krejtësisht ndryshe, ata sy, ato dëshmi të heshtura të
tmerrit. I shqetësuar ka vështruar dritaren e bërë lara-lara. Miliarda pika shiu e
kanë ndarë nga dhoma e tij. Pamjet janë turbulluar, duke u mbledhur rreth një
mendimi. Nga ai shikim i pandihmë ka dalë britma e krijesës së humbur. Vetmia, rrethimi fantastik, gjysmë terr plot kundërmime mjekësore dhe shikime
të shpejta të pa ndjera. Botë e kthyer mbrapsht, ndryshim i menjëhershëm pa
u shpjeguar. E ka shqetësuar kjo më shumë se çdo dhimbje fizike. Gjithë natën
nuk ka mundur t’i mbyllë sytë, kurse para agimit e ka kuptuar se nuk do të ketë
qetësi, në qoftë se urgjentisht nuk do të ndërmarrë diçka.
Që të nesërmen është nisur përsëri drejt klinikës. Meqenëse javët e kaluara
ka qenë një vizitor i rregullt i saj, ka vënë re shumë parregullsi: për këtë tamam
në ora dy është gjetur para derës së madhe të rrëshqitshme, të cilat nga rrëmuja
gati pothuaj kanë qëndruar të hapura. Me qëllim që të mos u tërheqë vëmendjen të punësuarve aty në atë ndërtesë të errët, ka vendosur të futet në masën e
njerëzve që çdo ditë, tamam në atë kohë, ka shkuar në vizitë. Dhe me të vërtet,
brenda ka sunduar një kaos i vërtetë. Duke mos u ndalur është ngjitur në katin
më lart dhe përmes korridorit ka shkuar tek dera e njohur. Përreth kudo ka
pasur qetësi. Ka shikuar përmes dritares. Djaloshi ka qenë në të njëjtën pozitë,
gjysmë i shtrirë; por kësaj radhe ka qenë i fjetur. Kjo e ka vërtetuar dyshimin
e tij se askush nuk i vjen për vizitë, por edhe e ka gëzuar dyfish: fytyra e djalit
jepte së paku një qetësi të dukshme, por nuk ka qenë i sigurt se tamam atë ditë
do ta gjente të zgjuar, do ta vlerësonte hyrjen e tij. Dhe, dorën në zemër, akoma
ka qenë larg nga një plan konkret. Prandaj ka vendosur të përgatisë terrenin.
Në fund të korridorit vuri re dy karrige. U është afruar ngadalë, duke vështruar
zyrat përreth. Në një karrige ka varur shkopin, kurse nga tjetra ka vëzhguar korridorin, mes fjalëve që ka qarkuar në fjalëkryq.
Koha ka kaluar dhe sikur të mos kish ndodhur asgjë. Vetëm kalimtarët e
rrallë dhe me uniformë që vinin nga poshtë pa zhurmë. Dhe pastaj, pas një ore,
ka ndodhur ajo që ka pritur. Njëra pas tjetrës, tri silueta kanë hyrë në dhomë.
Ka qenë kjo, sigurisht, vizita e radhës. Qëndruan nja dhjetë minuta. Kur kanë
dalë, ka vënë re se i udhëhiqte po ai doktori i mërzitshëm, ndaj e ka mbuluar

61

KNJIŽEVNOST LETËRSI LILVARNIPE

fytyrën me një skandinavkë. Duke pritur që të shpërndahen i ka ngulur sytë
në një vizatim të një heroi filmash vizatimorë me hundë të madhe. Atëherë i
ra në mend.
Pjesa për më të vegjlit në një dyqan rrobash në qytet, me raftet e mbushura me lojëra fëmijësh, është sjellë rreth blerësit të shqetësuar. Për herë të parë
u gjet në një vend të tillë. Arsyeja ka qenë e thjeshtë: njeriu pa farefis ka shikuar në të si në një burim të paarritshëm gëzimi. Nëpër pllakat ecnin fëmijët
duke shikuar me çudi banorët e fantazive të veta, prindërit kanë kaluar nga
një sirtar tek tjetri, kanë krahasuar çmimet, kanë vërejtur dhuratat me sa më
pak pjesë të imëta e të dobëta. Ai pa u përcaktuar i ka prekur lojërat, pa asnjë
paraqitje se ku duhet ndalur vëmendja. Për të kjo ka qenë gjithsesi një përvojë
e re. Të gjitha objektet për të kanë pasur rëndësi të njëjtë. Më i lumtur do të
ishte sikur dhomën e djaloshit të panjohur të mund ta stoliste me të gjithë atë
që e rrethonte aty, me ato kafshë plishi me të gjithë robotët e mundshëm dhe
imtësi të tjera interesante. Varet për një fije peri, bën dhe rrethin e tretë dhe
është ndalur në hyrje dhe me zë të fortë ka marrë frymë.
- A mund t’ju ndihmoj? - është dëgjuar pyetja e një gruaje me xhup të
kuq, e cila doli s di prej ku. Dhe sigurisht, ashtu si nuk e ka pritur. I është qeshur shpëtimtares së vet.
- Po, do tua dija për nder nëse do të më preferonit ndonjë lodër.
- S’ka asnjë problem veç më thoni për kë është.
E ka shikuar si i zënë ngushtë.
- Mendoj se sa vjeç është fëmija, a është djalë apo vajzë, çfarë dëshiron e
kështu me radhë...
- Aha, sigurisht, - shpejtoi të përgjigjet, është fjala për tim bir. Ai ka tetë
vjet dhe momentalisht është në spital.
- Më vjen keq, shpresoj se nuk është diçka serioze.
- Jo zonjë, i vogli po përmirësohet ngadalë, dhe dëshirova që ta befasoj
me diçka. Ta shpejtojmë pak këtë, e dini. Ndonjëherë më duket se ato dhomat e
errëta të spitalit kanë diçka çfarë të sëmurin nuk e lë të shëndoshet, çfarë edhe
më shumë i ndrydh çdo shpresë.
Shitësja ka lëvizur me sy, tani ajo është zënë ngushtë.
- Më falni, po ju mundoj, pra, nëse mund të gjeni diçka që do ta gëzonte
tim bir, unë do të isha babai më i lumtur në botë.
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Ajo për një çast ka lëvizur kokën dhe menjëherë është zhdukur mes policave të rafteve. Me padurim ka pritur pranë arkës. Kur e ka parë herën e fundit,
i ka bërë me dorë me diçka që i sillej në dorë. Nuk ka mundur të dallojë se për
çfarë ishte fjala, edhe pse ka qenë i sigurte se çdo kut e ka kontrolluar në detaje
së paku dy herë. Ishte një dragua i madh i kaltër, me krahë të hapur dhe sy të
ndritshëm. Dhe i qeshur. Deri atëherë mund të vinte edhe bast se kafshë të tilla
nuk dinë të qeshin.
- Ja zotëri, - dhe shitësja po e sqaronte për zgjedhjen e saj, - shiko, kur
e lëshoni bishtin, ja kështu, hapni vendin për bateritë. Duhen katër copë, siç
e shihni. Ju porosis që të jenë alkaline, që të mos harxhohen brenda një dite.
Lëvizjani dorën e majtë dhe ka për të kënduar një këngë të programuar, sigurisht në gjuhë kineze, por është shumë simpatike. Sigurisht do t’i pëlqejë.
Dhe kur të lëvizni të djathtën, po ashtu, dragoi lëviz krahët dhe luan sytë. Shikoni, a nuk është shumë i bukur? Dhe kjo nuk është gjithçka. Nofullat e tij me
një prekje në këtë pullë mund të kthehen në llambë portokalli , atë, si flakë,
sepse megjithatë ai është dragua. Dhe të gjithë këto, për një çmim shumë të
leverdishëm. Mendoj se është një zgjidhje e shkëlqyer, duke pasur parasysh
moshën dhe ambientin në të cilin gjendet fëmija.
Për gjithë çfarë ka thënë ka pasur të drejtë, ndaj zotëri Bakiqi, me një
qeshje jo më të vogël se të dragoit, në darkë shkoi në shtëpi. Deri vonë ka qëndruar në kolltuk, me cigare në anë të buzëve, duke vështruar Klodin e lazdruar.
Klod, emër i bukur për një reptil të marrë. Ka fjetur në kolltuk i ndriçuar nga
flaka e tij mirëdashëse.
Para se të nisej të nesërmen për në klinikë, ka blerë bateritë dhe i ka
vendosur në vendin e duhur. Klodi nuk ka pasur asgjë kundër që pronarin
e ardhshëm ta befasojë nga kutia e stolisur. Para derës së djaloshit u gjet plot
gjysmë ore pas orës katërmbëdhjetë. Në atë kohë të gjithë vizitorët kanë qenë
nëpër dhomat me të sëmurë, kurse personeli nëpër zyra.
Ai ka qenë përsëri i vetëm. I zgjuar si ditën e parë. Ka shikuar në tavan,
duke lëvizur gishtat. Ka qenë tamam momenti i duhur.
Së pari ka shikuar edhe një herë rreth e rrotull dhe ngadalë ka kapur
dorezën e derës. Dera ka lëvizur pa bërë zhurmë. Është futur në një kalim të
mjaftueshëm dhe i ka mbyllur pas vete.
Duart e dobëta, nga të cilat dilnin kabllot, kanë mbetur në pozicion të
ngrirë, të ngritura drejt tavanit të cilin e ndriçonte lehtas një llambë. Është trembur se do të bërtasë, ose, zot na ruaj, ose një goditje që do ta krijonte hyrja e tij
e papritur. Prandaj, menjëherë, me plogështi, ka hapur gojën nga veshi në vesh
dhe miqësisht ka filluar të luajë shkopin. Është ndjerë si aventurieri që ndeshet
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me vendasin dhe me të gjitha forcat mundohet të tregojë se si vjen me qetësi, se
si është e tepërt të ngrejë rrëmujën. As menduar nuk e ka menduar se çfarë do të
dalë prej gjithë kësaj. Në vend të një reaksioni të zëshëm e të frikshëm, drejt tij
është zbrazur një mirëseardhje e përzemërt. E përzemërt aq sa e lejonin kushtet:
ashtu i lidhur me aparatet, djaloshi disa herë ka bërë me dorë dhe ka frymuar më
lehtë. I është afruar dhe i ka prekur ballin, duke e bërë të qeshë.
Kontakti i parë ka qenë i suksesshëm. Por, jo gjatë më pas, ka parë diçka
të pazakonshme tek i njohuri i ri.ai ka heshtur me vendosmëri, dhe veç radhë
ndonjëherë nga koha në kohë do të belbëzonte ndonjë fjalë të pakuptueshme.
Rrjedhojë e një sëmundje të rëndë, ose ndoshta shoku nëpër të cilin ka kaluar
fatziu. Mendoi si fytyra po i merr një shprehje të dhimbshme; është tërhequr
pak dhe në mënyrë festive ka lëshuar kutinë në pjesën e lirë të shtratit. Sytë e
djaloshit kanë shkëlqyer, diku pas tyre është rritur shqetësimi. Ka treguar se
nuk ka forcë ta hapë kutinë. . Mirëbërësi i tij për këtë i ka rënë vetes në ballë, ka
shqyer me shkop celofanin e trashë në majë dhe ka nxjerrë lodrën.
Nuk ka qenë e lehtë të vlerësosh se kush është gëzuar më shumë. Djaloshi
dhe Klodi janë kapur me njëri-tjetrin në përqafim si shokë që nuk janë takuar
për shumë vite. Eh çfarë lumturie e ka kapur kur Zotëri Bakiqi i ka demonstruar të gjitha mundësitë e Klodit. Ka qeshur me zë të fortë, ka lëvizur dhuratën
në të gjitha anët, është munduar për të treguar falënderimin e vet; dhe për
kundër kësaj gjithçka që është dëgjuar ka qenë një përzierje e trishtuar e zërave
të pa artikuluar. Njeriu me shkop është ulur, e ka lëmuar për flokësh dhe ja ka
puthur dorën. Djaloshi është qetësuar, i përqafuar me dragoin. Përpjekja dhe
mundimi ka qenë me sukses.
Koha e paraparë për vizitën e palejuar po kalonte ngadalë. Po afrohej
ora tre dhe e ka ditur se së shpejti do të fillojë zhurma. Me një pantomimë të
thjeshtë e ka porositur djaloshin se do të vijë përsëri, i ka bërë shenjë me dorë,
duke e bindur se dalja është e pastër, dhe është larguar nga dhoma. Në të njëjtin moment kur e ka mbyllur derën, nga ana tjetër ka dëgjuar një zhurmë. Ka
shikuar prej dritares. Djaloshi i ka bërë me dorë duke i treguar Klodin. Edhe
më tej e ka falënderuar. Edhe krahas frikës se do të zbulohej nuk e ka lëshuar kënaqësia. Diçka i fliste se vetëm ai mund ta dëgjonte. Se do ta dëgjonte
vetëm ai edhe kur të thërriste me gjithë zërin. kur thirrja e tij si gjuhë flake
do të ndeshte çdo qoshe të burgut të errët të lodhur nga betoni. Djaloshi ka
pasur vetëm atë. Edhe një herë i ka bërë me dorë dhe menjëherë është larguar
përmes korridorit, i lumtur se tek vetmia, në ndryshim nga vdekja, disa lojëra
megjithatë kalojnë.
Disa ditë në vazhdim marrëdhënia e tyre ka kaluar në miqësi të vërtetë.
Vizitori kureshtar me shkathtësi u është larguar shikimeve të dyshimta dhe
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pa probleme e ka vizituar oazën ku ka jetuar djaloshi dhe dragoi. Do të qëndronte gjithsej rreth njëzet minuta, por pacientit të vetmuar, të mbërthyer për
shtrat edhe kjo ka qenë një ndryshim mjekësor. Të marrët vesh me duar ka
përparuar, gati sa nuk ka pasur asi momente të shqetësimit dy palësh, që kanë
kërkuar interpretime shtesë. Kështu, një ditë djaloshi me gishta ka vizatuar një
kuadrat në ajër dhe pastaj i ka mbledhur dhe ka filluar të kujtojë shkrimin.
Porosia e ka çuditur fillimisht, ka pyetur se a vërtet dëshiron lapsin dhe letrën. Koka e mbështetur në jastëk ka miratuar me lëvizje. Djaloshi pas njëzet e
katër orësh ka filluar të laravisë vizatimin e tij të parë. I pakënaqur e ka hedhur
menjëherë në koshin e mbeturinave. Me ngulm ka fshehur nga zoti Bakiq se
çfarë ka ndërmend, duke dhënë sinjalin se kjo do të jetë e papritur. Duke u
larguar nga dhoma asaj pasdreke, ky e ka porositur që dhuratat, kohë pas kohe
t’i fshehë poshtë shtratit. Për shkak të masave të rrepta.
As tre hapa nuk ka kaluar kur ka ndjerë afërsinë e dikujt. Rrugën ja ka
ndërprerë një infermiere me moshë mesatare me fytyrë të errët duke e kanosur
me vetullat e ulura deri tek hunda.
- Na falni, ju çfarë kërkoni këtu?
- Zemra i kërceu: “ Më falni. Kam ngatërruar rrugë. A mund të ma tregoni daljen?
- Sytë e saj të zi e kanë shikuar me një shikim depërtues dhe e kanë fiksuar. Për disa sekonda të gjitha organet e tij i kanë jehuar në ritmin e zemrës, i
ka rrethuar një qetësi e tensionuar, e thyeshme.
- Ejani me mua, ka thënë në fund dhe duke e çuar nëpër korridore, orarin
e të cilit e ka ditur në mënyrë të përsosur, e ka lënë me një përshëndetje të ftohtë.
Që atëherë ka qenë i detyruar për ndryshime radikale. Nga frika se ardhjet e tija të fshehta i kanë rënë dikujt në sy, po atë natë ka sjellë një vendim të
rëndë: disa ditë do të përmbahet e nuk do të shkojë. Kështu duhet të ndodhte
se tani ekzistonte rreziku në të cilin duhet të llogaritet seriozisht. Nuk duhej
të rrezikonte. Por e ka parë atë zeshkanen e keqe se si me shokët e saj merrte
masat e kujdesit të shtuar, për të cilin shkaku kryesor është mos vënia re e tij.
Pas të cilave shpreson se nuk do të vazhdojë shumë. Mendimet i shkuan menjëherë tek djaloshi. Si do ta përjetojë këtë ndryshim të menjëhershëm. A thua
i shkreti, do të vuajë shumë kur të marrë vesh se nuk është në pyetje vetëm një
mungesë. Tri ditë zotëri Bakiqi është sjellë nëpër shtëpi, tri net ka fjetur me
sy të zgurdulluar, në një shungullimë të pa gjumë. Përsëri ka rënë shi, përsëri
e ka ndjerë se është larg tij, si të ishin në dy anë të kundërta të botës. Në disa
raste i është bërë të nisej në spital, çfarëdo që ta priste atje, por gjithnjë do të
pajtohej me besimin se ngutja e përshpejtimi është hyrje në dështim. Shpresa
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e tij e vetme ka qenë Klodi. Deri në mëngjes është lutur që së paku ai të ishte i
mjaftueshëm për qetësi, për pajtim. Asnjëherë si në ato net të vështira të zgjatura deri në pafund, nuk ka dhënë provim në kohëzgjatjen e baterive alkaline.
Edhe një natë ka kaluar e plogësht drejt perëndimit. Në qiell është lartësuar dielli duke i rënë në zverk njeriut i cili me ngutje është drejtuar në rrugën
nga spitali. Askënd nuk ka vënë re deri sa po ngjitej shkallëve. Por ka tërhequr
shumë vëmendjen e të tjerëve. Shikimet e habitura janë larguar nga manteli i
tij i dallgëzuar. Dhoma e ka tërhequr drejt vetes, pllaka është bërë akull që ka
rrjedhur mes mureve, me të cilin ka rrëshqitur me fytyrë të rrudhur si amator
në rrëshqitëset.
E ka kapur dorezën e derës, dhoma ka qenë e mbyllur. Veç atëherë ka
shikuar nga dritarja, duke u përpjekur që me gishta të kapë xhamin.
Shtrati ishte i rregulluar. Ishte bosh.
- Çfarë bën... E, prapë ju?
- Me përpjekjen e fundit duke shuar furtunën brenda vetes, ka pyetur
përsëri atë infermieren: Djaloshi, çfarë është bërë me të?
- Ai nuk është më aty. Dje, është bërë keq në mënyrë të menjëhershme
dhe ka kaluar në kujdesin intensiv.
Çdo fjalë si dajak i rëndë ka lënë brazdë në fytyrën e lodhur. Me shprehjen
e një urrejtje të pashpresë, ka shikuar majën e shkopit të tij, derisa vetëdija i ka
pranuar çdo fjalë, si të digjej e fikej, sikur po vdiste gradualisht.
- Zotëri Bakiq, - ka folur infermierja, - i lejoj vetes ndoshta më shumë liri
se duhet, por kjo është më e fortë se unë. E dimë për vizitat tuaja. Dimë edhe
për dhuratat tuaja, kamera i ka shënuar të gjitha. Djaloshi, është, me një fjalë,
shtetas i huaj, prindërit t të cilit kanë vdekur në atë ndeshje. Po, tamam ashtu.
Të afërmit e tij kanë pasur probleme për të hyrë në vend, ndaj ne kemi qenë
të vetmit shokë. Dhe u gjetët tamam ju, bash ju. Pyes vetëm, si mund të jeni
akoma në liri. Dhe çfarë dreqin jeni sjellë në dhomën e atij djaloshi, kur keni
ndarë aq shumë trauma. A nuk e keni pasur mjaft? Nuk duhen më dhurata,
zotëri Bakiq. Zotëri, a më dëgjoni?
Disa zëra humbnin, disa vinin. Përmes zhurmës së shiut është dëgjuar
kërcitja e largët. Ka ndjerë shtrëngesën poshtë krahëve. Rrotat kanë rrëshqitur,
duart janë nisur vetë nga vetja. E ruan në kujtesë, si nëpër mjegull një pikturë
e prishur me sy të zgurdulluar nga automobili që po i vinte përballë. Sikur
shikimi i ishte fluturuar në të kaluarën, ka bërë një kthim, në tru. Gjithçka ka
parë: duart e ngritura ndaj xhamit të thyer, llamarinën e stërpikur me gjakun
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e kuq në të errët të gruas së tij dhe diçka më të hapur, gjakut të fëmijës që nuk
di se cila qeshje nuk shuhet.
- Jo, ju nuk dini, ju nuk kuptoni asgjë, - ka thirrur ai nga largësia, i gozhduar mes dy pamjeve, “ju nuk i duheni, ju vetëm e vrisni...”
- O zot. Tani edhe ktheheni. Më lini në qetësi, ju lutem. Dhe në mënyrë
më të dashur ju këshilloj që të largoheni menjëherë prej këtu.”
- “Lodra dhe ...vizatimi! Ku janë sendet e tij?
- Dhoma është pastruar, atje nuk ka më asgjë, – ka thënë në largim, ndërsa tani ju lutem, ikni!. Vetëm ikni!
Ka shpejtuar i neveritur drejt jashtë. Ka shikuar rreth vetes. Modele dhe
ngjyra janë sjellë rreth tij si atëherë në shtëpinë e shitjes, por tani të depërtuara
me diçka pangjyrë, të panjohur, me një gabim të errët. Gjithçka është lëkundur dhe gjithçka ka qenë e pakapshme në atë vend të mallkuar. Më në fund
ka ardhur në vete dhe ka vënë re kontejnerin në hyrje në parkun e spitalit. Ka
biruar thasët. E ka ndeshur me gisht dragoin në grumbullin e mbeturinave. E
ka nxjerrë duke ja shtrënguar krahët me duart që i dridheshin. Pa dashur ka
aktivizuar të gjitha mekanizmat, dhe lodra ka filluar të bëjë si e marrë. Tani nuk
dukej aspak i këndshëm, më parë ka ngjasuar me një lloj demoni ironik. Është
ndjerë i ofenduar. Në nofullat e flakëve ka gjetur një letër të mbështjellë. E ka
ndrequr dhe është ndalur para pikturës. Në pjesën e poshtme ka qenë vizatuar
djaloshi, me duar të hapura ndaj dragoit, i cili lundronte nëpër qiell. Në shpinë
kalëronte një njeri i qeshur me një shkop në dorë nga i cili shpërthenin yje. Të
tri personazhet kanë qenë të zhubrosur, vetëm se ai i tiji ishte i panjohur.
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Dino Tuzović
ČEKAM
Sjedjeli smo na Akropolju.
Bila si mi lijepa
kao lotosov cvijet
kojim sam ti zakitio kosu.
Ljudi su se okretali za tobom.
Ja sam bio srećan i ponosan
i pomalo ljubomoran.
Sjetio sam se riječi sa vjenčanja:
«Dok nas smrt ne rastavi».
U vječnom gradu, na Španskom trgu,
pili smo kafu. Kazala si:
«Čovjek vrijedi onoliko
koliko proputuje i vidi».
Ti si mnogo vidjela.
I putovala. I otišla si bez mene.
Zaboravila si riječi sa vjenčanja:
«Dok nas smrt ne rastavi».
Znam, sve što sam lijepo proživio u životu,
proživio sam s tobom.
Ja čekam i čekam i čekam...
i mislim i osjećam,
kako Je lijepo bilo s- tobom,
kao lotosov cvijet u tvojoj kosi.
I čekam, i čekam i čekam...
dok nas smrt ne sastavi.
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RODNA KUĆA
Prohuje godine,
prohuje decenije
a život ostane
u sjećanjima,
u dragim uspomenama.
Kako je čudno
što sam se ovog
sunčanog ljeta
u Vječnom gradu
sjetio rodnog doma
kojeg više nema.
Nestala je pješčana staza,
nema ni sjenovite bašte,
ni mirisnih
jorgovana...
Nema više
moje rodne kuće.
Ipak, ona postoji.
Netaknuta je ostala
u mom srcu.

PONEKAD, TAKO
Ponekad, tako u razgovoru
zaćutimo.
Odlutamo nekud
u daljinu,
u prošlost...
A, onda,
onda se uvijek sretnemo
na istom putu,
u istom vremenu.
I ćutimo tako.
Dovoljni su nam pogledi.
***
U beskraj tišina,
samoća,
sjeta...
U uglu krčme ja
i čaša pića.
Naviru uspomene
na prošla ljeta,
Naviru sjećanja
na draga bića.
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KOLEC TRABOINI
PODGORICA
Ne erdhëm nga Tirana
në Podgoricë
për të parë urën e re
të lumit Moraça
sepse shumë ujëra
kanë rrjedhë
mes nesh
e shume ëndrra
janë thyer
në dy anët
brigjeve
pa arritur ta kalojnë
lumin
asnjëherë
më parë
duhej te kaloje
mbi vetveten
por tashmë
kjo ure e re
e bardhë
është si shpresa
që e ndihmon njeriun
për të bashkuar
brigjet
përtej çdo kujtimi
të djeshëm
ku vetë ky qytet
qe dënuar
të kishte një emër
tjetër
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(Prevod: Nikollë Berishaj)

Dođosmo iz Tirane
u Podgoricu
da vidimo novi most
na rijeci Morači
jer je mnogo vode
proteklo
među nama
i mnogi su snovi
slomljeni
na obije strane
ne uspijevši nikad
da pređu rijeku
trebalo je prije
preći preko sebe
ali sada je
ovaj novi most
nada
za spajanje
obala
preko svih jučerašnjih
sjećanja
kada je i sam grad
bio osuđen
da nosi drugo ime
dođosmo
u Podgoricu
da vidimo
lijepe djevojke
koje su silazile iz Kuča i

ne erdhëm
në Podgoricë
për të parë vajza
të bukura
zbritura nga Kuçi
e Kollashini
si nimfa
dhe djem të marrosur
pas tyre
si stinët pas diellit
erdhëm
ndezur dëshirash
në ëndërrime
të shohim
kuajt të bardhë
tek rendin
me jele të harlisura
në erë
për ta ndalur vrapin
në Kotorr
Ulqin e Tivar
ku toka
puthet me detin
me shushurima valësh
të na bëjnë zgjimin
se tani natën
vendasit dhe miqtë
e presin
pa frike
tani nuk ka njerëz
të ndaluar
e për vrarë
mes kufijsh
nuk guxohet të flitet

Kolašina
kao nimfe
i mladiće zaluđene za njima
kao godišnja doba
za suncem
dođosmo
žarkom željom
da u snovima vidimo
bijele konje
lijepih oblina
dok trče ka vjetru
da bi zaustavili trčanje
u Kotoru
Ulcinju i Baru
gdje se kopno
sa morem ljubi
žuborom talasa
da nas bude
jer sada
domaćini i gosti
čekaju noć
bez straha
sada nema
ljudi
zaustavljenih
da ih ubiju
između dvije granice
se ne smije pričati
bili su željni
za više ljubavi
na obje obale
zato dođosmo
da vidimo svijet
i da donosimo svijet
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kishin nevojë
për më shumë
dashuri
në të dy brigjet
ndaj erdhëm
për të parë botë
e për të sjellë botë
si lumenjtë
që marrin ujërat maleve
e i dërgojnë në det

kao rijeke
što vodu uzimaju brdima
i predaju ga moru

ne jetojmë brigjeve
e duhet të këndojmë
një këngë të re
që kurrë
nuk guxuam
më parë

o ljudima
o gradovima
o rijekama
o novim mostovima
o zaljubljenim nad mostovima
pa makar oni bili
golubovi na nebu

për njerëzit
për qytetet
për lumenjtë
për urat e reja
për të dashuruarit
mbi urë
qofshin këta dhe
pëllumba në qiell
na duhet ura
të bardha
ku këndohen
këngë dashurie
në dy brigje
pa postbllok e ushtarë
ura që bashkojnë
e nuk ndajnë
ndaj erdhëm
në Podgoricë
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mi živimo na obalama
i treba da pjevamo
novu pjesmu
koju nismo smjeli
nikada
do sada

trebaju nam mostovi
bijeli
gdje se pjevaju
ljubavne pjesme
na obje obale
bez rampi i vojske
mostovi koji spajaju
i ne dijele
zato dođosmo
u Podgoricu
u potrazi za najdražim
mineralom
na planeti
koji je toliko nedostajao
kroz vjekove
da bar malo ljubavi
donesemo
i uzmemo

në kërkim të
më të çmuarit
mineral
të planetit
aq shumë i munguar
nëpër shekuj
sado pak dashuri
për të sjellë
e për të marrë

pozdravljamo te Podgorico
mi dođosmo!
Podgorica, 17 jun 2018

përshëndetje Podgoricë
ne erdhëm!
Podgoricë,
17 qershor 2018
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Tijana Rakočević
Poezija
Écriture feminine
đevojčice
brže uče prve riječi
i izgovaraju prve rečenice
one su rječitije
đevojčice
ranije nauče da čitaju
i bolje se snalaze u pravopisu
lakše uče strane jezike
dok dječaci još zamuckuju
ta svilena bića imaju
bolju periferijsku viziju
i ljepši rukopis
o, da – đevojčice
imaju bolje ocjene iz vladanja
urednije su od dječaka
bolje pišu
bolje sabiraju
i kad odrastu
kada dječaci odrastu
đevojčice postaju
sekretarice
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Ofalescent
istočnije
prekrio bi me plavom burkom
rekavši da su mi oči crne
pohotno pomamno crne
śevernije
jedač sirovog mesa
moj pubis bi predao gostu
i gost bi otišao uslužen
zapadnije
niko se ne bi usudio
da iz mog nabreklog trbuha
izvuče trulo jedinče
i ja bih u mukama umrla
južnije
mama bi oštrim kamenom
tučak moje orhideje
sljuštila
bolom me onesvješćujući
samo tu
u središtu Zemlje
muškarac stenje u moje uho:
srce
raširi noge

Kapitalni projekti
oni, kaže
lijepo znaju
koliko njih
na svakoj dionici
treba da strada
oni, kaže
kad neko strada
obave telefonski poziv
vaš sin
nije imao kacigu
i nije slušao
naređenja
oni, kaže
potegnu ugovor
u kom fino stoji
spreman si da pogineš
da pogineš
njima, kaže
u mraku samo
noga promaši stopu
i čuje se samo
čuje se samo tup
i upomoć
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Kanc-logor
i dalje živiš
uprkos saznanju
da se svakog jutra može desiti
da na mjestu đe je ležao tvoj topli ukućanin
zatekneš leš
ti misliš da ne polažeš na opipljivo
o, kad bi mogao da vidiš izraz svog lica
ako u desnom džepu ne napipaš
ključ od metalik toyote
sa pogonom na sva četiri točka
ti pišeš ispunjen nadom
da tvoje greške neće niko primijetiti
zašto onda budiš se oznojen
i sve isparaš
ti kažeš lijepog li pogleda
zakloniću ga zavjesom
ti crna ljubavi sa crnom aktovkom
ti sluzava krvi u ustima života
smrt te nađe
i smrt te oslobodi

Živa soda
Fond za zaštitu depozita
Druga vrata lijevo
Direkcija za kontrolu javnih prihoda
Treća vrata lijevo
Odjeljenje za naplatu potraživanja
Druga vrata desno
Služba za osiguranje motornih vozila
Četvrta vrata lijevo
Komisija za hartije od vrijednosti
Peta vrata desno
Šta čekaju ljudi pred svim tim vratima
Gužva smrad galama
Samo dolje niz hodnik
U Kancelariji za ljudska prava
Čovjek mirno ispija svoju dnevnu dozu gorčine
Ne radeći ništa
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Tijana Rakočević je rođena 23. 6. 1994. godine u Podgorici. Magistrantkinja
je na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
u Nikšiću, smjer: Nauka o književnosti. Tokom studija je tri puta proglašavana za najboljeg studenta svog odsjeka, a bila je i kandidat za dodjelu Plakete
Univerziteta Crne Gore. Stipendistkinja je Crnogorske akademije nauka i
umjetnosti za 2016/17 godinu i dobitnica Nagrade mladima Opštine Kolašin.
Do sada je objavila jedan naučni rad – Poslanice Petra I kao estetski proizvod
u časopisu Lingua Montenegrina br. 15. Ostvarila je značajne rezultate i na
polju literarnog stvaralaštva: finalistkinja je 47. Ratkovićevih večeri poezije,
a sama njena poezija promovisana je u brojnim književnim časopisima u
zemlji i regionu (Ars, Script, Sent, Kvaka, Književni pregled, Nova Istra, Bona).
Pjesma Njoj je uvrštena u regionalnu antologiju najljepših pjesama napisanih od 1991. do 2017. godine, u izdanju KK „Sombor“, a pjesma Varijacije u
izbor iz mlađeg pjesništva u Crnoj Gori – Tu su. Dobitnica je prve nagrade na
regionalnom konkursu Književnog kluba 21 iz Smederevske Palanke, druge
nagrade na međunarodnom poetskom konkursu „Mihail Babinka“, kao i treće nagrade na takmičenju u pisanju eseja na engleskom jeziku pod nazivom
The USA is known as the Land of Opportunities. Takođe, autorka je predgovora zbirkama poezije Prostor zaposijeda tišina Braca Subotića i Galamdžija i
gugutka Dragana Markovića. Objavila je zbirku pjesama Sve blistavi kvanti u
izdanju JU Ratkovićeve večeri poezije.
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Vasilije Mujo Spasojević
Iz knjige „Svadbarski običaji u Crnoj Gori“, CEKUM 2018

SVADBE KOD ČERGARA,
ROMA I EGIPĆANA

U

narodu postoji pogrešno mišljene da su Romi u Crnoj Gori jedan narod sa istim etničkim i kulturološkim osobinama. Sve su ih
podvodili pod jednim nazivom, Cigani ili Gabelji, rjeđe Čergari.
Međutim, istina je u tome da su u pitanju tri grupe koje u mnogo
čemu imaju sličnosti, a i bitnih razlika. To su Romi Muslimani,
Egipćani i Čergari. O ovome je dosta studiozno pisala Vesna Delić u knjizi Otvorena vrata – antropološki prilog kulturama Roma
i Egipćana u Crnoj Gori.
S obzirim da je moje interesovanje vezano za svadbarske običaje
u Crnoj Gori, to sam, uz odobrenje autorke Vesne Delić, preuzeo
opis svadbarskih običaja kod Čergara, Roma Muslimana i Egipćana. Istina, opis ovih običaja je djelimično modifikovan savremenim običajima, ali su u većem dijelu zadržani stari običaji koji
su se primjenjivali do kraja XIX vijeka. S obzirom da dati opisi
svadbarskih običaja kod navedenih romskih grupa imaju dosta
zanimljivih detalja koji su slični i razlika koje karakterišu njihov
identitet, to sam se opredijelio da sve četiri opisane svadbe uvrstim u crnogorski folklor svadbarskih običaja. Zanimljivi su detalji svadbarskih rituala kod romskih manjina u Crnoj Gori, a koji
u sebi baštine neke običaje iz njihove drevne postojbine ( Indije
i Egipta) ili pak iz kraja odakle su došli u Crnu Goru ( Romi koji
su došli sa Kosova poprimili su neke običaje od tamošnjeg albanskog življa).
Koliko je brak kod Roma bitan govori i činjenica da se kod njih u
velikoj mjeri, zadržao patrijarhalni odnos između momka koji se
ženi i đevojke koja se udaje. Taj odnos se najviše ogleda u izboru bračnog druga, đe konačnu odluku najčešće donose roditelji,
odnosno otac, zatim kod izbora prijatelja, đe se vodi računa o
približno istom društvenom statusu njihovih porodica i sl. Pored
ovoga bitna je i „institucija“ nevinosti djevojke koja stupa u brak
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i još dosta sličnih detalja. Osjećam zadovoljstvo što sam uvrstio i ove svadbarske običaje u ovu knjigu koji karakterišu cio jedan narod, kod nas Rome kao
manjinu.

SVADBA KOD ČERGARA U CRNOJ GORI[1]
„...Čergari se vjenčavaju unutar svoje zajednice, ali je dopušteno i vjenčanje
u okviru srodničke grupe od IV koljena. Međutim, među sobom uzimaju i
bliže srodnike, što je jedna od odlika zbog koje ih druge zajednice osuđuju i ne
žele neke bliže kontakte. Mada, zatvorenost zajednice i neprihvatanje od strane
drugih ih je okrenulo jedne ka drugima, a ovo s obzirom da su najmalobrojnija
romska grupa u Crnoj Gori. Ipak, ni kod njih nije rijedak slučaj miješanje sa
drugim etničkim grupama, iako takav brak nailazi na osudu zajednice. I oni
više vole pripadnike svoje grupe, mada kada se to desi, lakše prelaze preko toga
nego što to drugi čine. Mladi danas mogu sami da odluče sa kim žele da stupe
u brak i njihova riječ se sluša, a ukoliko roditelj za njih izabere, njegova će biti
konačna odluka. Rodiotelji uvijek cijene da li je taj momak ili djevojka odgovarajuća, odnosno, da li je iz dobre i valjane porodice. Ukoliko dođe do protivljenja, mladenci teže ostvaruju svoju zamisao. Čergari žive malo slobodnije i kod
njih se ženina riječ više poštuje nego u ostalim zajednicama. Međutim, ranije
se mladi nijesu uopšte pitali nego je roditelj o njihovim budućim partnerima
sam odlučivao. U slučaju neodobravanja pribjegavali su otmicama djevojke,
nakon čega je najčešće dolazilo do zategnutih odnosa među prijateljima , pa je
mirenje između porodica obavljao ceribaša, koji je bio starješina u zajednici.
Ranije su se sretali po karavanima i za Ilindan pravili veselje kada su sklapani
brakovi između čergaških mladenaca. Danas oni žive sedentarnim životom i
uglavnom se poznaju među sobom, poznaju čergaške porodice u cijeloj Crnoj Gori, znaju srodnička i afinalna srodstva. Tako da u slučaju eventualnih
ugovorenih brakova, mladenci se uglavnom već međusobno znaju. Običaji,
onosno samo svadbeni rituali, nekad i sad, imaju male razlike sem u pravima
koji mladi imaju, novca koji je izdvajan za djevojku i onih elemenata koji su
promijenjeni usled prihvatanja nekih novih tokova života. U brak stupaju relativno mladi, tako da su se nekada djevojke udavale od 14 godina a muškarci se
ženili od 17. Danas je ta granica malo pomjerena, ali ima i dalje slučajeva kada
se izuzetno mladi vjenčavaju. Rijetko se kada vjenčavaju u opštini već sam čin
dovođenja djevojke u kuću je znak stupanja u barčnu zajednicu. Tom prilikom
se pravi svadba. Jedan od razloga što nijesu i što ne obavljaju građansko vjenčanje je što im to zakon ne dozvoljava, s obzirom na godine koje imaju.
[1] Vesna Delić, Otvorena vrata – antropološki prilog kulturama Roma i Egipćana u Crnoj
Gori, Podgorica, 2008.
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Ranije, ukoliko se roditelju svidjela neka porodica i djevojka ili ukoliko je mladić obavijestio roditelje da mu se neka djevojka sviđa i ako se oni slažu, odlučuju da se ide da se ona traži. Tom prilikom su slali jednog starijeg iskusnijeg
čovjeka koji je išao da „otvara vrata“, odnosno da pita da li je slobodno da dođu
prosci. Zadatak mu je bio da pita da li je slobodno da dođu ali i da ispriča sve
najbolje o proscima. On je tada mogao i da laže da bi dobio djevojku, ali to,
kako kažu, nije bilo poželjno, jer bi svakako laž isplivala i onda bi dolazilo do
nepoželjnih problema. Iz tog razloga, slat je neko ko je iskusan, ko je po njihovim riječima „prošao sito i rešeto“. Ova „diplomatska misija“ imala je za cilj da
obezbijedi dolazak proscima. U nekim slučajevima nijesu morala da se „otvaraju vrata“ ukoliko su oni znali da su im već otvorena. To se dešavalo ukoliko
je djevojka bila zainteresovana za momka ili ako je njena porodica smatrala
da mogu da se oprijatelje sa njima. Dešava se da otac pita oca mlade, žele li da
postanu prijatelji. U slučaju da porodica nema domaćina žena nije mogčla da
„otvara vrata“ već je to radio neko od iskusnijih ljudi.
Nije strktno definisano ko sve ide u prosidbu i brojka može da varira. Najčešće
su to otac, majka, neko od biližih muških srodnika, a dešava se da ide baba,
što je bilo često poslije II Svjetskog rata, kada su žene ostajale rano bez muževa
i postajale glava porodice, i obavezno ide i mladoženja. U prosidbu može da
se ide više puta, sve dok ne postignu konačan dogovor i time pristanu da daju
djevojku. Da bi se dala djevojka, skoro čitava njena porodica mora da pristane.
Može da se dogovore tog dana kada dođu prosci, a može da se na dogovor
čeka i mjesec dana, odnosno onoliko koliko oni sebi daju rok da im odgovore
da li pristaju ili ne i da li opet da dođu. U prosidbu se ide sa bocom skupljeg
pića ili rakijom koja je okićena zlatnim lancima, narukvicama, biserima. Ta
boca se umotava u, kako oni kažu, „cigansku maramu“ koja je šarena i sa resama. Ona se ne iznosi dok se ne dogovore oko novca i drugih predmeta od
vrijednosti koju treba da im daju. Obično je novac i bio razlog većeg broja puta
odlaska u prosidbu. Ranije je bila veća suma u pitanju i koliko su njeni roditelji
rekli toliko je moralo da se da. Međutim, veliki broj odlazaka ukazuje da je
dozvoljeno cjenkanje i obaranje cijena dok se ne postigne razumna suma koju
mladoženjini roditelji mogu ili hoće da prihvate. Mada preveliko „tvrđenje pazara“ nije odavalo dobru sliku o mladinoj familiji, jer ako na samom početku
nisu uspjevali da postignu brz dogovor, mislilo se, teško će se i u budućnosti
dogovoriti i sarađivati. Kada se sve strane slože oko iznosa vadi se ta nakićena
boca, razmotava marama i stavlja na sto. Sa boce se skida nakit i stavlja mladoj
oko vrata koji je ona dužna da ponese u svoj novi dom kada budu svatovi došli
po nju. Boca se otvara i nazdravlja se rakijom. Kada svako popije iz boce to
je znak da je mlada njihova, da je tim činom brak dogovoren i da nema više
povratka. Na maramu u kojoj je bila umotana boca se stavlja novac i onoliko
dukata i zlata kako su se dogovorili da daju. Mladoženja tom prilikom stavlja
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mladi prsten i tim činom je vjeri. Mladoženju tada propituje budući tast, da
li hoće da uzme njegovu kćerku za ženu, da li će da je pazi i osigura; daje mu
dozvolu čak i da bude grub ali samo u „slučaju ako je to zaslužila“. Nakon toga
slijede dogovori oko datuma svadbe. Nije određeno tradicijom koliko imaju
vremena za pravljenje svadbe, to zavisi od finansijske situacije obije porodice.
Ne postoji određeni dan u koji se pravi svadba. već to može biti bilo koji dan u
nedjelji. Ujutro kreću svatovi od mladoženjine kuće po mladu. Potrebno je da
budu kod nje prije 12h i da je prije podneva povedu njihovoj kući. U svatove ide
otac, mladoženja, stari svat koji je stric ili ujak mladoženjin, a koji je uticajnija i
imućnija osoba u porodici, barjaktar, dva djevera ( može da bude i samo jedan),
majka po običaju ne bi trebalo da ide, ali se dešava često da se ovo pravilo prekrši,
anđibula i pored njih ide uža rodbina i prijatelji, odnosno onoliko ljudi koliko
može da primi prijatelj. Na čelu kolone ide barjaktar. Na barjak se pored zastave
stavlja neki nakit, jabuka ili dunja se stavlja na vrh koplja, peškiri, košulja. Dok
su kod svoje kuće, anđibula kiti svatove koji joj daju novac koji ona zadržava za
sebe. Dok ulaze u mladino naselje bacaju se bombone i kocke šećera. Na ulasku
u njenu kuću barjaktar predaje barjak najmlađem mladinom bratu čiji je zadatak
da čuva barjak dok svatovi ne krenu. Za tu uslugu, po njihovom odlasku, barjaktar treba da plati onoliko novca koliko brat traži. Potom ulaze u kuću gdje se
svatovi čašćavaju. Za to vrijeme kruži poslužavnik na koji svatovi treba da stave
novac koji ostaje mladinoj porodici. Mladi se taj dan nosi garderoba koju će da
obuče. Običaj je da to bude romska nošnja ali to danas sve više izlazi iz prakse
i nju zamjenjuju moderne bijele vjenčanice. Garderobu nosi svekrva, zaova ili
anđibula. Amđibula je po pravilu djevojka koja ne smije da bude udata ili trudna, to je obično mladoženjina sestra. Ona ulazi kod mlade i pomaže joj da se
obuče i našminka. Ranije su mlade, ali i ostali nosili sve ručno šivenu odjeću od
platna. Za dan svadbe obično se šila posebna, malo svečanija garderoba, što je
obezbjeđivala mladoženjina porodica, ali se dešavalo da ukoliko je mlada bila
vičnija šivenju i sama sašije svoju vjenčanu odoru. Pored vjenčanice mladoj se
kupuje i obuća koju će nositi taj dan. Kada se spremi mlada i njena garderoba,
njeni roditelji kažu da je spremna da je vode kući. Tada je iz kuće izvodi anđibula
i njen brat ili sestra, ukoliko nema braće, i predaju je djeverima koji je čuvaju
do mladoženjine kuće. Prilikom odvođenja bilo je bitno spriječiti mladu da se
okrene put svojih, jer kako se vjeruje njena će djeca lićiti na ujčevinu, zbog toga
joj svatovi odvlače pažnju kako se ne bi okrenula, dok je njena familija doziva
kako bi uradila upravo suprotno. Zadatak brata koji je predaje djeverima je da je
udari po leđima kako bi se okrenula. Svatovi se po pravilu ne vraćaju istim putem kojim su došli. Sa svatovima zajedno kod mladoženjine kuće kreću i najbliža
mladina braća i sestre, dok njeni roditelji ostaju kući da dočekuju svoje goste.
Kod nje se nastavlja slavlje. Pozvani su dužni da donesu poklone i novac koji
muškarci stavljaju tokom slavlja na tacnu koja kruži.
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Mladu su do mladoženjinog praga izvodili i čuvali djeveri. Kada dođe ispred
svoje nove kuće mlada treba da baci jabuku ili neko drugo voće preko krova.
To voće se uzima sa barjaka. Preko glave baca bombone, i neko voće koje hvataju djevojke i djeca. Ove magijske radnje treba da obezbijede plodnost i sreću
budućim supružnicima. Djeveri su do kućnog praga sa njom, kada je predaju
mladoženji koji je unosi u kuću preko praga. Na pragu je dočekuje svekrva
koja joj daje nešto od voća da pojede. Poslije svadbenih rituala mladenci se
pridružuju ostalim gostima koji su pozivani nekoliko dana ranije. U prošlim
vremenima gosti su pozivani sa flašom rakije. Određivan je jedan čovjek koji
je imao zadatak da pozove ljude. Kao znak da će doći oni su pili i nazdravljali
iz te flaše za sreću i buduće veselje. Kada se potroši jedna flaša zamjenjivao ju
je sa drugom. Taj dan pozivani su morali da kažu da li će prisustvovati slavlju, i
ako hoće koliko njih će biti, i tako bi se znao tačan broj gostiju. Danas obično
na veselja zovu telefonom.
Žene na svadbu donose poklone, što je obično garderoba, posteljina ili nešto
od pribora. Postoji određena osoba koja zapisuje ko je donio koje poklone.
Muškarci pred kraj veselja ostavljaju novac na tacnu koju nosi jedan čovjek.
Stari svat je dužan da da najviše novca i da ih stavlja poslije svih. Pokloni i
novac se uzvraćaju, ali nikad ne smije da bude manje od cifre koju su oni dobili od domaćina koji slijedeći put pravi svadbu. Veselje traje do sitnih sati, a
mladenci se povlače u sobu oko ponoći.
Sjutradan rano ujutro se ulazi u sobu kod mladenaca da se kontroliše čaršaf, da
se vidi da li je mlada bila nevina ili nije. Ranije se stražarilo pred sobom mladenaca ili pred šatorom. Međutim, danas je češće da se posteljina provjerava
ujutru. Unutra ulaze obično svekrva i neke druge žene ali može i neko od muškaraca da uđe da provjeri. Ako je mlada bila „dobra“ čaršaf se kači na barjak
koji stoji ispred kuće. Taj dan dolaze mladini roditelji i njena bliža porodica.
Njih na putu dočekuju svekrva i svekar sa flašom rakije kao dobrodošlicom i
daju znak da im je ćerka osvijetlala obraz. Kada dođu pred kuću mladini roditelji bacaju novac na barjak a sa sobom donose i prćiju, odnosno stvari koje
ona ima kao i poklone koje su oni dobili od svojih gostiju prethodnog dana. Taj
dan dolaze svi gosti koji su bili na svadbi i simbolično bacaju novac na barjak.
Ima žena koje dolaze tada prvi put, jer su čekale da vide kako je prošlo tu noć.
Tada isto stavljaju novac na barjak ali i donose poklone. Taj dan, ukoliko je sve
prošlo dobro, veseliji je nego prethodni. Veće je veselje i slavlje, obično se puca
iz vatrenog oružja kako bi se oglasilo novo prijateljstvo između porodica.
Ukoliko mlada nije ispunila očekivanja svojih roditelja i mladoženje, dešavalo
se i danas se dešava da se ona vrati svojima. U tim slučajevima mladini su
morali da vrate novac i poklone koje su dobili. Međutim, po riječima Čergara
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to danas i ako se desi, nju obično ne vraćaju, već tada bude malo skromnije
veselje ili se jednostavno nađe način da se tako nešto prikrije. Međutim, u
takvim slučajevima mlada je manje poštovana. Postojale su male prevare koje
je izvodila mlada ili mladenci u dosluhu. Naime, ako mlada nije bila nevina
,ona je obavještavala majku ili nekog od porodice i pitala šta da radi, a majka je
znala da je pripremi da to prikrije . Kako sam saznala od jednog informanta,
majka zakolje kokošku i od te krvi u malu flašicu stavi nekoliko kapi krvi i da
joj savjet da to sakrije negdje gdje joj to ne mogu naći mladoženjini. Pošto se
pretežno nosi duga kosa, većinom se ona iskoristi za skrivanmje flašice i onda
skrivajući i od budućeg supruga, kada imaju odnos ona prospe to na čaršaf.
Ako je imala prije braka odnos sa mladoženjom onda zajedno sa njim napravi
prevaru. Dešavalo se da se mladoženja tokom noći ne pokaže u pravom svijetlu. U tim situacijama mlada je važila za dobru djevojku, mada su nekad žene
ulazile da se lično uvjere u to.
Ako je sve dobro završeno taj dan bi se svi zajedno veselili. Od poslednje svadbe mlada počinje da se privikava na novu porodicu i preuzima svoje dužnosti.“

SVADBA KOD ROMA MUSLIMANA U CRNOJ GORI[2]
„ Romi Muslimani žive po islamskim pravilima i na njihovu zajednicu jak uticaj je izvršila albanska kultura, prije svega dok su još živjeli na Kosovu. Vjenčavaju se isključivo u okviru svoje zajednice. Nemaju srodničkih brakova, a ako
se i dese to je izuzetno rijetko i dugo se pamti u njihovoj grupi. Stupaju u brak
mladi, djevojke već od svoje 14 godine dok muškarci, od svoje 16 godine, ali
u poslednje vrijeme se praktikuje da napune 18, mada ima dosta brakova gdje
su i mlada i mladoženja maloljetni. Iz tog razloga nema građanskih brakova
već se čeka i po nekoliko godina da se steknu uslovi da njih dvoje izađu pred
matičara. Na biranje bračnog partnera još jako utiču roditelji. Ranije je bilo da
se mlada i mladoženja nisu vidjeli do same svadbe, već su sav posao završavali budući prijatelji. Kako se nisu vidjeli do samog čina vjenčanja, mogli su
mladenci da budu sa nekim deformitetima, ali ako su se roditelji dogovorili,
onda se njegova odluka morala poštovati. S obzirom na pravila koja postoje u
zajednici i na nemogućnost biranja budućih supružnika ranije se pribjegavalo
i još se praktikuje otmica djevojke. Ukoliko se dvoje vole, a znaju da njihovi
roditelji neće odobriti njihovu vezu, „krade“ se djevojka. Ta krađa je uvijek
uz pristanak same djevojke, ali ne i njenih roditelja. Kada pređe kod momka
njoj nema povratka kući. Primjetan je izvjestan strah koji postoji kod djevojaka u slučaju bjekstva. Dešava se da mladenci nijesu ni planirali bjekstvo, ali
[2] Vesna Delić, Isto
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samo ako djevojka zakasni kući, odnosno ostane kasno u noć što joj nije dopušteno sa nekim mladićem, može se desiti da od prevelikog straha da se vrati
svojima, ostaje sa tim momkom. Obično je riječ o jako mladim osobama. U
takvim situacijama, ako ode kod svojih, djevojka može biti fizički i psihički
maltretirana, jer je nedopustivo da se zabavlja sa momkom. Smatra se da je
izgubila obraz, pa se može desiti i da je ošišaju kako bi je kaznili i označili kao
prestupnicu u društvu. Ovo je pogotovo bilo izraženo ranije. Koliko će se dvije
porodice brzo pomiriti zavisi od prethodnih odnosa koji su imali, ali i stepena
moći u njihovoj zajednici.
Kada su u pitanju mješoviti brakovi mirenje ide teže, jer teško prihvataju druge u svoju grupu. Mogu da se pomire odmah poslije par dana, ili poslije par
godina, a neki nikada ne oproste djevojci njen samostalni izbor, tako da joj je
onemogućeno da ikada više kroči u svoj rod pa čak i kada su u pitanju smrtni
slučajevi. Ona je jednostavno otpisana i za njih prestaje da postoji. Dešava se
da mladini puštaju mladencima da dođu kući, ali neće da se pomire sa prijateljima. Ponekad su razlike koje postoje među porodicama ili svađe koje su
imali velika prepreka na putu ka bračnim vodama. Proces mirenja ide tako
što, kada odluče, mladoženjina porodica pošalje kod mladinih nekog starijeg
i iskusnijeg čovjeka iz svoje porodice, koji pita da li su spremni da pruže ruku
pomirenja jedni drugima. Onda se odredi dan kada će da se mire. Bira se neka
treća kuća koja je neutralna, dakle ni mladina ni mladoženjina, kako ne bi došlo do nekih nepoželjnih problema. Smatraju da ukoliko su u tuđoj kući da neće
praviti neprijatnosti. Obično se tada sa njima nalazi još par starijih ljudi koji
učestvuju u mirenju. Tu se traži novac za djevojku i određeni predmeti od materijalne vrijednosti. Dogovor se zalijeva šerbetom. Popijena čaša šerbeta znači
da je mir uspostavljen i da su zvanično postali prijatelji. Svadbe se obično ne
prave ali ima onih koji insistiraju na svadbi i svim ostalim što ide uz to. U takvim situacijama mlada se čak vraća svojoj kući kako bi bio ispoštovan običaj.
Kada je regularna svadba, kao što sam rekla najčešće roditelji odlučuju. Ranije
mladoženja nije vidio mladu već se sve završilo bez njega. Tako da, ako se roditeljima svidjela neka djevojka ili pak porodica, šalje se jedan ili dva starija ili
iskusnija čovjeka da „otvaraju vrata“. Ako nijesu dovoljno dobro poznavali tu
familiju prvo su se raspitali o njima kod njihovih komšija i poznanika. Ljudi
koji su otvarali vrata su uglavnom iz najbliže familije ali se pribjegava i da se
pošalje neko ko je dobar prijatelj sa djevojčinim roditeljima i u koga oni imaju povjerenja kako bi je lakše dao. Tokom posjete potrebno je hvaliti familiju
mladoženjinu i njega samog ali se izbjegavaju velika pretjerivanja kako kasnije
ne bi došlo do ozbiljnijih problema. Uglavnom, familija zna zašto su došli,
ukoliko nijesu često viđeni gosti, a imaju djevojku za udaju. Tom prilikom oni
kažu domaćinu „Mi smo došli da otvaramo vrata za tog i tog momka. Da li su
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ova vrata otvorena? Poslao nas je taj čovjek“. Ako ta familija ima više djevojaka
pitaju ih prvo za koju su djevojku zainteresovani. Oni mogu tada da odbiju i da
kažu da oni nemaju djevojku za njih. Razlog može da bude taj što im se ne dopada familija iz koje je momak i ne žele sa njima da stupe u bliže veze, a može
da bude i taj što njihova djevojka nije nevina. Obaveza majke je da razgovara sa
svojom ćerkom i da utvrdi da li je ona nevina ili ne. Ćerka može da kaže ili ne
kaže, ali one koje se ne povjere, kasnije loše prođu, pa i njihova čitava porodica
nosi žig sramote.
Ukoliko je domaćin rekao da su sva vrata otvorena, dogovarao se datum kada
mogu da dođu prosci, pošto su mladini morali da se finansijski pripreme da dočekaju više gostiju. Ranije su se mladenci prvi put susretali na svadbi, međutim,
danas se oni pitaju da li se jedni drugima sviđaju. Rijetko se dešava da ukoliko
se roditelji dogovore i pristanu da budu prijatelji, mladenci budu neposlušni i
odbiju da se vjenčaju. Iz poštovanja prema roditeljima i tradiciji, većina pristane
na takav brak. Kako u današnje vrijeme praktikuju da se vide prije svadbe modifikovali su običaj pa postoje dva načina da se mladi vide. Jedan je da poslije otvaranja vrata, mladoženja ode sa svojim najbližim kod mlade. Tada ona treba da
iznese kafu i sok da počasti goste i da izađe iz prostorije. Za tih nekoliko minuta
oni moraju da odluče da li će provesti život zajedno. Onda neko od njenih pita
nju da li želi njega za muža i obrnuto. Sve češće se dešava da ih puštaju da porazgovaraju i prošetaju jedno pola sata kako bi se bolje upoznali. U slučaju da neko
od njih odbije, cijela stvar propada, a ako pristanu prosci dolaze u dogovoreni
dan. U takvim slučajevima mladoženja ne ide u prosidbu. Tom prilikom, obično
se dogovore i oko novca koji mladini traže za nju. Dešavalo se da iako mladenci
pristanu da se to ne završi brakom, jer se roditelji nisu složili oko novca.
Drugi način je da mladoženja krene zajedno sa proscima i tada se prvi put susreće sa djevojkom. Tada mlada ulazi u prostoriju da se rukuje sa svima. Tom
prilikom joj svako daje malo novca. Potom mlada ode u svoju sobu i tamo je
snaja ili sestra pita da li ona hoće da se uda za njega. Tako isto izađe ujak ili
neki bliži rođak sa mladoženjom i pita da li mu se dopada. I kada se dobije pozitivan odgovor od oboje, onda svi aplaudiraju. Poslije toga mlada donosi kafu
i sok kako bi se još jednom vidjeli i poslije toga više ne izlazi.
U prošnju idu mladoženjini roditelji. Vidjeli smo da negdje mladoženja ide,
a negdje ne, dva do tri uticajnija čovjeka iz bliže familije, braća, odnosno, ide
onoliko ljudi koliko mladini mogu da ugoste. Ako su oba domaćina imućna
ide veliki broj ljudi, što je jedan od načina da se istakne bogatstvo koje obojica
imaju. U prosidbu može da se ide rano prije podne ili kasno uveče. Tada se
obavezno nose pokloni za mladu. Nosi se crveni komplet ili haljina, zlatna
narukvica, lanac, prsten i obavezno crvena marama koja se mladoj veže oko
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repa, koju ona mora da nosi do same svadbe, a što je znak ostalima u zajednici
da je ona zauzeta, odnosno vjerena. Crvena marama i zlatni prsten simbolizuju njenu promjenu statusa. Ranije joj je prsten stavljao neoženjeni momak ili
djevojka, a sada, kada ide mladoženja, on je i prstenuje. Pored toga nose gajbe
piva, tortu i obavezno ponesu određenu sumu novca koji će taj dan dati kao
kaparu, odnosno kao jedan dio sume za koju su već ranije dogovorili ili tek
treba da se dogovore.
U jednoj prostoriji sjede svi zajedno. Samo par ljudi koji su iskusniji u tim
stvarima, zaduženo je da se dogovore oko detalja, dok ostali pričaju o svakodnevnim stvarima i vesele se. Dogovaraju se oko novca koji će dati, i oko ostalih
predmeta od materijalne vrijednosti koji su mladoženjeni dužni da obezbijede,
a koji mladini traže. Suma se obično kreće od 4000 pa do vrtoglavih 10000
dok imućniji izdvajaju i mnogo više. Prave se dva identična spiska sa zahtjevima, jedan spisak uzimaju mladoženjeni dok drugi spisak uzimaju mladini.
Sa spiska mora sve da se nabavi i on obično obuhvata još zlata, nekoliko pari
dimija, cipele, lire, dukate itd. Sve zavisi kakvi su prohtjevi mladine porodice i
koliko oni misle da njihova djevojka vrijedi. Razgovaraju i o odnosu koje mora
da ima mladoženja prema djevojci, takođe dogovaraju i datum kada će svadba
da se pravi i o ostalim stvarima kao što je, koliko će da im traže od barjaka itd.
Kada se dogovore oko svih tančina, onda se pije šerbet. Šerbet označava da je
dogovor pao i da je djevojka njihova. Za pravljenje šerbeta zaduženo je jedno
muško dijete iz mladine porodice. Buduća svekrva je dužna da donese šećer.
Dijete mora da pola kila šećera sipa u bokal dok drugu polovinu vraća svekrvi
koja ga nosi kući i pravi sa tim istim šećerom šerbet sa kojim će ona dočekivati
goste. U bokal se stavljaju metalne pare i prsten. U njega se sipa voda. Nije dozvoljeno da se šerbe miješa, jer se vjeruje da ako se bude miješalo „onda će da
bude riječi“. Šećer simbolizuje slogu između dvije sprijateljene porodice, da sve
bude slatko i da nema gorkih riječi. Ako se ode u prosidbu prije podne šerbet
mora da se popije prije 12 sati ako se ide uveče šerbet mora da se popije tek
poslije 12 sati kada započne novi dan. Prvo piju domaćini iz natočenih čaša, a
kasnije svi i ostali. Onda se međusobno ljube. Tada ulazi mlada i onda joj svako daje novac. Vezuje joj se marama i stavlja prsten. Kada se šerbe popije onda
se traži hrana. Mladini ne mogu da stavljaju meze dok im mladoženjeni to ne
zatraže. To je znak da će uskoro da idu. Poslije jela idu kući.
Prije svadbe mladoženjeni su dužni da pokupuju stvari sa spiska. Kako se na
njemu nalazi i nošnja, odnosno posebne haljine i dimije, a što im nije dostupno
ovdje, oni zato specijalno idu na Kosovo kako bi garderobu nabavili. Obično se
ide u Peć. Kako je tamo jeftinije i zlato, obično obave više od pola kupovine. Na
put idu zajedno sa prijateljima i sa mladom koja treba da izabere garderobu
koju ona hoće. Ukoliko su planirali da tamo prespavaju onda umjesto mlade
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ide i bira darove njena sestra. Budući svekar je dužan da kupi svu onu odjeću
koju ona prstom pokaže, takođe o njegovom je trošku put, hrana pa i prenoćište za sve njih. Haljine i dimije koštaju od 150 evra, a mogu dostizati cifru od
800 evra. Kupuje se po nekoliko pari.
Kada se sve nabavi u dogovoreni datum pravi se svadba. Međutim, prije svadbe mladoženjeni odlaze u četvrtak kod mlade kako bi joj odnijeli kupljenu
nošnju i vjenčanicu i sve ostale predmete sa spiska. Takođe, taj dan se daje druga polovina novca koja je dogovorena za mladu. S garderobom uglavnom ide
par muškaraca i većina žena. Žene ulaze unutra, donose garderobu i pokazuju
mladinim ukućanima i bližoj porodici i prijateljima koji su se okupili. Pored
tih poklona oni donose i novu, svečaniju crvenu maramu koja će zamijeniti
crvenu vjereničku maramu i sa kojom je mlada prekrivena kada je izvode iz
kuće. Mlada taj dan ne izlazi iz svoje sobe, jer njeni traže pare da bi je pokazali.
Garderoba koja je kupljena stavlja se na jedan konopac koji je raširen po sobi
kako bi svi mogli da vide što je djevojka dobila. Oni koji dođu da gledaju bacaju sitan novac na tu garderobu. Tada žene koje su došle daruju sa svoje strane
mladu, a što je obično zlato i garderoba. Muškarci su za to vrijeme napolju. Oni
se ne zadržavaju dugo već se vraćaju svojoj kući. Takođe ni mladini gosti ne
ostaju dugo. Onda mlada i njeni provjeravaju garderobu da nije negdje sječena,
da nije nešto izostavljeno sa spiska. Gleda se i da li je bačena neka magija.
Kada se mladoženjini vrate kući pristupaju pravljenju obredne pogače. Okupljaju se žene i par muškaraca i praćeno svirkom na defu i pjesmom od jedne
starije žene, pripremaju se sastojci za pogaču koja se pravi u ponedeljak. Sije
se brašno u jednu posudu. Sito je ukrašeno cvijećem i kroz njega siju djeca i
neudate djevojke koje na glavi treba da nose jednu istu kapu. Kako uzimaju
sito tako im se na glavu stavlja ta kapa. Jedna vještija djevojka brzim pokretima
treba da stavi sve sastojke. Onda tako priprenmljeno stavlja u jednu crvenu
maramu koja se stavlja na zid. Pogača se pravi na dan svadbe, prije nego što
nevjesta dođe. Pogača se lomi nad njenom glavom u ponedeljak. Vrte je tri
puta i tri puta treba da je udare od glavu i nakon toga slome. Pri tome se gleda
ko je uzeo veće a ko manje parče.
Mladoženjina porodica čeka nedjelju kada će poći po mladu. Od četvrtka do
nedjelje nema nekih većih slavlja već se pripremaju gosti i domaćini za veliko
slavlje. Međutim, kod mladinih do momenta kada će napustiti kuću u petak
i u subotu pravi se ispraćaj za nju. U ovih dva dana ima pregršt rituala i svaki
obilježava na jedan simboličan način njeno odvajanje od svoje porodice. U
petak, mlada se preko dana obično sređuje za veliki dan. Farba joj se kosa.
Ranije su to radile ostale djevojke i stavljale joj kanu, sada većinom one odlaze
u frizerske salone gdje se za nju brinu stručnjaci. U petak uveče imaju djevo-
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jačko veče. Dolaze njene drugarice i sestre i tom prilikom je daruju. Pokloni
su obično nešto od garderobe ili neki drugi predmet koji će njoj koristiti u
svakodnevnom životu. Na djevojačkoj večeri nema muškaraca.
Sjutradan, odnosno u subotu kod mladinih kući dočekuju se gosti. Veselje počinje negdje oko 16h dok većina gostiju pristiže oko 20h. Nedjelju dana prije
svadbe jedan čovjek je imao obavezu da pozove goste. Obično se ide sa cigarama koje se nude domaćinu i poziva se na svadbu. Tom prilikom pozvani moraju
odmah da kažu da li će doći ili ne i koliko će njih biti, kako bi domaćinu bilo
lakše da organizuje veselje. Žene na slavlje donose poklone koje će mladencima
služiti u budućem životu dok muškarci ostavljaju novac. Pred kraj večeri, što
se otprilike zna, jer se tada iznosi jagnjeće pečenje, neko od starijih poziva da
se „ispoštuje običaj koji su im ostavili njihovi stari“. Naime, dva čovjeka idu od
muškarca do muškarca, jedan nosi tabak na koji oni stavljaju novac, dok drugi zapisuje ko je koliko dao. Domaćin je obavezan da kada neko od njegovih
gostiju bude pravio slavlje vrati istu sumu novca, odnosno uvijek malo više u
zavisnosti od njegovih finansija, ali nikako ne smije manje od toga. Ovaj novac
se daje na sofru, odnosno na hranu koju su oni tu pojeli. To je neka vrsta pomoći za domaćina, kao pozajmica, koju on mora da vrati. Koliko je bitno vratiti
novac govori i to, da ukoliko gost nema za taj dan onoliko koliko mu je na njegovom veselju dao domaćin, to mu obavezno naglašava i obećava da će ostatak
para donijeti drugi put. Bilo je situacija da pojedinci odu da traže „pozajmljeni
svadbeni novac“ kod njega kući, ako se on nije pojavio kod njega na veselju.
Svadbe se prave ako ima mjesta kod njih kući, odnosno u dvorištu ispod šatora
a ukoliko nema, iznajmljuje se najjeftiniji restorani u gradu koji mogu da prime dosta zvanica.
To veče samo je prisutna mladina familija i prijatelji. Na oproštajnoj večeri
muškarci obično sjede dok djevojke i žene igraju. Kasnije i oni priključe ali
se obično ne hvataju jedni do drugih. Snaje dolaze u tradicionalnoj nošnji,
upravo onoj koju su oni dobili na svojoj svadbi. Obično se presvuku barem dva
puta. Prvi put su u dimijama dok su drugi put u haljini. Centralna ličnost te
večeri je svakako mlada koja skoro stalno igra u kolu, ali tokom večeri mora da
promijeni svu garderobu koju su joj svekar i svekrva donijeli u četvrtak. Ovo
se radi kako bi se pokazalo bogatstvo koje je ona dobila i status porodice u koju
ona ide. Što bogatije to bolje. Na njoj nije samo nošnja već i dijademe, zlato,
ogrlice, nekad ćustek ( lanac dug 2-3 metra) sve ono što je dobila i što mora
drugima da prikaže.
Prije 12h mlada se povlači u kuću sa ženama. Muškarcima nije dozvoljen pristup. Može se napraviti izuzetak samo ako žele da snimaju ritual pa je kamer-
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man pri tome muško. Mlada se postavi na sredinu sobe dok je okružena djevojkama i ženama. Jedna starija žena čitav ritual prati svirkom na defu i pjesmom
koja govori što treba mlada, i oni oko nje, da rade. Taj ritual je izuzetno tužan
i mlada svo vijeme treba da plače i ispušta karakteristične zvuke koji će opisati
njenu tugu što napušta rodni dom. Ona sjedne na jedan čaršaf dok joj djevojke
oko nje polako skidaju svo zlato i garderobu koja se na njoj nalazi, a čega ima
dosta. Presvlače je u drugu stariju robu kako se ne bi zaprljala, jer mora da stavi
kanu. Ranije su žene šarale ruke kanom i to je duže vremena ostajalo, međutim
danas mlada stavlja ruke u jednu posudu i nakon toga ostavlja otiske svojih
šaka. Otisci su se ranije najčešće ostavljali na zidu kuće što je bilo vidljivo do
prvog krečenja, dok sada više praktikuju da ih ostave na nekom jačem papiru
ili bijelom platnu. Dok ona stavlja ruke u posudu, pjesmom joj žena sa defom
govori na albanskom jeziku:“ Šta ostavljaš majci, šta ostavljaš ocu, bratu?“ Pjesma je jako stara i već dugo se primjenjuje u svadbenim ritualima. Dok ona to
pjeva mlada ostavlja otiske i praktično kuka. Ukoliko mlada nema majku ili
oca, pjesma poziva da ode do otvorenog prozora i da ih dozove. Svo vrijeme
neko je pridržava dok ona plače kako ne bi pala, jer u većini slučajeva je skrhana bolom. Ima onih koje ne doživljavaju tako teško odlazak ali po tradiciji
moraju da plaču i ispuštaju zvukove. Kada se završi obred mlada odlazi da spava. Ona tu noć spava na novoj posteljini koju su joj donijeli svekar i svekrva u
četvrtak, jer od te noći ona je već njihova. Primjećuje se da se jako vodi računa
o početku i završetku dana i zabrani određenih radnji poslije početka novog
dana. Tu noć ona treba da spava sa nekim malim, po pravilu, muškim djetetom, što simbolizuje njenu plodnost. Ujuto rano ona ustaje, sprema frizuru i
oblači modernu vjenčanicu čekajući svatove da dođu po nju.
U svatove idu svekar, najbliža rodbina i prijatelji. Ne ide ni mladoženja ni svekrva. Svatovi moraju da budu kod djevojačke kuće prije 12 sati i da je odvedu
prije podneva. U svatove se nosi pečena kokoška, kilo hljeba, sokovi, gajba
do dvije piva, cigare, torta. Svatove predvodi barjaktar. Na barjak se, pored
zastave, stavlja jabuka na vrh, ćebe, peškir, košulja. Kada dođu kod mladinih
barjaktar predaje barjak jednom dječaku, obično mladinom bratu na čuvanje. Prijatelj, odnosno mladin otac tamo stavlja pare na barjak i on ga kiti sa
ćebetom, peškirom i košuljom. Svatovi ne sjede dugo, već samo popiju piće i
ostanu jedno pola sata. Ukoliko putuju iz daleka postavlja im se meza. Kada
krenu barjaktar je dužan da plati čuvanje barjaka onoliko koliko su se dogovorili. Dok je u kuću nevjesta je okružena ženama. Tom prilikom oni posipaju
bombone tri puta koje ona mora što prije da pokupi. Spretnost pri kupljenju
pokazuje kakva će domaćica biti.
Domaćin odlazi kod praga da traži svoju buduću snaju. Nju iz kuće izvode
braća. Dok izlazi iz kuće ona plače i hvata se za vrata kao da neće da ide od
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svoje porodice. Pri tom braća je guraju da izađe. Sve radnje moraju da pokažu
da je ona tužna što odlazi. Svo vrijeme mlada je prekrivena tankom crvenom
šamijom ( maramom) tako da joj se lice sakrije, vjerovatno od zlih pogleda.
Glava joj je stalno pognuta. Ona zatim ulazi u kola koja su došla po nju. Tom
prilikom sa njom ne smije da sjedi udata i trudna žena. Kola moraju brzo da
krenu, jer neko iz mladine familije, po običaju udara po njima nekoliko puta
kako bi djeca ličila na ujčevinu. Nevjesta ne smije da priča ni sakim, da jede ni
pije dok se ne vidi sa svojim mužem. To nije problem kada je mala razdaljina,
ali kada je u pitanju dalek put od po nekoliko sati vožnje, dozvoljava se mladoj
da se čuje telefonom sa svojim budućim mužem kako bi mogla nešto da pojede
i popije, pa i uostalom da i progovori.
Kada je dovedu kod mladoženjine kuće, ona prolazi kroz špalir napravljen od
polusavijenog drveta i ukrašen trakama razne boje, koji drže djevojke po crvenom tepihu dok ne dođe do ulaza u kuću. Kako prolazi ona se poklanja
okupljenima na poseban način, izvodeći pokrete rukama odozdo ka gore, ka
sebi i od sebe, Ukazujući na taj način poštovanje prema prisutnima. Dok prilazi vratima, pognute glave i prekrivena crvenom maramom nedje sa visine je
mladoženja gađa u glavu bombonama, kockama šećera, negdje voćem pa čak
i krompirom. Obično se popne na krov kuće ili na neko drvo pored. Ispred
kuće daje joj se ukrašeno sito u kome se nalazi žito koje treba da prebaci preko
krova. Kod vrata je čeka svekrva sa šerbetom u koji ona stavlja ruke i maže tri
puta, sa unutrašnje i spoljašnje strane dovratak. Poslije toga maže sve svoje
buduće ukućane, svekra, svekrvu, djevere, zaove, snaje po obrazima i vratu.
Uvodi se u kuću i ostaje da stoji na okrugloj tepsiji. Stoji tu izvjesno vrijeme
pozdravljajući, na gore opisan način, svakog novog ko uđe u prostoriju. Oko
nje sjede žene. U jednom momentu u prostoriju ulazi mladoženja. U prostoriji
ostaju samo najbliži i njih dvoje. On joj prilazi i prvo joj gazi nogu, zatim joj
skida maramu hvata mali prst i jako steže, mora triputa da je pita:“ Čija si?“
Ona tri puta mora da odgovori:“ Tvoja i Božija“. Poslije toga postoje dva običaja koji se praktikuju kod Roma Muslimana. Jedan je da joj odmah poslije toga
udari šamar što je stavlja na određeno mjesto u toj porodici. Drugi običaj je da
je vrti tri puta oko svoje ose. Smatra se da ako malo skrene u stranu da neće biti
dobra domaćica. U oba slučaja odmah poslije toga mladoženja izlazi iz sobe
i vrlo malo vremena provodi sa njom tokom toga dana. Obično govore da se
mladoženja stidi i da ga je sramota da bude sa njom.
Kao i u slučaju oproštajne večeri, u zavisnosti od uslova, svadba se pravi ili u
kući ili u restoranu. Gosti počinju da se okupljaju u predvečerje. Isti su pozvani
nedjelju dana ranije gdje su pozivnice zamijenile cigare. Žene donose poklone,
dok muškarci ostavljaju novac za sofru pred kraj večeri. Svadbe su jedna od
veoma važnih dešavanja za cijelu zajednicu. U tim slučajevima se pokazuje
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bogatstvo koje određeni domaćini imaju, a to se najbolje vidi po nošnji i zlatu
koje snaje imaju kao i broju puta koliko se presvuku. Obavezno je da imaju barem dvije presvlake. Zlato i ljepotu koju one tom prilikom pokažu ukazuje na
stalež njihove porodice. Tokom svadbe snaje obavezno igraju uz muziku benda
koji je za tu priliku unajmljen. Muzika je albanska kao i igre. Dok igraju, najnovije snaje imaju na sebi vjenčanice sa svoje svadbe, pa se nakon toga presvlače u dimije, starije snaje nose prvo dimije pa poslije haljine, dok su neudate
djevojke moderno obučene. Starije žene obično igraju u krugu. Tokom igre
pogledi su im oboreni u zemlju i s vremena na vrijeme pozdravljaju prisutne
posebnim pokretima. Kolikav je svadba društveni događaj za cijelu zajednicu
dokazuje i broj prisutnih, posebno kada se pravi u dvorištu kuće, gdje prisustvuhu i oni koji nijesu pozvani. Naime, na putu pored tog dvorišta okuplja
se brojan narod iz zajednice koji pomno prate sve pokrete učesnika svadbe. O
broju prisutnih govore i štandovi koji se prave na putu sa pićem i grickalicama
koji prisutni kupuju. Dobar način da se razvije biznis, zar ne.
Najvažniji momenat na svadbi je svakako provjeravanje ćaršafa. Obično se
gleda da se to što prije obavi kako bi se znalo odmah da li je mlada „dobra“.
Provjeravanje može da se obavi na početku svadbe. Tako da, ako se pravi u restoranu, mladenci ne idu odmah već ostaju kući da spavaju. Sa njima ostaje domaćica, još nekoliko žena, a može da ostane i domaćin i neko od braće. Kada
završe, mladoženja kuca na vrata i izbacuje spavaćicu u kojoj je ona spavala.
Sa tom spavaćicom ona da se obriše ili može neka od žena da uđe i vidi čaršaf.
Čaršaf provjeravaju i tako što prospu rakiju na mjesto gdje je krvavi trag, pa
„ako se otvori“ ( kažu da rakija može da utvrdi ispravnost djevojke „jer se onda
krvavi trag otvori kao cvijet“), onda je dobro, ako ne, onda znaju da su mlada
ili njih dvoje zajedno prevarili ostale. Ako je dobro onda svi zajedno odlaze
u restoran. Svekrva nosi umotanu spavaćicu ili čaršaf u crvenu maramu koji
stavi u sito koje je okruženo sa crvenim ružama. Svekrva povede kolo sa njom
i onda je svi prisutni čašćavaju. Ona tu igra jedno sat do dva. Onda odlazi da se
presvuče i nastavlja se veselje. U drugom slučaju mladenci su bili u rastoranu i
tek negdje oko 22h odlaze kući da spavaju. Ako je dobro, poslije toga se vraćaju
u restoran sa sitom ili negdje uzimaju samo crvene ruže koje su u ovom slučaju
simbol nevinosti. Tada nastupa još veće veselje. Odmah se javlja prijateljima da
im je djevojka bila dobra ali se javlja i u slučaju da nije. Ako je dobra, prijatelji
mogu da dođu odmah to veče, ali uglavnom dolaze sjutradan, kada svakako
moraju da dođu, odnosno u ponedeljak.
Ako nije bila „dobra“ mlada onda ne ide na veselje. Prijatelju može da se javi
telefonom ili da se pošalje neko od bliže familije da ili dođe po nju ili da odluče
šta će sa njom. Mogu da se dogovore da je zadrže i da kažu da je sve bilo dobro, da pitaju mladoženju ako hoće da je zadrži. Ako mladoženja pristane oni
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mogu da je ostave kod njih ali neće imati baš najbolji odnos sa njom. Obično se
mlada vraća to isto veče. U tim slučajevima mladini su dužni mladoženjenim
roditeljima da vrate sve pare koje su od njih dobili, zlato, garderobu i sve ostale
predmete. Neko traži da mu se plati i za „vodu koju je potrošio“ pa traže duplo
da im se isplati.
Ranije su djevojke bile surovo kažnjavane za takav prekršaj, pa su znali da je,
dok je još kod mladoženje, ošišaju do glave i vežu za sto dok ne dođe neko po
nju. Neki su mlade vraćali okrenute naopačke na magarcu i stavljali joj suve
paprike i luk oko glave dok se ona držala za rep magarca. Danas nijesu toliko
stroge kazne ali takva djevojka izgubi svako poštovanje u zajednici i priliku da
ima neku bolju budućnost. Obično je onda udaju za raspuštenike ili udovce,
jer je niko drugi neće. Djevojka može da se vrati, ne samo zbog polnog odnosa
koji je imala prije braka, već se to može desiti i poslije par mjeseci pa čak i nekoliko godina koje je provela sa mužem. Razlozi mogu biti, da nije zadovoljila
kao žena, ili kao domaćica, da krade, da je prljava. I u takvim slučajevima njeni
su dužni da vrate pare i sve ostalo što su dobili. Tada se okupljaju prijatelji i
obično još par ljudi sa strane koji vijećaju ko je imao više grešaka tokom braka
i da li je potrebno sve pare da se vrate. Često se dešava da se ne isplaćuje cijela
suma jer obično mladoženja i njegovi „oproste“ nešto duga.
Može da se desi da prilikom odnosa ne može muškarac da zadovolji pa se onda
smatra da je djevojka dobra i poštena. Obično tada neko od žena uđe i to provjeri. Vjeruju da je u takvim slučajevima neko omađijao mladoženju „zatvorili
katanac“ tako da on ne može ništa da uradi. Za pomoć se tada obraćaju šeu ili
nekoj osobi koja zna da skida crnu magiju.
Ako je sve prošlo kako treba slavlje se nastavlja u ponedeljak kada dolaze njeni
roditelji i bliža rodbina kod prijatelja. Slavlje se odvija tamo gdje je bila svadba,
dakle kod kuće ili u restoranu kada dolaze i gosti koji su bili prethodnog dana.
Oni donose sa sobom pivo i tortu za prijatelje, dok za mladu donose zlatno prstenje, garderobu, i čašćavaju ju je novcem jer im je osvijetlila obraz. Prijatelji
se taj dan ne zadržavaju dugo već samo par sati. Mlada je svo vrijeme sa njima
na svadbi. Taj dan je najveseliji jer je sve prošlo kako treba. Sklopljeno je novo
prijateljstvo. Od slijedećeg dana mlada se polako uvodi u svoju novu porodicu
i uči kako treba da se snađe u novoj kući. Ranije su mlade snahe imale teže odbičaje. O jednom govori i jedna Romkinja iz Podgorice. „Malo mi je bilo teško,
nije ko sad. To je bio haos, veliko je interesovanje bilo. Kad ti je došao neko, ti
si morao da se dižeš. Mi nismo imali sto nego sofru i onda dok su oni svi jeli mi
nijesmo smjele mlade, da sjedimo da jedemo. I tako je bilo običaj kod nas. U 4
sata buđenje, kafa, čaj, sok, voda, vodu i peškir kad se stavlja sofra, onda kad se
diže sofra trebala si lavor sa vodom i da pere ruke. Noge si mu trebala da pereš
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na lavor. Da staviš peškir. Onda mu pereš čarape svako veče i onda mu doneseš
kad se diže, svekru, svekrvi, djeveru, mužu. Naš običaj je bio težak, Sad ne pita
niko ni dobar dan ni dobro veče. Kad kreneš treba da kažeš doviđenja i laku
noć, ujutro jesi li zaspala. Da kažeš dobar dan i jesi li naspala. Haos je bio. Ne
bi ti mogla mjesec dana da završim te muke moje. Nijesi smjela muža da pitaš
ništa samo kako oni hoće. Prije nijesi smjela da kažeš ni a. To je bila disciplina
velika i poštovanje veliko. I prali smo u kazan napolje. Stavili smo robu, vodu,
najbolja je „biljana“ bila. Prali smo ispod kamena. U Ribnicu smo pošli da peremo veš, tamo smo kupili drva i sušili smo. I djecu smo uzeli sa nama-. I prali
smo i čuvali smo djecu“.
Danas snahe nemaju baš takvu svakodnevnicu ali još uvijek imaju svoja zaduženja i pravila ponašanja u kući koje noraju da poštuju. Najviše se sluša domaćin kuće ali i svekrva koja je glavna u kućnim zaduženjima. Nevjesta se od
svadbe polako navikava na novi život. Pravilo je da mlada poslije nedjelju dana
sa nekim iz svoje nove porodice, obično sa svekrom, odlazi da provede jednu
noć kod svojih. Poslije toga vraća njihovoj kući. Nakon pet nedjelja odlazi kod
svojih da bude nedjelju dana“

SVADBA KOD EGIPĆANA[3] U CRNOJ GORI
„ ... Egipćani kao starosjedioci su izuzetno endogamna zajednica, nema puno
mješovitih brakova. Ukoliko se i odluče na taj korak prije se vjenčavaju sa pripadnicima albanske i bošnjačke grupe, dok uzeti Roma ili Romkinju nailazi
na najveću osudu u zajednici. Ističu da, iako pripadaju istoj grupi, postoji razlika između njih i Egipćana sa Kosova koji praktikuju običaje i slave praznike
koji oni nemaju. Tvrde da se kod njih brak više sklapa na ljubavnoj osnovi, ali
roditeljski pristanak je isto bitan. Ne vjenčavaju se prije 17 godine života, ali
nije poželjno ni da pređu 21 godinu a da ostanu bez bračnog saputnika. Imaju
instituciju „otvorenih vrata“. Isto šalju jednog starijeg čovjeka iz mladoženjine porodice koji treba da pita da li su voljni da daju tu djevojku za njihovog
momka. Oni nijesu obavezni da daju odgovor odmah već za nekoliko dana.
Taj vremenski rok se ostavlja ako porodica ne zna porodicu tog momka, ako
su iz daleka, da mogu da se raspitaju o njima kod svoje familije i prijatelja. Ako
mladini pristanu, slijedi vjeridba kada nose prsten. Na vjeridbu ide najuža porodica i obavezno neko od zetova. Mladoženja ne ide na vjeridbu. Na vjeridbu
se nose samo skromni pokloni. Taj dan se dogovore oko datuma vjenčanja,
šta će donijeti mladoj od darova. Mlada se ne kupuje i ne daje se novac za nju.
[3]
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Pred dogovoreni datum u četvrtak se nosi lumtija, odnosno darovi za mladu:
Nakit, garderoba, cipele itd. To je obično garderoba koju će nositi svaki dan,
ali daruje se i tradicionalna nošnja koju kasnije snahe nose na veseljima. Kada
donesu lumtiju, zovu se prijatelji i familija da se vidi šta je mlada dobila i javno
se pokazuje. U petak mlada ima djevojačko veče na kome prisustvuju samo
djevojke. Svadba je kod mladoženje u subotu i u nedjelju. Kod djevojke oproštajno veče je u subotu. Gosti dolaze oko 20h. U današnje vijeme gosti se pozivaju pozivnicama dok je ranije jedan čovjek dobijao zaduženje da obavijesti
goste o slavlju. Ako je bilo pozvanih u drugim gradovima onda se za to angažovao čovjek iz tih mjesta. Za poklon se nosi boca pića i bombonjera ili torta,
ne ostavljaju pare za sofru. Kada se pozivaju, odmah može da kaže gostima da
je pozvan samo na mezu ali ne i na večeru. Dakle od finansija zavisi koliko će
mu biti ljudi na večeri a koliko poslije večere, odnosno na mezi.
U subotu mlada se više puta presvlači i mijenja svu garderobu koju su joj mladoženjini donijeli u četvrtak, pokazujući pri tom raskoš i bogatstvo koje je
dobila..
U nedjelju svatovi moraju da dođu prije 12h. U svatove idu svekar, barjaktar,
dva djevera i najuža rodbina, mlaodženja i svekrva ne idu. Iz kuće je izvode
braća, ako nema braću onda je stričevi predaju djeverima. Nevjesta je obučena u bijelu vjenčanicu, lice joj nije prekriveno. Do mladoženjinih kola ona
ide izuzetno sporo. Do mladoženje sa njom ide anđibula, jedna žena iz njene
porodice koja je stalno uz nju i provodi kod nje par dana. Ona je zadužena da
odnese čaršaf prijateljima ali sada se sve više praktikuje da ih zovu telefonom
i na taj način jave.
Kada dođe kod mladoženje, nju prate djeveri do vrata dok je mladoženja sakriven i gađa je bombonama ili kockama šećera. Na ulasku u kuću pored nje treba
da je stalno prisutno muško dijete. Prije nego što uđe u kuću maže medom
dovratak tri puta sa unutrašnje i spoljašnje strane. Poslije toga se odlazi na
veselje. Mlada i mladoženja ne provode puno vremena zajedno. Uveče, kada se
završi svadba, mladenci odlaze na počinak u prvu bračnu noć. Čaršaf se gleda
u ponedjeljak ujutro. Obično čaršaf gledaju žene, čak praktikuiju da uvedu one
koje su poznate po „dugačkom jeziku“ kako bi razglasile narodu o nevinosti
mlade, jer se čaršaf ne pokazuje gostima. Taj dan, ako je nevjesta „dobra“ veselje je još veće. Prijatelji ne dolaze taj dan već im se javlja da je sve dobro prošlo.
Ukoliko nije nevina, postoji običaj da se vrati svojim roditeljima, ali Egipćani
u Ulcinju tvrde da je to veoma rijedak slučaj i da se poslednji koji se desio još
uvijek prepričava. U Ulcinju se praktikuju sada, poslije svadbe, bračna putovanja, što je uticaj velikog broja ljudi koji imaju u inostranstvu, prije svega u
Americi svoje rođake. Sebe vide kao otvoreniju zajednicu nego što su to ostali
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koji se još pridržavaju tradicije. Smatraju da je na njihov napredak veliki uticaj
imao turistički grad u kome oni žive ali i dužina njihopvog boravka, ne samo u
Ulcinju, već i u ostalim gradovima Crne Gore, pa samim tim i uticaj albanske
ali i crnogorske kulture. Iako su svjesni da većina njihovih ljudi sebe ne posmatra kao dio te zajednice, oni ih posmatraju kao svoje i ističu da se svi Egipćani
starosjedioci u Crnoj Gori prezivaju na ić. Oni Egipćane sa Kosova posmatraju
kao svoje, ljude ali su svjesni razlike u tradiciji i običajima koja postoji među
njima.
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(Iz knige „ČUVARI NASLJEĐA” Marine Vuković i Nade
Bukilić, decembar, 2017.)

Depedogen
Nikad po Svetinji

S

tara Varoš - jezgro stare Podgorice. U njenom srcu nalazi se tvrđava Depedogen. Narod ju je zvao Ribnica. U prevodu sa turskog,
Depedogen znači Pod brdom, Pod Goricom. Podizana je od 1474.
godine, nakon što su Osmanlije osvojile srednjovjekovni trg Podgoricu. (U to vrijeme, Podgoricom se nazivao prostor, zaista sličan trgu, na kome su se susrijetali raznorazni putnici namjernici,
trgovački karavani, vojske, lovci, stočari i ribari, tj. stanovništvo
sa svih strana.)
Tvrđava je vremenom podstakla malo razumnije i umješnije da
na ovoj strani rijeke Ribnice počnu podizati prvu kasabu, koja
se lako, zbog dobre klime i pristupačnosti, zbog blizine jezera i
planina, stala razvijati u ugodnu varoš. Dugo je Depedogen svjedočio o sili i snazi diva sa Bosfora, izazivajući strahopoštovanje
kod jednih i sigurnost kod drugih. Životna umješnost i strpljenje
sa kojim su starosjedioci prihvatali tursku vlast, ali i mudrost njihovih predstavnika i gospodara sa jedne, i predstavnika Carevine
sa druge strane, doprinosila je razvoju međusobnog uvažavanja,
danas bismo rekli tolerancije, što je vremenom jednostavno ušlo
u sve kuće kao hodžin zapis, kao lijek, izraslo u svjetonazor, a potom i u nepisano, a neprikosnoveno pravilo po kojem se i mnogo
kasnije živjelo. Dugo je to trajalo, razvijalo se, raslo, sve dok nije
stiglo jedno novo doba, kada je od neuglednog trga narasla poveća Stara varoš i još veća, šira i ljepša Podgorica. Vrijeme socijalizma i elan pobjednika nakon surovog II svjetskog rata, vrijednosti
koje je donijelo novo društveno uređenje, prije svega bratstvo i
jedinstvo, našli su najplodnije tlo baš ovdje, u maloj Podgorici,
odnosno Titogradu. Istovremeno, dok su se razvijali kvalitetniji
odnosi među stanovnicima varoši, kasnije cijelog jednog grada,
vrijeme je na Tvrđavi ostavljalo svoje pečate, greblo po njoj i rovilo, urušavalo je kao što vrijeme urušava sve, krunilo kamen kojim
je zidana, kratilo joj visinu i oduzimalo ponos i širinu. Bombar-
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dovanja koja su uništavala i brojne druge građevine u Podgorici, dotuklo ju je.
Depedogen je napokon dočekao mir, ali bio je to mir kakav dočeka gubavac:
svi vide njegove rane, nalaze saosjećanja, ali niti mu pomažu, niti ga gone;
ostavljaju ga tek tako, pa što mu bog da. Nažalost, Depedogen je ostao zanemaren od strane insitucija tj. države, jer je bilo mnogo prečih stvari. Trebalo je
nanovo izgraditi grad, stvoriti od ruševina zgrade i kuće pogodne za život, za
opstanak, za trajanje naroda. O Tvrđavi su se, ipak, kovali razni urbanistički
planovi; bilo je ideja da se i Tvrđava i cijela Stara varoš udese tako da budu
pravo srce grada, onaj neophodni dokaz da se ovdje i prije živjelo i da se lijepo
živjelo - u radu zajedno, u stradanju zajedno, ali i u smijehu i radosti zajedno.
Bio je potreban kontinuitet, spona bivšeg sa sadašnjim i onim što na nas čeka,
ali je, svejedno, Tvrđava odnosno ono što je od nje ostalo, bila podvedena pod
volju vremena i savjest ljudi oko nje...
Tvrđava, drug u igri
Tu, uz ostatke stare Tvrđave, duže od vijeka žive potomci Radulovića: od Vidaka, Vasa Vidakova, Mila Vasova, Blaža Milova, do Mila Blažova...
Milo Blaža Radulović nasljednik je pređašnjih čuvara nasljeđa i tradicije. Tradicije koja je bila oslobođena nadgornjavanja o zaslugama i porijeklu, o moći
i uticaju, o imanju i bogastvu, ali je zato bila ovjenčana dobročinstvom, poštovanjem drugosti i različitosti. Baš Starovaroški.
- Da li je život pored zidina stare Tvrđave privilegija ili opterećenje?

RADULOVIĆ: Ne razmišljam u tim kategorijama. Vjerujem da ni moji preci
nijesu razmišljali na takav način. Ovdje je moj i naš dom. Ovdje smo se rađali
i umirali. Ovo je naša oaza i najljepše mjesto na svijetu. Siguran sam da mnogi
misle da je upravo njihovo ognjište najbolje i najljepše. Ne razlikujemo se po
tome mnogo od drugih ljudi. Ono što jeste posebnost, ipak priznajem, jeste to
što baš svi ne žive pored i uz kulturno-istorijsko znamenje.
- Kakva su Vam iskustva prenijeli preci? Da li su vam govorili o ovom prostoru?

RADULOVIĆ: Nijesu nas previše opterećivali ni porijeklom, ni prošlošću.
Znali su oni «da sve što je bilo, ne znači da se neće ponoviti», ali su takođe
znali da i jedan dio uvijek ostane zamagljen. Iz djetinjstva najbolje pamtim nestašluke, a šta bih drugo!? Dijete ne može ni znati ni procijeniti vrijednosti oko
sebe. neko mu na to mora ukazati. Omiljena disciplina bila nam je trčanje po
zidinama Tvrđave, koje su bile em neravne, em nesigurne, jer se znao poneki
kamen obrušiti, a to naša baka nije mogla podnijeti. Zalud nas je opominjala,
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ljutila se na nas, čak nam i raznoraznim kaznama prijetila. Ali, ni ona ni njene
«kletve» nas nijesu sprječavale da baš Tvrđava bude naša atletska staza. Sjećam
se samo da nijedno dijete nikada nije palo, da čak nijesmo imali ni ozbiljnijih
povreda, iako smo se zalijetali preko zida, kao preko jastuka. Pokoja ogrebotina, i to je to. Moja baba, Pava rođena Stijović, ćerka čuvenog trgovca Đura i
bliska rođaka našeg velikog vajara Rista Stijovića, bila je stalni i savjesni čuvar
ovih zidina. Bilo bi lijepo da ja sada kažem kako je ona sebi nametnula taj zadatak zato što su je te zidine sjećale na njenog muža Mila, na ono doba kad je
prvi put zakoračila u ovo dvorište ili, možda, na neku njegovu priču koju joj
je ispričao dok su pod sjenkom Tvrđave, u miru i tišini, smišljali svoje životne
planove. Moglo je biti tako, ali ja to ne znam. Ono što znam je sljedeće: moga
đeda Mila su svi cijenili jer je plijenio svojom markantnošću i širinom, i za
njega nije mogla ni biti udata žena koja nije dostojna njegovog ugleda. Zato
mislim da je moja baba Pava bila čuvar zidina iz sopstvenog uvjerenja i utemeljene svijesti o važnosti nečega što nam je istorija ostavila. A evo kako je nas
đecu podučavala. Uvjeravala nas je da ako uzmemo kamen sa zidina bićemo
prokleti za sva vremena. «Dome (tako je od milja zvala đecu), taj kamen je
svetinja. Ne gazi po svetinjama! Svaki tvoj korak nanosi neopisivu bol onome
ko je kamen klesao, nosio, pa njime zidao... A onda, to nije samo naše, neka
nam je pred kuću! Nastalo je prije nas. Mora da ostane i poslije nas. Dome moj,
budi čo›jek.» Zbog takvih priča, vremenom smo povjerovali da Tvrđavu zbilja
boli kad gazimo i skačemo oko nje, pa smo se svikli na to da je čuvamo i mi. U
međuvremenu smo odrasli i postalo nam je mnogo jasnije čemu babine priče,
prijekori i opomene...

102

103

ESEJI ESE ESEJURI

Kadri Ujkaj
Eseji
Migjeni- Korifeu i Kohёs sё Njeriut...
ndryshe
Anatemuesit e Migjenit - peng i injorancës së tyre

S

i gjithnjё, krejt e veçantё, ardhja drejt nesh e Migjenit nga lartёsia
e Kullёs sё Babilonit, “ku do tё ngjitej qё tё mund tё hynte nё
zemrёn e Kohёs sё Njeriut” kur vёllai i tij, shqiptar, as nё posthistori, pёrçudnisht, ende s’po arrin tё mposhtё Kullёn e Arkapiave
nё gjithё zotёrimin e qenies sё tij, brenda atij projekti tё vetvetes,
qё poeti do ta plazmonte si ”Ngadhnim, ndёrgjegje dhe mendimi
tё lirё” nё hapёsirat me zot vetveten.
Pa më të voglin dyshim si njëri ndër më viganët e letrave shqipe,
kodi i veprёs migjeniane vjen si kodi postmodern i fjalës si oponencё e pёrjetshme ndaj “sorrave tё smume”, depersonalizimit, qё
po kaq pёrçudnisht vazhdojnё tё mbajnё peng rrugёtimin tonё
fatlum drejt realizimit tё vetvetes. Pikёrisht pёr kёtё ardhja e tij
vazhdon tё jetё si ardhje e poetit tё “sё ndaluarёs”, si poeti i pezmit
tё ri qytetar, si korifeu i letёrsisё sё madhe nё mjedisin tonё sa
letrar, sa civil akoma tё pa arrirё:
”Kur fёmija nuk di tё kundёrshtojё prindin e vet ai quhet
psikologjikisht i sёmurё, kur njё komb humbet shpirtin e protestёs, ndryshe opozicionin civil brenda vetes, ai quhet primitiv”,
- thonё psikologёt postmodernё.
Nё kёtё sens ёshtë shumë domethënës fakti që thellësia migjeniane po aq sa nuk do të arrihej “të lexohej” nën muzikën monotone
të vargut klasik, shtatё dekada më parë, po aq edhe sot vazhdon
tё jetё test pёr kutin tonё civil në klimën e provincializmit akademik ekstrem, me kapacitet kultkonformist, deri në dhimbje, nё tё
gjithё frymёmarrjen e tij.

104

Në këtë kontekst aq më pak mund të pritej “të duartrokitej” poezia e tij e pastёr,
e cila me aq dinjitet qëndron përkrah poezisë emblematike botërore. Migjeni,
si një poet elitar vjen mes nesh, nё kёtё 107-vjetor tё lindjes sё tij, me mesazhin
kuptimplotë :
Arti i vërtetë u takon elitave. Arti si i tillë është dhe mund të jetë vetëm si një
” kangë e pakëndueme” apo si kushtrim i Kohёs sё Njeriut..., por kurrsesi si
“vepër e masave”apo urdive të llastuara të konformizmit të frikshëm, si “palca”
e ADNsë, nё tërë thelbin e tij, në epokën e individiumit, ndryshe të njeriut të
lirë, që aspiron dhe mund të realizohet vetëm në hapësirën “pakufi” brenda vetes... Ja thelbi estetikofilozofik të cilin na ofron opusi i veprës së Migjenit, kёtij
poeti me njё profil tё kthjellёt postmodern.
Duke kujtuar gjenialitetin e Konicës,”aristokratit që edhe kur shau ashtu
si vetëm ai dinte të shante” profesor Arshi Pipa pohon:”I vetëdijshëm për
epërsinë e vet nuk duronte që ndokush të mos ia njihte atë. Të kishte pasë
rrufena si Zeusi do të kishte shigjetua ata që nuk e adhuronin”. Dhe Konica
kishte plotësisht të drejtë, - insiston Arshi Pipa - , kur kujtonte se mjeshtri i
fjalës, kritiku brilant dhe stilisti i rrallë , ndërmjet anadollakëve e sharlatanëve,
ishte një fenomen anakronik.
“Kujt me i folë për art, anadollakut në mësallë”, përfundon Pipa?.
Një paralelizëm i shkëlqyer mes dy epokave: Asaj të viteve “30 dhe të sotmes
sonë të sharlatanëve e anadollakëve postmodernё , paçka se vegjetojnë departamenteve të “letrave”shqipe, qё “thjesht pse kanë mësue me shkarravitë dy
harfe shqip, na mbahen për reformatorё gjuhe” do të tallej Konica apo, “po
munden tё kenё perfundue sё lexuemit nji faqe libri, djersiten”, - do të ironizonte thershёm Fishta.
Migjeni jetoi pak, vetëm 27 pranvera, me shqetësime serioze nga tuberkulozi.
Kujtojmë se nga kjo sëmundje do të vdisnnin dhe Naimi, Poeti ynë Kombëtar,
kritiku letrar i përmasave botërore, gjeniu rus, V.Bjelinski. Ndryshe tuberkulozi do të thirrej si sëmundja e penave të mëdha, që brenda vetes janë peng i
brengës së madhe të shpirtit, si brenga e fatit të popullit të tyre, por edhe e njeriut në tërësi. Poeti dhe kritiku ynë letrar i talentuar, Veli Stafa, i injoruar enkas
nga Socrealizmi, në shkrimin e tij “Kur vdes poeti” do të shprehej:
”Murgeshë motër, sot Migjeni flen me kreatyrat e veta të harrueme në një anë,
flen e nuk gërsheton ma ideale...kangëtarësh”.( Vepra, fq.346). Megjithatë, derivat
i kompleksit modern akoma edhe sot nuk guxohet të operohet në thelbin intertekstual të domethënies estetikofilozofike të veprës së Migjenit (por... as të Veli
Stafës) përmes së cilës Bodleri shqiptar do të sillte një erë të re në letërsinë tonë.
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Do tё sillte fjalёn e mjeshtrit tё madh, falё sё cilёs do tё mirrte jetё Poema e
Mbinjeriut shqiptar, si poema e njeriut modern, i cili arrin tё fitojё mbi vetveten, i aftё ta kapёrcejё kёtё vetvehte , madje edhe duke u riskuar si njё “vullnet
pёr pushtet” mbi kёtё tokё qё tё mbkambi njё Kohё tё Re, tё krijojё njё Epope,
tё kёndohet Jeta e Re..
Megjithatë, deformimi enkas i konceptit filozofik të veprës“Vullneti për
pushtet” të Niçes nga nazistët në vitet “30, për absurd po gjente veten në
vlerësimin e poetit tonë në fillimvitet “90, si: poet i “ekstremit revolucionar”, “i
dëshirës revolucionare për të ndryshuar botën” përmes “mbinjeriut të së ardhmes pa zemër, pa ndjenja, që dëshiruaka ardhjen e një “njeriu të ri”(U.Butka,
”Arshi Pipa”, fq. 185) tek studiuesi Arshi Pipa që me autoritetin e kritikut të
njohur, nën trysninë e antikomunizmit si dogmë, do të bënte “azmatik”ndaj
poetit një fakultet të tërë, për dy dekada, në Shkodralocen e tij.
Kështu “mbinjeriu niçean” tek Migjeni nuk do të interpretohej sipas thelbit
shkencor të filozofit të madh gjerman të “Vullnetit për pushtet”si: ”një urdhër
moral, shtysë e brendshme e njeriut për të kapërcyer vetveten, si një përqëndrim i të gjitha forcave njerëzore për të parandaluar “rënien”, përballë forcave
ndrydhëse, shtypëse, pezmatuese apo të “pasioneve të trishta”, siç do t’i quante
Spinoza, që asgjësojnë njeriun”. Përkundrazi do të interpretohej, enkas, i deformuar, si një shtytje së jashtmi apo si një thirrje e poetit drejt dhunës, drejt
revolucionit proletar, drejt skllavërimit të njeriut.
Çka injoronte faktin që mbinjeriu tek poeti ynë do tё vinte si ndriçim ekzistencial i dihotomisё sё njeriut postmodern shqiptar, komponentёt e sё cilёs do
tё lexoheshin gjithnjё pranё njёri-tjetrit, kurrё si pёrjashtim mes tyre, por si
nevojё e njohjes, e afirmimit dhe e ringritjes sё vetё kёtij njeriu nga “balta”, si
refleks i asaj estetike qё Niçe do ta quante estetikё mashkullore:
Pak dritё!O burrё!O hero ngado qё tё jesh!...
Burrё qё shkatёrron dhe ndёrton sёrish!
				(Vepra, fq.87)
me Njeriun-Zot, e jo Zotin qё Vdiq, mbi gjithçka pёrballё “shqiponjёs me
krahё tё thyem”, Shqipёrisё sё mjerimit, njerёzimit shqiptar, kur kujtojmё se
liri do tё thotё tё mundёsh vetveten apo tё jesh mbivetvetja, ndryshe tё rifitosh
vetveten e humbur nё kёrkim tё fitores mbi rutinёn, tё rёndomtёn, tё sotmen
qё jeton jashtёkohёn e saj.
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Kёshtu pёrmes Parathёnies sё Parathёnieve Migjeni do tё qe i pari shqiptar qё
do tё shpallte Kohёn e Njeriut – mbinjeri si mbivetvetja, ndryshe si antipodi i
Kohёs Antikohё
tё Bragashave: skemave, miteve dhe tabuve sa klasike, sa moderne,”paçavrave
qё zunё myk ndёr tempuj” si anakronikja e kёsaj bote nё ndryshimet thelbёsore tё vetvetes nё
postmodernitet kur “Bijtё e Shekullit tё Ri” do tё vinin si sundimtarё tё vetёm
mbi kёtё tokё. Ndryshe, po sipas poetit, si ” burri qё shkatёrron dhe ndёrton,”
duke u ndjerё mё fort se kurrё Njeriu zot i vetvetes pёrballё “ndjenjёs dhelparake tё etёrve dinakё” Malit shenjtni apo Shenjtnisё mal (”Zotit qё vdiq”sipas
Niçes e Fukos) si “Mali qё s’bёzajtё”...
E kёtё kod si kodi i Kohёs sё Njeriut nuk mundet kurrsesi ta zbёrthejnё “Madhnitё”e shenjuara tё Shejtnisё postmoderne, skutave tё errta nё krah tё “sorrave tё
smume”, pre’ e njё filozofie qё, mjerisht, vazhdon tё prodhojё lumnia e tempujve
postmodernё shqiptarё nёn trysninё e idhujve pa krena. Kёshtu perifrazimi i
Heideggerit pёr Niçen si” filozofi i parё, qё mundi tё dёgjojё urdhrin e madh tё
kohёve moderne si “pushtet i kulluar pёr mё shumё pushtet”sipas motos:
”Tё kesh dhe tё kёrkosh tё kesh mё shumё
-me njё fjalё rritje, kjo ёshtё vetё Jeta”,i shkon pёrshtat poetit tonё si maratonomaku dhe pёrjetuesi i Antiheroit tё Kohёs
sё Njeriut modern shqiptar si “subjektivitet i pёrkryer”, si plotёsim i vetvetes...
”Ky ёshtё subjektiviteti i “vullnetit pёr pushtet”.Ky subjektivitet nuk i shkon
çdo njeriu.Ky ёshtё subjektiviteti evropian i kohёve moderne tё atij njeriu qё e
ka marrё nё sy tё sundojё mbi tokё si subjektivitet i realizuar sё gjithash, sipas
Heideggerit, pёr t’u bёrё subjekt i vetёm dhe suprem - Ky ёshtё Mbinjeriu,
njeriu qё po ngrihet pa u ndalur pёr t’u bёrё Zot i vetёm mbi tokё”(Dr. A. Kapurani” Migjeni ose parathёnia e dyzuar” fq. 248)
Nji vegim shpirtnuer n’errsinё tё paskajshme,
nё botёn e mjerimit,
njё rreze dielli,
mё ngrof zemrёn e ngrime tё kёsaj botёs së varfshme
Shpirt i kryqёzuem,marrёzi e vulosun,
asht kjo jetё njeriu...
(Vepra, “Trajtat e Mbinjeriut” fq. 40)
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Vargje qё plazmojnё kёtё sentencё estetiko-filozofike sa si njё vizion i ri, sa si
njё kualitet i lartë i fuqisё magjike tё fjalës poetike, sa si univers i vetvetes, sa si
realitet ekzistencial, me një kapacitet të jashtëzakonshëm shpërthimi…
Migjeni të intrigon drejt thelbit të fjalës artistike së pari si mjeshtër i simbolikës kontekstuale, i metaforës - mbretëreshës së tropeve, po aq i sarkazmave,
antitezave dhe alegorive tejet elegante, aspak nga pozitat e realizmit kritik, por
tё postmodernes: Kështu për të gjithë, kështu edhe për lexuesin e ri: nxënës
apo studentë:
”Dhimbja e tij ishte dhimbja e tij, e mbyllur me kujdes në një kutizë të shpirtit.
Ai mësoi në seminar, krahas gjuhëve të huaja, letërsisë, shkrimeve e vetmisë se
si të njihej me vetveten, se si të mërzitej me vetveten. Kjo ndjesi e errët e dhimbjes përcaktoi kahun e shtegtimit të tij. Ai shquhej për sjellje të holla aristokratike, për shije të lartë tejet të përpunuar, për sensin tragjik të kohës, për prirjen
tragjike të shpirtit dhe rezonancën e përkryer të intelektualit melankolik në
nivelin më të lartë të kohës”(Roland Gjoza).
Mjaft domethёnёse janё korrespondencat intime tё Migjenit me Brojkёn, vajzёn qё e deshi aq marrёzisht: ”Nё njё letёr tё vajzёs qё ka dashur Migjenin,
dёrguar Ollgёs mё 4.09.1938, me interes tё veçantё pёr jetёn intime tё poetit
ja çfarё shkruhet: ” Kur pёr herё tё parё mё shfaqi dashurinё me letёr, unё i
jam pёrgjigjur se edhe tek unё ka lindur njё ndjenjё e tillё...Ja disa nga fjalёt e
tij, nё letrat e para, tё gdhendura nё kujtesёn time: “Ti je pёr mua kaq e ёmbёl,
mё e ёmbёl se ёngjёjt qё nuk ekzistojnё...Kam dashuruar dhe çdashuruar...,
por vetёm te ti kam gjetur qenien e vёrtetё sociale”.Dhe nё fund letrёn e mbyll
kёshtu: ”Nё fund tё fundit tё mbetet miqёsia apo jo B?” Nё rastin mё tё parё
e kam pyetur tё mё sqarojё pёrse mё ka quajtur Dhimbje. Mё tha se unё do tё
isha Dhimbje pёr tё sikur tё mos e doja.Unё i thashё se s’mund tё jem e tillё
(Dhimbje), kurrsesi…, sepse me tё vёrtetё e kam dashur”( Dr. Moikom Zeqo”
Vegime letrare” 7)
Të gjithë titujt e poezive, por edhe të prozave të tij të shkurtra, skica apo
novelëza deri edhe copëza të papërfunduara plazmojnë domethënie estetiko
filozofike të jashtëzakonshme: Ose...Ose..., Sokrat i vuajtur apo Derr i kënaqur, Legjenda e Misrit, Parathania e parathanieve, Kangë skanadaloze, Bukuria që vret, Moll’ e Ndalueme: “Shumësi tekstesh, shumësi figurash, shumësi
situatash, si një poetikë e kundërthënies, e paradoksit, e lojës me fjalën, e lojës
me kode gjuhësore” ku kushtrimon ligjërimi poetik si një lidhje e çmendur:
”Malësori vetëm me një këmishë dhe brekë legjendare...mbi dy këmbë të drejta
e të forta si lënda e pyllit...përpara depos së misrit bjerr cilësinë karakteristike
të veten...”Si urdhëron zotni “përsëritet sa e sa herë ...me gjeste majmuni vetëm
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e vetëm mos me zgjue mninë e engjujve që ndajnë misër...”
(Vepra”Legjenda e Misrit”fq.169).
... stigmatizon, ironizon, satirizon, vesh e zhvesh karaktere, denigron keqas
mitin mashkullor, si të thuash krijon e rrënon njëherish si një përjetim i paimitueshëm.Migjeni me ekspresivitetin e një poeti e prozatori postmodern:
”Merrnie dhe çonie në qytet këte shtatore! Vendosnie në një shesh! Kushtonia
atij që ka ma shumë merita për këte vend! Po, ndonji ministri a deputeti o ndokujt tjetër...E, në rast se nuk gjeni ndonjë njeri që nuk ka merita të mjaftueshme,
atëhere kushtonia atij që ka merita ma pak: perëndisë klasike”(Vepra “Bukuria
që vret” fq.173) ofron përmes filozofisë së tij estetike një shkatërrim të ligjësisë
së unitetit të stileve, falë eklektizmit estetik, përzierjes së kategorive estetike si
e bukura dhe e shëmtuara, komikja e tragjikja, e ulëta dhe e madhërishmja etj.
Po aq tek gjeniu i fjalës, mjeshtri i pashoq i realizmit modern sintetik, universal,
do të “takohemi” me thyerje të tabusë kompozicionale, ndryshe të kufinjve mes
gjinive apo zhanreve, pra shkrirjen e këtyre kufinjve në kontekstin e së tërës si një
hapësirë estetike, unike, universale: ”Idhuj pa krena ! Flitë e kohës e cila gjithçka
përpin dhe fli të fatalitetit.Qëndrojnë ashtu të gjymtueme vetëm e vetëm, pse
s’duel njeriu i zoti të ndërtoj idhujt e ri, të cilët kanë për të qenë morali i kohës, e
modeli i tyre njeriu i soçëm”
(Vepra “ Idhujt pa krena”fq.165).
Plazmime metaforash, antitezash, sarkazmash, intertekstesh të fuqishme si
dekodifikim filozofish, estetikash , epokash,”ndryshe si shumësi tekstesh dhe
aspak si relacion me një tekst të vetëm sa si ” një rregull i çrregullt”, sa ” si
ngërçi mes botës së vjetër, që po vdes dhe të resë që nuk po mund të lindё”, kur
Misri është kthyer në legjendë, jeta në Ose- Ose..., ëndrra në ” Zoti të dhashtë”:
”Në rast se ndonjë ditë të mungon edhe buka, ti merre për lojë, për shaka dhe
qeshu, qeshu. Del në rrugë dhe .... bota do ta ketë zili e do të thotë: Ah, sa i
lumtun asht. E kur...ta shofi shkakun e gëzimit tand do t’i kujtohet botës vetvetja dhe do të fillojë të qeshi kikikikakaka.
Sëmundja e të qeshunit do të hapet nder të gjithë dhe njerëzit si majmuna
do të hidhen përpjetë nga gëzimi... (Vepra, “Urime për vitin 1937” fq.175
176)....”gëzim” ku mund të rritet e shëndetshme vetëm “Moll’ e Ndalueme” apo
“Bukuria që vret”..Ndryshe kënga e dhimbjes, e dhimbjes në emër të jetës si
përballje mes shfaqjes dhe thelbit, mes reales dhe ireales, mes jetës dhe vdekjes:
“Kanga e pakëndueme”, arti elitar si një oponencë e përhershme me antinjeriun në të gjitha format e shfaqjes së tij, në epokën e njeriut postmodern, i cili
ekziston së jashtmi, pasi ka braktisur së brendshmi gjithçka nga vetvetja.E,
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nëse “guxon” të zbresish në zgafellat e thellësive mister të veprës së Migjenit
duke rrokur intertekstin uragan, nuk ka se si injorohet mesazhi universal sa
grotesk, sa absurd që ofron “uragani i ndërprerë”:Jo pak njerëz në këtë botë,
përfshirë këtu edhe shqiptarë, në pranverën demokratike të globalizmit, frymojnë shumë më poshtë se kafshët në Perëndim për nga standarti i të jetuarit
dhe i të ushqyerit, për të vetmin “faj”:
“Pse janë trumcakë , vetëm pse janë trumcakë nuk mund ta thonë kangën e
bilbilit”,- do të ironizonte Migjeni. (Vepra,“Kanga e Trumcakut” fq.286). Me të
drejtë studiuesi ynë, akademiku i shquar, Dr.Moikom Zeqo e quan Migjenin
“shkrimtari modern me një fuqi konceptuale ende i pastudiuar si krijues ekzistencial dhe impresionist i madh, ende i palexuar, i vetmi që mund të krahasohet
me Forleanin dhe Kërlezhën.Le t’i referohemi poezise sё tij “Kangët e Pakëndueme”: Një ambiguitet estetikofilozofik në kontekstin e një titulli poetik si vetë
thelbi ynë: kënga dhe vaji, jeta dhevdekja, “Kangët e Pakëndueme”, ku kangët
janë forma, gjuha artistike, stili: arti i fjalës. Ndërsa e pakënduemja plazmon si :
mesazhi estetikofilozofik, vlerat
ideore,”përmbajtja”, domethënia estetiko-filozofike që marrin jetë si: metafora,
simbolika, alegoria e asaj që krijuesi përjeton duke i përcjellur tek lexuesi për të
ushqyer ndjesitë e tij artistike, botën e tij , me misionin tejet fisnik që t’i ofrojë
lexuesit atë botë që aspirojmë d.m.th botën moderne, ku çajnë penat e mëdha
si Migjeni ynë, pa u shqetësuar fare nga elitizimi që aktualisht ka marrë jetë si
filozofia estetike apo shprehja e artit të vërtetë.Ja, sa bukur shprehet poeti:
Thellë në veten teme flejnë kangët e pakëndueme.
të cilat ende vuajtja as gëzimi s’i nxori.
të cilat flejnë e presin një ditë ma të lumnueme.
me shpërthye, me u këndue pa frikë e pa zori
				(Vepra, fq.17 )
Kangë të pakëndueme, kangë që nuk këndohen, sepse poetët nuk këndojnë
në kuptimin e rëndomtë të fjalës. Këto janë fjalët e poetit, ky është vokacioni i
shpirtit.Poetët nuk janë të haresë. Kjo vjen, sepse sa më e lartë të jetë vetëdija
për realitetin, për “baltën” që na
rrethon aq më e lartë është shkalla e dhimbjes, ndjesia pёrjetuese aq më e lartë
është shkalla e pakënaqësisë, ndryshe shkalla e protestës. Poeti akumulon, poeti endet , poeti sheh shumë .Ai përjeton si dhimbje atë që ndjen në qenien e
tij.. Çdo dhimbje e përjetuar artistikisht, pasi ka rrokur unin e tij kthehet në
vlerë universale. Poeti pyet :A do të vijë dita kangët me u zgjue? Poeti kushtrimon, dyshon, por edhe beson:
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Por, a do të vijë dita kangët me u zgjue.
Apo shekujt prapë me ne po tallen?
Jo, jo! Se liria filloi me lulzue.
dhe e ndjej nga Dielli(alegorik)valën.
Është komentuar sikur Migjeni pati ndjesinë e Diellit (alegorik) si metaforë e
adhurimit të komunizmit: Një interpretim totalisht manipulues mjerisht deri
në kohën tonë .Nëqoftëse komunizmi manipuloi me veprën e Migjenit, po aq
dihet që sistemi “cungoi” edhe Naim Frashërin. Kёtij nuk iu botua as epopeja
“Qerbelaja”, as vjersha të tjera si “Abaz Aliu”, një ndër më të bukurat e poezisë
shqipe, sipas Dritëro Agollit”.
Në fund të fundit kjo s’të habitë, se të gjitha partitë politike në këtë botë motivohen pastër nga interesa pragmatiste duke patur “legjetimitetin”e mashtrimit në lojën me turmat, kurse te artisti sjellja me realitetin vjen krejt ndryshe:
Arti është
shpresa, është ëndrra që ka ardhur në këtë botë të plotësojë njeriun përballë
boshit të frikshëm të qenies që vegjeton si zgafellë apo si qiell i grisur... Kështu
që edhe Migjeni “mollë e ndalueme”në thelbin e tij si bard i fjalës së pastër poetike, i censuruar për veprën e vet (dihet se mbreti ia censuroi “Vargjet e lira”),
por , mjerisht, edhe me shansin e lig të një shëndeti që nuk po i jepte asnjë
shpresë jete reale, megjithatë, me dimensionin e tij krijues prej gjeniu, sfidues
ndaj mediokritetit që e rrethonte kishte të drejtë të ëndërronte si dashnor i artit
të madh,. Aspak nuk bëhej fjalë për një projekt, ku jeta do t’i vriste ëndrrat me
prototipin e njeriut asket në postmodernitet siç do të ishte cilido variant realkomunist. Migjeni i drejtohet Diellit(alegorik) me atë ndjesi që e përdorte edhe
Dostojevski: Bëhu diell, sepse tek dielli, tek përsosja e njeriut, presupozonte
gjeniu rus, unë gjej vetveten, gjej të ardhmen e njeriut, gjej pra shpëtimin tim.
A nuk shprehej edhe vetë Migjeni duke iu referuar “Otellos”(Shekspirit): “Trupi
ynë është një kopsht në të cilin shpirti ynë është një kopshtar” (Vepra,”Shekspir
Otello”, fq. 327).
Migjeni, falë erudicioni tejet elegant, arrin që të ngrihet, në pikëpamje të kodit krijues, mbi të gjithë prozatorët shqiptarë duke arritur të koncentrojë në
prozën e tij të shkurtër tërë thelbin e prozës së gjatë. Në poezinë migjeniane
nuk kemi në asnjë rast përjetim të realitetit me ndjesinë e fronteve që frymëzojnë ideologjitë, por me përmasat e dhimbjes që plazmojnë gjenitë:
Thellë në veten teme kangët e mia jesin...
e unë jam vullkani që fle i fashitun,
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por kur t’i vijë dita të gjitha kanë me u këndue,
.në një mijë ngjyra të bukra që nuk vdesin.
						( Vepra.fq.24)
Kjo s’mund të ishte ndryshe, sepse edhe koha kur shkruante Migjeni për vetë
lëvizjen komuniste shqiptare qe shumë konfuze.Madje vetë Enver Hoxha
deri në vitet“30 të vërtetohet se kishte bindje të qendrës së majtë ,liberale. Ai
ishte njëri ndër propaganduesit e vendosur të veprës ”Creer”( ”Të krijosh”) të
Eduart Herriotit, kryetar i Partisë Radikal Socialiste Franceze, një parti centriste që shpëtimin e shoqërisë franceze nuk e mbështeste assesi në përdorimin e dhunës revolucionare, si forma themelore e zgjidhjes sipas doktrinёs
marksisteleniniste, por në zgjidhjen demografike, ndryshe në rritjen e numrit
tё popullsisë dhe aspak në zhdukjen e sistemit kapitalist.
”Shqiptar është vetëm ai që mendon Shqipërinë. Pra për shqiptarin që mendon
Shqipërinë dhe që e ka në thelbin e zemrës fatin e Shqipërisë, këndimi i këtij
libri të Herriotit vlen të quhet punë patriotike dhe kombëtare”, - theksonte
E.Hoxha-,sipas prof. K. Frashërit (”Historia e Lëvizjes së Majtë në Shqipëri...”
fq. 223). Migjeni njihte simbolizmin, impresionizmin, ekspresionizmin etj. Në
vijim poeti shprehet:
O kangë që fleni reliket e mia,
q’ende s’keni prekur asnjë zemër të huej,
vetëm unë me ju po kënaqem si fëmia,
unëdjepi juaj,ndoshta vorri juaj.
Ja domethënia estetikofilozofike e këtij kumti poetik: Poeti është i lindur për
t’u sakrifikuar.”Vetë shkrimtaria,thotë Kafka, është arti i flijimit”.Poetët si
qenie krejt të veçanta, aspak të zakonshme, janë të prirur për t’iu përkushtuar
deri në fund të jetës progresit njerëzor, përparimit të njerëzimit. Kurse duke iu
referuar”Poemës së Mjerimit” lexojmë vërtet vargje, perla poetike:
Mjerimi ka vulën e vet të shëmtueme,
asht e neveritshme, e keqe dhe e turpshme,
balli që e ka, syt’ që e shprehin,
buzët që më kot mundohen ta mshefin…
Ç’është mjerimi në vështrimin estetikofilozofik? S’është aspak fjala për një protestë të instrumentalizuar, e karakterit thjesht politik, ndryshe si njëfarë antizogizmi.Jo, mjerimi tek poema në fjalë, përjetohet nga poeti krejt tjetёr: një
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vizion estetikofilozofik si njё vlerё universale. Migjeni shkruante për qenien
njerëzore në tërësi. Ai nuk e kishte sensin e klasës. Pavarësisht se pati shokë
të ngushtë Jordan Misjen dhe Kristaq Tutulanin, ky i fundit edhe një poet i
talentuar, por parë në të gjithë kontekstin e jetës dhe veprës së tij, Migjeni nuk
i kalonte kufinjtë e asaj ëndrre, që pati edhe Sami Frashëri, socialisti i parë
shqiptar, në Shkodër qe Shtjefën Ingrizi çka tregon se Shkodra ka qenë veterania e socializmit shqiptar, kuptohet demokratik. Atëhere, nëse ne do ta paragjykojmë sot, në demokracinë pluraliste, për këtë simpati Migjenin , atёhere ne
do të paragjykojmë edhe Ajnshtajnin i cili shprehej :”E ardhmja e njerëzimit
është socializmi demokratik”.
Çfarë vërtetoi koha? Koha dëshmoi që Ajnshtajni dhe Samiu, ideologu i madh i
Rilindjes sonë Kombëtare, patёn të drejtë, që Migjeni, nёse besoi, pati të drejtë:
Epoka që po jetojmë, Integrimi, nuk është tjetër vetëm epoka e socialdemokracisë.
Le të stacionohemi për të lexuar poetikisht këtë vizion tek novela “Historia e
njërës nga ato”. Migjeni përjetoi me shumë dhimbje këtë fat të cilin si gjithnjë
ai na e përcjell
artistikisht si një fat të përmasave universale, si njё realitet ekzistencial, ku dy
anёt e thelbit tonё janё aty tё pranuara si iluminim i vetё thelbit tё qenies.
Përmes detajeve si gjetje artistike model, Migjeni, si prozator postmodern,
thyen prangat e një miti tjetër, patriarkal, atij të “ nderit të shtëpisë”si pronë
e mashkullit: Para “historisë së njërës nga ato”, ku vendos lufta për ekzistencë
dhe jo slloganomania e moralit tabu, moralit fasadë, si dje, si sot, kodi i nderit
është kodi më fals, nëqoftëse dinjiteti i gruas nuk vlerësohet si luftë e përpjekjeve reale të saj për plotësimin e vetvetes si njeri i lirë...nënkupton poeti. Gruaja
meriton të jetojë me dinjitet kushtrimon Migjeni, por kjo nuk mund të arrihet
pa shpëtuar nga “pushteti i arkapiave”, i atij fondamentalizmi të tmerrshëm,
si mur paragjykimesh, psikologjish, tabush apo filozofish të cilat vazhdojnë
mjerisht të na mbajnë të ndarë mes vedi apo të skllavëruar brenda vetes, falë
prirjes sonë anakronike për të prodhuar mite. Gruaja, si krijesё,”mё e ёmbёl
se vetё ёngjujt qё nuk ekzistojnё “ sipas Migjenit meriton të nderohet në jetë
si njeri i lirë dhe të përjetohet, si e tillё, me po kaq dinjitet në art. “Parathania
e parathanieve”e Migjenit jehon si një kushtrim ekzistencial për fatin tragji
komik të njeriut modern shqiptar, i cili në epokën e Internetit apo të Integrimit
të Madh ështe i detyruar të respektojë kodin vrastar të “Kullës së Ngujimit”,
sepse ” Ndër tru të njeriut - njeriut pa zot, njeriut zot i vetvetes, njeriut postmodern...nënteksti migjenian - zoti(dogma) galuç ka ndenjun.”dhe...
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Njeriu nuk e di.
a asht zoti pjella e tij,
apo ai vetë pjella e zotit...
ironizon poeti.
Në këtë vështrim Migjeni paraqitet universal. Poeti i rrok të gjitha kohët si
njё ndёrprerje pandёrprerje, ndryshe si ndёrprerje pa limit, tё cilat i bashkon e njёjta strehё: Objektiviteti i poetit, pavarёsia e tij. Ata që e anatemojnë
“Migjenin”, apo nuk janë të lirë ta bëjnë këtë gjë nga” zotërit e tyre”, dogma
ideologjike, s’janë tjetër vetëm pengu injorancës së tyre aq më keq pastaj kur
kjo kategori pranon të vetinjorohet si peng i skllavërisë në vetvete. “Ndryshe Migjeni dëshmohet si një eksplorues i jashtëzakonshëm i energjive krijuese të njeriut tё lirё, antidogmë, njё eksplorim i shpirtit të tij prej gjeniu të
vërtetë. Le të jemi sa mё dinjitozё me veprën e Migjenit, për çka do ta ftoja
departamentin e letёrsisё nё Universitetin ”Luigj Gurakuqi”nё Shkodёr, sikur
kritikën letrare nё veçanti apo faktorët letrarë në tërësi, kudo qofshin, sepse
është e lehtë të mohosh vlerat tua, por është shumë e zorshme t’i dekodifikosh
apo t’i afirmosh ato me dinjitet, si pjesë e identitetit tënd si komb, kur nuk je
i lirë brenda vetes.
Vërtet sjellje prej skllavi, kur kujtojmë se, ndërsa në Shkodralocen e Migjenit,
nën kompleksin e kultit të dogmës antikomuniste, vazhdon duhia e përjashtimit, paragjykimit ndaj kombësisë shqiptare të poetit tonë të madh, me origjinë
nga Reka e Dibrës, aq sa, për turpin tonë, jemi gati t’ua falim maqedonasve apo
malazezëve, Migjenin tonë, krejt ndryshe patën vepruar akademikët maqedonas ndaj Matea Matevskit, poetit tjetër të madh shqiptar, po nga ai fshat,
Reka e Dibrës, madje me prindër që flasin shqip, duke e vlerësuar, kohë më
parë, Poet Kombëtar të Mqedonisë.
Pa këtë liri, pa këtë dinjitet profesional dhe civil ne nuk do të arrijmë kurrë të
rrokim universin brilant migjenian me perla tё tillla si: “Moll’ e Ndalueme” etj.etj.
Ndryshe artin migjenian si “kështjella” në të cilën, jo kushdo, ka nderin dhe
privilegjin të kështjellojë, të shijojë...Arti i madh u takon atyre që janë të zotët
për ta bërë, po aq për ta interpretuar apo dekodifikuar, jo si fjalё-prostitutё, nëntekston poeti.
Nëqoftëse ti s’e kupton, apo ndjehesh trumcak para idhujve të tu pa krena, kur
duhet ta mbrosh dhe interpretosh profesionalisht veprën e Migjenit, si vepra
artistike kushtuar thelbёsisht Kohёs sё Njeriut...ky mjerim yti s’është faji i poetit.Ky është faji yt, apo krisja jote, si krizë prej skllavi modern në postmoderni-
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tet. Kjo ngjet sepse, siç shprehet studiuesi i shquar spanjoll i letërsisë artistike,
Damaso Alonso, ”kur një gjykim letrar ngrihet në rangun e dogmës nuk ka
fuqi që mund ta rrëzojë...”
Aq mё sfidante do tё pёrjetohet njё sjellje e tillё provinciale, sa kohё qё depersonalizimi postmodern, si pёrjetёsim i pushtetit tё Shejtnisё-Mal, do tё vazhdojё tё funksionojё si njё realitet institucional, edhe pse jemi pёrpara njё bardi
tё tillё, mё i pёrkthyeri poet shqiptar deri tani, ndryshe nё 40 gjuhё, si poeti
ynё, korife i Kohёs sё Njeriut-Mbinjeri, ndryshe i Njeriut - Zot i vetvetes...
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Pavle Goranoviq
”Diptiku i çmendjes” i
Mlladen Llomparit
HOTELI “MEMORIA”
Dhoma numër 7
1. Opusin e Mlladen Llomparit e përbëjnë gjykime të ndryshme
poetike, si pjesë të një kozmologjie poetike gjithsesi personale,
por dhe përsëri kombëtare dhe përsëri universale.

Na ka mësuar Llompari që të shkruajë gjithnjë libra disi ndrysh,
të krijojë botë me të cilat vizitojmë hapësirat e kujtimeve tona, që
nga proza të krijojë poezinë dhe anasjelltas, nga pasazhet historike
fantazmën lirike, nga përmbajtjet magjike një realitet të dhimbshëm
të cilin pothuaj mund ta prekim. Edhe ky libër, i përbërë nga dy
dorëshkrime të mrekullueshme (“Koha në të cilën jam e kaluara
kronikat e shkatërrimit” dhe “Miti mbi prekjet e humbura”), që
vërtetojnë së paku se Llompari edhe më tej banon në ëndrrat, të
cilat që edhe më herët ishin “pasuria më e madhe e tij”.
Aspak rastësisht, në nëntitujt, vetë autori përcakton këto këngë
“si kronika”. Sado qoftë që ajo është një lojë e arrirë poetike me
zhanret aq edhe ka rëndësi ky përcaktim korrekt. Me të vërtetë,
figurat që paraqet Llompari kanë ndodhur në kohëra të ndryshme,
të cilat nuk ngjajnë njëra me tjetrën, me përjashtim të shenjave
themelore të cilat përshkojnë shkrimin e autorit. Dhe këto shenja
tek ai janë gjithmonë të njëjta: vetmia, largësia, brigjet, zogjtë,
qetësia, melankolia, gjynahet...
Ndërrimi i kohërave atëherë zhvillohet si tregim i ndërrimit të
fatkeqësive të njeriut, të pamësuarit e tij me një botë të tillë. Nga ai
kënd Llompari i viziton ato kohëra në të cilat më nuk jeton asgjë,
me përjashtim të të holla e të dhimbshme. Çfarë është tjetër pra
ky libër, veç thënë me mënyrën e Llomparit – një frymëmarrje e
“fuqishme kujtimesh”. Çfarë është në këtë rast “Koha në të cilën

118

jam e kaluara” vetëm se një gjetje e shkrimeve të futura me kohë, nga koha që
për ne është kaq e largët dhe e huaj, sa që na duket se nuk është më e jona. Ndaj
shënimet lirike të atyre shkrimeve të shënuara si “kronika të shkatërrimit”.
Poeti ka krijuar një kalendar ngjarjesh për të cilat vetëm ai mund të dëshmojë,
por jo me siguri, siç edhe shkruan vetë (“As në to nuk jam më i sigurt”) duke
ndarë kështu me lexuesin shumë interpretime të mundshme.

Këmbëngulja e jashtëzakonshme dhe përkushtimi përjetimit poetik në
pozicionin “ne”, që të udhëzon në ndonjë shënim të përbashkët, qoftë ajo edhe
një kotësi e përbashkët, ka për qëllim të tregojë në detyrimin e vëllazërisë së
rrallë poetike. Çfarë ka ndodhur me “ne të atëhershmit”? – sikur do të pyesë
Llompari. A mundet vallë ajo ndjenjë të shpjegohet me ato vargjet e të madhit
Çesllav Miloshi: “Kam marrë çfarë më qe e gjykuar./ Pra, megjithatë kam qenë
njeri, / Kjo do të thotë kam vuajtur për qeniet e ngjashme me mua. (Peshku).
Këtë nuk e di, por jam i sigurt se nuk është aspak lehtë të fokusohesh në një të
folur të tillë poetik, kur nga të gjitha anët “fërfëllon drithërima e përfundimit”.
Edhe ky libër tregon se janë të pazakonshme situatat në të cilat mund të
gjendet poeti. Kështu ai do t’u jetë mirënjohës edhe mundimeve që përjeton,
ndaj do të kumtojë: “O Zot, për të gjitha mundimet, faleminderit mëshirës
sate...”Me thjeshtësi, çdo rrethanë është kuptuar si një dhuratë për poezinë.

Sait Orahovac Istinu reći čovjeku i mravu - pjesme

Vargje të caktuara nga kjo vepër korrespondojnë fuqishëm me disa libra të
tij të më hershme. Kështu librat kanë mes vete një komunikim të fuqishëm
, ashtu siç autori në dorëshkrime të ndryshme kalon nga ajo anë “ e vetes së
dikurshme”. Le të themi se me mënyrën e tregimit dhe orientimin e e bisedës
nga pozita UNË, të manifestuar në ciklin “Hapësira e tingujve të panjohur”,
Llompari na kujton në procedurat që shumë me mjeshtëri i ka përdorur në
librin “Ditari i shishes”, nga viti 1991. Është interesante për ata që merren
seriozisht me krijimtarinë e poetit nga Cetina, se ajo është përmbledhja që,
para pamjes përfaqësuese të këndimit të deriatëhershëm “Takimi me tribunën”
u paraprin atyre që shënojnë momentin historik dhe sjellin një përvojë tjetër
poetike – nga libri “Mbretëresha Jakuinta, abati Dolçi dhe koha e turpit”, e
deri sot. Kjo flet për kodin e një lloji gjithëpërshkrues brenda një shkrimi
shumë gjinish, për rrethet që hijeshojnë një vepër të jashtëzakonshme, për
hulumtimin poetik dhe tundimin e shumë niveleve të kohës dhe hapësirës. Kjo
gjithashtu do të thotë se sipas qenies së vet, sensibilitetit dhe shpirtit, Llompari
ka qenë dhe mbetet një poet i vërtetë. Me të vërtetë një thesar i mbledhur
shumë vështirë. Sepse në kohën e cila me cinizëm dhe ashpër e pret një poet
të rafinuar, jo aktualiteti i temave poetike, vizioneve të autorit dhe profecive të
paarritshme, vargjet e Llomparit të tërheqin me një kotësi ngashënjyese, e cila
mund t’i përkasë vetëm asaj gjithësie ku sundon poezia.
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Nga ana tjetër, poeti gjendet shkëlqyeshëm dhe në kuadrin e magjisë së porsa
gjetur, jeton aty vetëm me një “pikë realiteti”. Biseda e tij është gjithnjë mes dy
realiteteve: në të vërtetë, kur mendoni se na parashtron figura reale, të jetuara
dikur, autori me ndërgjegje rrëshqet në fantazmagorinë e gjetur.
Edhe një kthim është shumë i rëndësishëm në librin e Llomparit. Kjo është,
me një fjalë, kthimi tek fëmijëria dhe rinia, midis sendeve të vendosura brenda
shtëpisë prej guri, në ambientin e dhomës studenteske me qira, në atmosferën
e darkave të largëta letrare, mes tavolinave të kafeneve dhe shkrimtarëve të
gabuar, dhe pastaj edhe në hapësirën e një klinike të zymtë. Sa i besueshëm
shkrimi i një kronike lirike. Ashtu si i thonë kujtimet. Në mënyrë të shkëlqyer
Llompari i qaset kthimit në të kaluarën dhe shkruan rreshta e paharrueshme
: “(...) sepse gjithçkaje/ që e durova më përpara ? tani i kthehem / duke ikur
nga zbrazëtia ime”. Vështirë se ndonjë tjetër interpretues i mozaikut të poetit
të endur me kujtime, do të mund t’i shtonte gjë kësaj deklarate. Poeti me
kohë është vendosur në hapësirën e fatit të vet, i mbetet t’i mbijetojë shenjat
e paracaktuara. Për këtë arsye nga fuqia e së tashmes mund të mendojë dhe
të kumtojë: “megjithatë është e shkruar”. Vetëdija për domosdoshmërinë
e kthimit këtu është rruga e sigurt në kujtime, kthimi në ëndërr. Ndërsa “...
ëndrra e një njeriu përbënMlladen një pjesë të kujtimeve të të gjithë njerëzve”
– thotë Borhesi. Kthimi në ditët e kaluara në këtë libër, paraqitet si modelim i
fuqishëm i hapësirës poetike.
Nëse një fjali do të mund të përmblidhte shpjegimin e përvojës së pazakonshme
të këndimit të ri të Llomparit, kjo do të lidhej me atë se poeti gjatë të gjithë
kohës ka kërkuar atë natë “e cila do t’i ishte kushtuar kujtesës”. Nuk ka dyshim
se një natë të tillë Llompari e ka gjetur dhe na e ka dhuruar ne.

2. Diku në faqet e pjesës së dytë të këtij dorëshkrimi, Mlladen Llompari shkruan

se duhet “të respektojë rastësinë”. Sikur të ishte ajo deklaratë e kumtuar ashtu
rastësisht, për të mos prishur strukturën e librit. Në të vërtetë kjo është një
ndër deklaratat kyçe, si të këtij libri, ashtu edhe i poezisë së tij në përgjithësi.
Ai domethënë i është kushtuar rastësisë. E ndjek, i bindur në fshehtësinë e
rastësisë dhe i pranisë së saj kudo. Është besimtar i saj. Në atë vend banon kodi
i kësaj poezie.

Si në numrin shtatë, shifra e preferuar e Llomparit, e cila shtrihet në këtë libër.
Shtata është siç duket numri që ka lëvizur jetën e shkrimtarit. Dhe jetën e
librave të tij, Tek lexuesi mbetet të kuptohet, ndërsa ka bukuri të veçantë edhe
në atë kodin e panjohur, i cili është pranë mundësive të interpretimit të duhur.
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Na mbetet neve, pra, që së bashku me autorin të respektojmë rastësinë.
Aspak rastësisht, tamam libri i shtatë i Mllladen Llomparit “Hapësira e dritës së
humbur”, ka shënuar ndryshimin e poetikës së tij, një hap në sferat e panjohura
të poezisë malazeze. Të shprehurit i është afruar prozës, ndërsa pas kësaj vepre
ka vazhduar ri kapitullimi i parë, me zgjedhjen nga poezia e deri atëhershme
“Prekja për dhe pas kësaj afirmimi i plotë i krijimtarisë së Llomparit, që në
vitet e mëvonshme me meritë plotësisht është kurorëzuar me shpërblimet më
të larta kombëtare e letrare. Llompari kështu është vërtetuar si i përhershmi
dhe për shumë çka, e më shumë për hapat e guximshëm në krijimtarinë dhe në
dinjitetin e të shprehurit letrar, kalorësi (riteri) i vetmuar i poezisë malazeze.
“Miti mbi prekjet e humbura” merret si rëntgeni i kujtimeve më të zgjedhura
të shtypura deri tani të poetit, i cili me lehtësi temat e veta i kthen në të
përgjithshme, universale. Si nëpër dhomat e fshehta, në të cilat kanë ecur,
Llompari na çon mes kujtimeve, përmes albumesh të cilat japin mënyrat dhe
sasinë e fatkeqësive njerëzore. Kjo ekspozitë e papritur dhe e pikëlluar pasqyron
jetën e një qyteti që ekziston vetëm në kujtesë, një të kaluar të cilën mund ta
ngjallin vetëm fjalët. Teza është ajo se ne me këtë na bind me pozicionin e
veçantë krijues të Mlladen Llomparit.

“Po varros temat e mia të mëdha” – njofton Llompari duke paralajmëruar një
ton të zhvendosur, dhe një rikonstruksion të plotë të motiveve të veta. Edhe
pse është e qartë se edhe më parë, përmes temave të përgjithshme, kryesisht ka
folur mbi sfidat e tij. Në të vërtetë, temat më të mëdha dhe më sfiduese janë ato
personalet, nga deti i vet.
Që herët Llompari e di se “asgjë nuk është më e domosdoshme se e pamundura”
(V. Hygo). Me kohë është bindur se ”Çdo ditë është kryqëzim, ndërsa nata
përmbytje”, se njeriu është gjithnjë në skaj të gjynahut. Kështu është shënuar
poetika e tij me shqetësime të ndryshme. Dhe vetë vazhdimi emërtohet me
shqetësimin e brendshëm. Dhe çfarë do të mbetej tjetër kur poeti është gjithnjë
oshënar, hermit. Ai këndon për atë kohë “kur mbyten trashëgimitë”, kur është
“vonë për dyshime”, kur vetmia merr vetë shpirtin.

Sait Orahovac Istinu reći čovjeku i mravu - pjesme

Nëse “Triptiku i Bibliotekës Kombëtare” është i bazuar në “këndimin” lirik
të temave historike të njohura dhe më pak të njohura, këtu themeli është
“arkeologjia personale”. Për arsye se kjo bisedë , për vetë arsyen se është e
drejtpërdrejtë dhe e shprehur personalisht, aq intrigante, më shumë e afërt
për lexuesin, për shkak të hapësirave ngacmuese të kujtimeve në vetë sistemin
e qarkullimit të gjakut të tekstit. Ndërsa hyrja në botët e tjera, shkrimtarit
gjithsesi i shërben si përkujtim edhe për veten.
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Vështrimi i koleksionit të incizimeve rëntgen duket si panoramë e një vendi,
regjistrim i fateve, hyrje në rënie. Sikur në vendin e Ivan Beut mbledh ato
mbetje kujtimesh dhe të jetesës. Pas Gredës së zezë ku akoma fronëzojnë
fantazitë e tij fëmijërore. Atje është hapësira mitike e shënimeve të Llomparit
dhe e strofave të para, përmes të cilave, ja përkunden edhe shpirtrat e heronjve
të harruar të kohës së humbur. Me renditjen e skenave të dhimbshme të asaj
kohe (nga të cilat secila është një ferr) shkruhen shtatë rreshtat e jetës. Prandaj
kjo rëntgen pjacë fsheh sekretin e ashpërsisë së një kozmosi të shembur.
Kudo shihet simbolika e numrit shtatë, ajo rimohet me shirat të cilat janë
vazhdimisht prezent në poezinë e Llomparit, ato pa pushim godasin në çatitë
e shtëpive cetinjase, kësaj radhe edhe me përcjelljen e muzikës madhështore
të Zbignjev Prajsnerit. Të parafrazojmë Bozho Koprivicën, të cilit edhe i
kushtohet tërësia kyçe e këtij libri “Vendi ku fillon ky libër”, çfarë libri do të ish
ai libër në të cilin nuk ka shi. Dhe pra libri i Mlladenit. Pa shirat që nuk reshtin,
aromën e blirit dhe e gjetheve të nëntorit. Kujtimet arrijnë deri tek fillimet,
depërtojnë deri në “fundin” e kujtimeve.
Dhe në “Mitin e prekjeve të humbura” ndërrohen poezia me prozën, përvoja
e vet dhe e huaj, shkrimet e largëta dhe tregimet e reja. Prej andej rrjedh edhe
emërtimi i drejtë për depon e kujtimeve të Llomparit – “Hoteli Memoria”. Një
hapësirë e fshehtë në qytetin e lindjes dhe të gjithë qyteteve ku ka udhëtuar,
atmosfera e të cilëve e ka ndjekur përmes librit, spitalit, rrugës së gështenjave
të egra dhe parkut 13 korriku, citatet, dhoma e kohës rinore... Hoteli mund
të asocojë në ftohtësinë e tjetërsimin, në vetminë e madhe. Le të mendojmë
atëherë se enterieri i tij është si ai nga “Hoteli i pagjumësisë” të Çarls Simiqit.
Çfarë poezie do të ish ajo poezi pa pagjumësi.
Mlladen Llompar është treguar edhe një herë si poet i parashikimeve të
fuqishme, në letërsinë tonë i pashoq dhe me karizmin poetik të të cilit janë
kapur vetë majat e poezisë bashkëkohore malazeze.
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Dimitrov Popoviq
Një pritje e vështirë... dhe
zgjidhja po aq
Disa mendime për romanin e ri të Asllan Bishës
“Nusja e detar Agronit”
“Të besosh është fuqia e dytë,
sepse e para është të duash.”
(V. Hygo)

N

ënqielli ku jemi lindur, rritur dhe ku jetojmë, ka ditur shpesh, siç
di akoma, me të vërtetë ose me shaka, të etiketojë në kuptimin jo
dashakeq grupe njerëzish jo vetëm në Ulqin, por edhe në rrethinë,
Malësi, Shkodër e më tej, me fjalë e shprehje si për shembull – “ata
janë dembelë; ata janë pijanecë; ata dinë veç me u la; veç atje ka
burra soji; atje ...nuk e bajnë një metelik; ata dinë veç me të thanë
si njehe; ata janë çarapëkuq; ata i ke hijezi ... etj. etj.”, deri te edhe
shprehja që ndihet në romanin e ri të Asllan Bishës “ulqinak ...e
burrë aspak“. Nuk ka pse të mërzitemi - as ju, as shkrimtari e as
unë që nuk kam asgjë më shumë se njerëzit e këtyre klasifikimeve
që i përmenda më lart.
E kam mbaruar së lexuari librin e ri (së paku për mua) “Nusja e
detar Agronit” të shkrimtarit Asllan Bisha dhe më shumë pyetje i
kam drejtuar vetes, se sa shkrimtarit. Ta them drejt se kam gjetur
më shumë seç kam pritur, se në përpjekjen për të sjellë gjithnjë
gjera të reja e ta bëjë më tërheqëse përmbajtjen që paraqet, ai,
si gjithë të tjerët, gërmon thellë e në të gjitha drejtimet. Kur e
kam lexuar para shumë vitesh si tregim i gjatë ose novelë “Nusja
e detarit”, kaq jam gëzuar dhe kam fituar kënaqësi sa që e kam
quajtur si diçka që më ka sqaruar shumë gjëra. Kam qenë taksist
i “egër” dhe kam pasur mjaft kohë për ta lexuar “ngeshëm” dhe
për t’ia marrë si duhet përmbajtjen e mesazhet. Me kohë e kam
radhitur ndër gjërat e bukura që kisha lexuar dhe s’ kam pse ta
fsheh; ua kam rekomanduar edhe shumë njerëzve për ta lexuar
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dhe për t’u sqaruar me pyetje që i kanë ardhur rrethazi veshit tonë.
Kur e lexon romanin, kënaqesh se ndrysh qëndron puna. Sqarohesh se cilësitë
e popullit të cilit i përkasin, i kanë edhe ata – ulqinakët -, bile shumë të mira.
Edhe ata janë burra, që kanë kaluar nëpër historinë shumë shekullore me ballin
lart, që kanë nxjerrë burra e gra, të nderuar, të respektuar dhe krenarë, që nuk
ja kanë shtrirë dorën në lypje askujt, që e kanë nxjerrë bukën nga thellësitë
e detit, në luftë me tërbimin e valëve dhe shkëmbinjtë e malit, që nuk kanë
vuajtur pak, që janë rrahur me vaj e me uthull etj., etj. Bile ëndrra për të pasur
50 rrënjë ullinj e për të krijuar familje ka qenë jo e lehtë. Unë nuk e di si i
thonë në Mal të Zi, por nga Shqipëria kam me vete një fjalë të urtë e shumë
domethënëse për të vuajturit, kur thonë: Kemi heqë të zitë e ullinit. Kjo është
një shprehje që lidhet me ullirin, e që ta gëzosh frytin e tij duhet shumë e
shumë punë edhe ty si qenie njerëzore, edhe natyrës me dhuratat e saj. E aty
janë treguar burrat, e ajo fjala burrë në këtë roman ka vlerë e nënkupton burrin
vetëm si bashkëshort, si familjar, që lë gruan për të fituar për familjen, dhe nuk
ka të bëjë me burrërinë e njerëzve të kësaj ane, burrëri që është dëshmuar dhe
që qëndron lart.

“Më jepni një dhimbje, t’u jap një kryevepër”, - thoshte Dostojevski. Dhe kjo
dhimbje jeton në shpirtin e shkrimtarit, pa të nuk shkruhet, atë nuk ka nevojë
t’ia lypë askujt. Ai e ka krijuar, e ka përjetuar dhe i ka dhënë krahë përmes
gjuhës së popullit të vet, gjuhës amtare. Këtë përmbajtje autori e ka vënë në një
hapësirë konkrete Ulqin – Mesdhe – Shkodër dhe anasjelltas. E ka vënë edhe
në një kohë po ashtu konkrete: tre çerekët e fundit të shekullit të njëzet, shekull
i mbushur plot ngjarje të mira e dramatike, por të rëndësishme në historinë e
atij populli. Me këto ai merret pak, i kalon rrëshqitazi, se nuk është ky qëllimi
i librit. Ai do ta krijojë subjektin e grumbulluar në një kënd tjetër shikimi, me
format e tij artistike, duke i filluar bukur dhe duke u shkuar deri në fund.
Në vartësi të përmbajtjes ka krijuar personazhe të shumta, ku në themel
qëndrojnë anëtarët e familjes së Detar Agronit, jeta dhe marrëdhëniet brenda
familjes dhe lidhja me mjedisin. Aftësia e shkrimtarit qëndron pikërisht aty,
se në atë kohë të trazuar, kujdesi për familjen ka qenë në maksimum, së paku
si shqetësim. Nëna e detarit është realizuar aq bukur, ajo është skalitur si grua
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Në fillim të librit autori sqaron se kërkesa për këtë libër ka pasur shumë, ndaj
edhe vendosi ta zgjerojë dhe ta kthejë në roman. A ka arritur t’i realizojë
kërkesat që lyp sot romani bashkëkohor? Si mund ta quanim këtë roman sot?
e pyetje të tjera më kanë ngucur të arsyetoj, unë them se autori ia ka arritur të
na sjellë diçka fort të bukur përmes një përmbajtjeje të thjeshtë dhe të mbushur
me ngjarje e ndodhi të një ambienti shqiptar veriperëndimor.
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(grua dhe burrë bashkë) me shumë halle e telashe, edhe te ajo ka “burrë aspak“
se burri i saj ka vdekur rrugëve të jetës, por me shpirtin e gjerë dhe dashurinë
për jetën bën të gjitha sakrificat që djali i saj të përparojë. Por nuk është e lehtë.
Askush nuk i ngjan detit më shumë se fytyra e saj plot rrudha. Në gojën e
personazheve dalin fjalë të pjekura të cilat shpesh shprehin anë filozofike dhe
përmbajtje simbolike si:
“Te villi çatall, ka mbetë ara batall...“ e shumë të tjera. Këto vargje i kisha
dëgjuar nëpër malësi edhe më parë dhe fshehin po këtë mesazh, por Asllani e
ka vënë në një gojë të personazhit që flet për veten dhe jo për të tjerët.
Motivi i pritjes, si një motiv i rrahur shpesh, tek të gjithë popujt, këtu
karakterizohet brenda jetës e familjes shqiptare. Mendoj se mjaft bukur e ka
trajtuar këtë pjesë Haxhi Shabani në parathënien te libri i mëparshëm “Ankthi
i pritjes“. Pritja për t’u fejuar, pritja për të ardhur në shtëpinë e dhëndrit, pritja
e burrit me vite...pritja për të qenë më mirë ...prit e prit. Dhe fundi dihet. Në
këtë pritje të vështirë dhe zgjidhje po aq, ka monologë shumë të pasur dhe
origjinalë. Në të folurit e brendshëm lindin mendime të bukura e plot shpresë,
enden dëshira të llojllojshme. A duhet parë gruaja e detarit tonë si përfaqësuese
e të gjitha grave që i kishin burrat në det? S’ka pse ta marrim kështu. Ndoshta
edhe jo. Trajtimi i nuses që u mërzit, që e shkeli “besën“ për një moment, por
që gjeti forca për një kthim serioz, është interesant, i guximshëm dhe intrigues
njëkohësisht, duke mos harruar se diçka e tillë është karakteristikë në botën
përtej “gardhit” tonë. Por jemi në letërsi, aty ku fantazia punon më shumë, aty
ku e vërteta thuhet ndrysh, aty ku historia është e vogël. Aty ka personazhe të
tjera të fuqishme. Detarët e plakur, por të pasur shpirtërisht dhe me përvojë,
bashkimi në fatkeqësi, i unifikon më shumë se sa i ndan me njerëzit e kalasë.
Unë personalisht jam kënaqur me romanin, por po të mos e kisha lexuar
novelën e parë, pra kopjen e parë. Për mua shtesat që janë bërë në planin
vertikal kryesisht, në vitet e tjera pas kthimit në shtëpi të Agronit, shkuarja
në Shkodër, punësimi atje, kthimi prej Shkodre përsëri në kala, ndryshimet
politike që paraqiten zbehtë si ardhja e Italisë në Durrës dhe pushtimi (shumë
pak fjalë për heroizmin e Mujo Ulqinakut, njeriun që i solli lavd e krenari
burrërisë ulqinake), ardhja e Gjermanisë dhe largimi, çlirimi i Shqipërisë,
masat shtrënguese të pushtetit komunist në Shqipëri veç e zgjatin (sipas
meje) pak përmbajtjen, më shumë si propagandë që mban një vulë kohore,
sesa paraqesin një pasqyrim të realizuar artistik. Pavarësisht kësaj, zgjerimi i
novelës në roman në përmbajtje është bërë brenda një kompozicioni të gjetur
bukur, ku janë të gjitha pjesët përbërëse të tij, si hyrja, zhvillimi i veprimit, pika
kulminante dhe zgjidhja. Artistikisht, them gjithnjë, ndoshta nuk do i ndërroja
emrat e personazheve që janë te “Nusja e detarit”, te kopja e parë. Është pak
zor dhe vështirë e besueshme që në atë kohë, në një oazë aq shumë islamike
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sa qe Ulqini, të kemi emrat e kohës së re, kur mbiemrat në kala edhe sot janë
me tituj e ofiqe të tilla si Begu, Aga, Mulla etj. pavarësisht se autori është nisur
nga qëllimi i mirë për të futë emrat e rinj, (por që për mendimin tim nuk
është i arsyetuar në kohë dhe hapësirë dhe është më tepër moralizues, emri
Drita?, emri Agron? emri Flutur, Vjollcë, kur vetë autori, si moshatar afërsisht
me heroin tonë, dhe si shumica e banorëve kanë emra me prejardhje turke.
Edhe së fundi, emrin e novelës nuk do ta ndërroja. Do ta lija përsëri “Nusja e
detarit“, pasi kështu i jep një përgjithësim më të madh e me përfshirës të asaj
pjese të popullsisë që u rrit me detin, duke mos e bërë shumë të përveçëm.
Unë nuk kam lexuar libra të tjerë nga Asllan Bisha, por me këtë që kam lexuar,
dhe çfarë më kanë thënë shokët e mi nga Ulqini, them me bindje se ai është
një shkrimtar i madh i prozës sonë dhe shumë i aftë, që e njeh mirë artin e
krijimit dhe e përdor atë si duhet, jo vetëm se është vetë mësues i letërsisë, por
ka një stil dhe mënyrë krijimi fjalish shumë të zhvilluar, ka një figuracion letrar
të pasur, metaforat dhe krahasimet i ka shumë të goditura dhe me vend. Libri
gjuhësisht e në drejtshkrim do të ishte edhe më i mirë, sikur të tregoheshin
më të kujdesshëm edhe ata që e kanë përgatitur për botim, gjatë faqosjes dhe
korrekturës, sepse kanë lënë jo pak gabime gjuhësore, të cilat, me një ribotim
tjetër, duhen parë me afërsi e me një ndërhyrje dashamirëse.

Suksese të mëtejshme!
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Më i pasur dhe më i ditur se ç’qeshë para fillimit të leximit të këtij libri, falënderoj
nga zemra autorin për dhuratën e tij, dhe në shenjë mirënjohjeje për të, se e
di se kujt i drejtohem, po i dërgoj këto shënime modeste, të cilat besoj se do t’i
lexojë..., dhe njëkohësisht t’i uroj shkrime të tjera po kaq të bukura e tërheqëse
në interes të popullit të vet dhe ne të tjerëve, që ndajmë fatin e përbashkët ta
kemi shok e mik të afërt.
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Prof. dr Draško Došljak
Branka Bogavac i nobelovci
(Branka Bogavac: „Razgovori u Parizu, DESET NOBELOVACA
– u sazvježđu velikana“, Narodna knjiga, Miba books, Podgorica, Beograd, 306 str)

B

ranka Bogavac, intelektualka našega doba, beranska gimnazijalka, docentkinja na Sorboni, direktorica Kulturnog centra Srbije i
Crne Gore u Parizu, vlasnica Ordena Viteza umjetnosti i književnosti Francuske, Crnogorka, Parižanka, svjetska putnica, spisateljica, neprevaziđena umjetnica intervjua još jednom je obradovala ćitalačku publiku. Objavila je, nedavno, novu knjigu razgovora
i time učinila dostupnim razmišljanja, na različite teme, velikana
književne misli i dvojice Nobelovaca za mir. Brankini sabesjednici
potiču sa pet kontinenata i iz deset zemalja. Zato je ovo Knjiga –
„putokaz u svijetu“ – čije stranice će nam najbolje pomoći da
razumijemo stvaralačke umjetničke procese, ulogu knjige , mjesto pisca u savremenom društvu, globalizaciju, prošlost. Vješto,
intelektualno i otmjeno pastavljana pitanja Branke Bogavac, očekivano od nje, izmamila su odgovore ljudi koji kreiraju svijet i
onaj književni i ovaj stvarnosni. To su oni odgovori koji će biti
citirani uvijek kada nam je potreban argument više u razmatranjima tema koje nas okupiraju. Skoro da nema životne teme, ali i
literarne, koja nije našla mjesto u Brankinom dijalogu sa velikanima našega doba. Stoga je ova knjiga radosno dočekana od naše
intelektualne javnosti.
U predgovoru ove rijetko vrijedne knjige, Branka Bogavac
ističe: “Ovaj izbor nobelovaca mi je otkrio da se u mojim razgovorima krije neprestani dijalog pisaca koji oni vode sa svojm
epohom i među sobom. A to je stalna misao o ljepoti života, o
značaju riječi, o sudbonosnoj važnosti sjedočenja i ostavljanja
traga iz koga se budućnost ponovo rađa.“
U knjizi intervjua „Deset nobelovaca – u sazvježđu zvijezda“ zastupljeni su: Gao Singđijan, Klod Simon, Nadin Gordimer,
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Časlav Miloš, Mario Vargas Ljosa, ToniMorison, Imre Kertes, Orhan Pamuk
(dva razgovora), Eli Vizel, Jevgenij Borisovič Pasternak i Mihail Gorbačov (dva
razgovora).
Prvi Kinez u istoriji kome je pripala Nobelova nagrada je Gao Singđijan – univerzalni umjetnik, pisac, pjesnik, dramaturg, esejista, slikar, reditelj i
sineasta.
Djelo „Planina duše“, za koju je dobio Nobelovu nagradu je „inventar
hiljadu i jedne nestale divote, stotina ljubavnih jadikovanja, desetina susreta
s odbjeglim djevojkama koje čine njeno bogatstvo, poetska hronika gdje se
miješaju unutrašnja putovanja, evociranja pejzaža i prašuma u Kini, režije ljubavnih patnji“. U razgovoru sa Brankom, Singđijan kaže: „Ljepota je centralna
težnja moga rada, kao i traženje savršenstva. Ljepota je uvijek kratkotrajno stanje, to su prolazni trenuci. Sve što je nemoguće zaustaviti ljepota je. Ljepota je
traženje harmonije koja bi trebalo iznenada da se pojavi iz čistog mira. Ljepota
nije apstrakcija, već nešto vrlo konkretno. Ona posjeduje nešto vrlo senzualno,
a senzualnost je vrlo materijalna, kako to može biti tijelo jedne žene“.

Nadin Gordimer je bila angažovana za oslobođenje crnaca od ropstva u
Južnoj Africi. Ona ističe da je „ljubav vrlo, vrlo važna. Ja sam često i govorila
i pisala da postoje dvije stvari koje pokreću ljude, dvije stvari kojima se ljudi
ne mogu oduprijeti i koje su glavni pokretači, a to su ljubav i politika. To su
dvije snage, sile. Ljubav je uvijek važna... Kad čovjek ulazi u godine, može da
se otkrije jedan drugi oblik ljubavi, koji nije ni sasvim prijateljstvo, ni sasvim
ljubav. To je nešto između“.
Jedan od najvećih poljskih pisaca 20. vijeka, nobelovac Časlav Miloš
kaže da ima „nešto kod pisaca Srednje Evrope što ih odlikuje na poseban način. Ako pogledamo literaturu, romane ili poeziju, imamo osjećaj da vrijeme
nije samo prosto proticanje, već dramatično, puno istorijskih događaja, promjena, i vrijeme se, s te tačke gledišta, pojavljuje kao junak tih romana“.
Dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2010. godine, Mario Vargas
Ljosa u razgovru sa Brankom Bogavac saopštava da je „književnost veoma bogat kraj, geografski vrlo širok, onaj što ga nazivamo fikcija, odnosno realnost
koja je, paralelna sa stvarnom, koju stvaraju pisci svojom maštom, počev od
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Za nobelovca Klod Simona pisati „ne znači izražavati se nego stvarati
(proizvoditi, praviti) smisao. Što se tiče razlike između pisanja i slikanja, ona je
sljedeća: slikarstvo predstavlja sve elemente istovremeno, a pisanje je prinuđeno da ređa elemente govora jedan poslije drugog. Slikarstvo raspolaže površinom, a pisanje je linearno. U trenutku vidi se cijela slika, dok je knjiga trajanje“.

129

PRIKAZI SHFAQJE DIKHLJARIPE

najskrivenijih želja, da bi se branili od stvarne stvarnosti i da bi ispunili svoje
iskustvo svijetom i životom“.
Toni Morison je dobitnica Nobelove nagrade, uz, tada, obrazloženje žirija: „Njena romaneskna umjetnost sa snažnom maštom i bogatim poetskim
izrazom predstavlja živu sliku jedne suštinske strane američke stvarnosti.“ Za
Toni Merison pisanje „nije laka stvar, već naprotiv, teška, ja u njemu“, veli ona,
„ nalazim svoj smisao i zadovoljstvo koje mi ništa drugo ne može pružiti...
Nemam izbora , mnogo mi je teže ne pisati, nego pisati“.
Nobelova nagrada za knjževnost 2002. godine pripala je mađarskom
piscu Imre Kertesu. Bio je zarobljenik u logoru Aušvic. U knjizi Branke Bogavac, Kertes iznosi: „ Svjedočenje me ne zanima. Kad se radi o svjedočenju,
ja sumnjam u direktnu transmisiju koja nije umjetnički obrađena. Važno je
svjedočiti o svemu što znamo. U javnom sjećanju uvijek postoji mogućnost
manipulacije. Vrlo je važno da holokaust uđe u kulturu, u opštu kulturu ljudi. On treba da se uči kao istorijski fakt“. A šta je pisanje za Kertesa, takođe,
saznajemo sa stranica ove knjige: „Za mene je pisanje sposobnost da se život
pretvori u nešto bogato, a ne samo u nabrajanje faktografskih činjenica i rađanje golih brojeva: želio sam da stvaram umjetnost, da pišem romane, da ih
pretvaram u umjetnost, da ih ispunim umjetnošću“.
Nobelovac Orhan Pamuk, „ most između dvije obale“, zastupljen je sa
dva inervjua ,iz različitih vremenskih perioda, u ovoj knjizi Branke Bogavac.
Sam Pamuk kaže pamćenje da se „svaka knjiga trudi da odgovori na pitanje u
čemu je smisao života... Sam život je kolekcija uspomena. Upravo te uspomene
formiraju naš identitet. Ljude – porodice, klanove, nacije, objedinjuju upravo
sjećanja, uspomene. Neobjektivno ljudsko mnogo je važnije od takozvanog
istorijskog pamćenja. Današnji dan se sastoji od jučerašnjih dana, dok se prošlost uvijek vraća kao miris Prustove madlene“.
Eli Vizel je dobitnik Nobelove nagrade za mir 1986. godine. Vizel je zarobljenik zloglasnog logora Aušvić, pisac više od trideset knjiga. On „ne vjeruje u
osvetu kao rješenje. A krivce treba izvesti pred sud. Treba ih kazniti...Ali, nijesam
za osvetu, jer mi se čini da bi se na taj način umanjilo dostojanstvo žrtve. Ali neka
postoji sjećanje jer je ono najgora kazna za ubicu. Kad je dželat ubijao Jevreje, on
je htio da ubije i njihovo pamćenje. Jer sve dok se sjećamo, pobjeda je na našoj
strani, mala, ali ipak pobjeda“.
Mihail Gorbaćov, nobelovac za mir, jedna od najznačajnijih ličnosti
druge polovine 20. Vijeka, zaslužio je dva intervjua u Brankinoj knjizi. Otac
perestrojke se prisjeća: “Od samog njenog početka svijet stvaralaca se podijelio, uglavnom na tri grupe: Prvi su komformisti koji su bili obasuti nagradama,
jer su bili prava podrška režimu. Drugu grupu su sačinjavali oni koji su htjeli
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da sačuvaju izvjesnu nezavisnost, ali nijesu prezirali mrvice sa gozbe, ni druga iskušenja, kao nagrade i premije, putovanja u inostranstvo, stanove. Treću
kategoriju su sačinjavali ljudi koji nijesu krili svoja ubjeđenja i kritički stav i
koji su stvarali probleme ideološkoj upravi...Poneki su dolazili na pokajanje...“
Jevgenij Borisovič Pasternak, sin Borisa Pasternaka iz „zlatnog vijeka“ ruske poezije, koji je nakon dobijanja Nobelove nagrade isključen iz Saveza pisaca
i donijeta odluka o protjerivanju iz zemlje, svjedoči o svom ocu nobelovcu. U
dijalogu sa Brankom Bogavac kaže: „Na dan kada su ga isključili iz Saveza pisaca
on (Boris) nije prisustvovao sjednici, nego je napisao pismo: Znam da će pod
društvenim pritiskom biti postavljeno pitanje mog isključenja iz Saveza pisaca.
Ja od vas ne očekujem pravednosti. Vi me možete protjerati, strijeljati, uraditi
što god hoćete. Ja vam to unaprijed praštam. No, ne žurite se. To vam ne donosi
ni sreću, ni slavu. Ali ne zaboravite, kroz nekoliko godina bićete primorani da
me rehabilitujete. U vašoj praksi to neće biti prvi put...“ Na intervenciju Nehrua,
Hruščov Borisa Pasternaka nije protjerao iz zemlje.
Knjiga Branke Bogavac „Deset nobelovaca“ je, zapravo, govor vjekova.
Na njenim stranicama su slike epoha koje najrječitije zbore o ljudima i knjigama. Poslije ove knjige obogaćeni smo novim intelektualnim sadržajima, željno
iščekujući i druge Brankine rukopise. U ovoj knjizi ih je i najavila!
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Mate Grbavac
Pariz više ne stanuje tu
BAJRAM SEFAJ: ISELJENIK
(preveo na hrvatski Smajl Smaka)

R

oman Iseljenik autora Bajrama Sefe prati sudbinu glavnog junaka
Ndreca od trenutka kad u burnim vremenima borbe za samostalnost Kosova, napušta Prištinu, ostavljajući doma ženu i sina koje
beskrajno voli i odlazi u nepoznato, ali ne više kao znatiželjnik
koji želi upiti sve ljepote i zanose novoga svijeta i obogatiti svoje
spoznaje i znatiželje, već kao prognanik koji zna što napušta i zašto, ali ne zna koja ga sudbina tamo čeka. Pisac slika unutrašnje
njegove nemire, burna i prejaka osjećanja koja u trenucima intenzivnih razmišljanja dostižu gornje granice izdržljivosti. Naviru
sjećanja na njegov prvi boravak u Francuskoj kada se kao mladi
novinar zaputio u taj svijet, a da nije znao ni jednu riječ, nije imao
ni jedne adrese na koju bi mogao pokucati, ali je imao prejaku
želju dotaknuti svoj davno sanjani svijet pariškog neba, uroniti
u grad svjetlosti, osjetiti život grada u kojem se zrcali cijeli svijet.
Posjeti Pariz i umri! Vidio si sve što se vidjeti može! Doživio si
ostvarenje sna i - što ti više treba?!
Odlazeći od najdražih, od najbližih, njega obuzima strepnja nad
onim što se sprema, neugasiva strepnja nad onim što ostavlja, ali
i neutaživa žeđ da se ide u neizvjesnost. Razapet između te dvije nespojive krajnosti teče njegov život iseljenika u gradu koji će
Ndrecu pokazati njegovo drugo, ružno, gorko i bolno lice. Te slike Pariza su zaista vrhunski dočarane. Bajram je majstor kratkih,
jezgrovitih pjesničkih slika koje zrcale svojom metaforičnošću
koja očarava i plijeni.
Ta priča o životu u Parizu koji nije skrojen za siromaha, za beskućnika, za sirotinju i bijedu, slika je dehumanizacije koja je sveprisutna u ljudskim dušama koje nemaju razumijevanja ni suosjećanja za patnje, jad i bijedu najpotrebitijih. Tu je Bajram zaista
vrhunski slikar ljudskih tegobnih ljudskih stanja duše. Prati pisac
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i sudbine svojih sunarodnjaka. Govori o onima koji su svoj život posvetili kulturnom uzdizanju naroda, onima koji su svoje književno, slikarsko, kiparsko,
znanstveno, redateljsko, glumačko i ino djelo posvetili uzdizanju svoga naroda
kako bi ga pridružili civilizacijskim dostignućima suvremenoga svijeta. Jer, toliko dobroga, vrijednoga i neponovljivoga njegov naroda može darovati suvremenom svijetu da bi bio prihvatljiviji ljudima, primjereniji ljudima.

Kada budete čitali onaj odlomak u koje opisuje svoja proživljavanja dok čeka
da se pojavi Ismail Kadare, najveći albanski književnik, onaj što napisa legendarni roman General mrtve vojske, osjetit ćete onu strepnju koju ima novinar
koji se usudio sjesti preko puta svom uzoru i nadahnuću bez obzira što je pročitao sve što veliki pisac napisa, trepti kao malo dijete koje se usudilo učiniti
nešto izazovno, ali nesiguran u to je li ispravno ili ne. Vizija koju je Ndrec
stvorio o tom čovjeku nije se razbila njegovim dolaskom i još je više izrasla u
gorostasnu figuru koju je pisac u svoj mašti izgradio. Smirenost, pristupačnost,
jednostavnost, dubokoumnost, smirenost u izražavanju umiruju novinara i on
svoj susret pretoči u nezaboravan intervju kojeg objavi sav albanski tisak i proslavi novinara, a pisca približi i onima koji su Kadarea poznavali samo iz priče.
Roman je prepun lirskih opisa, idiličnih pjesničkih slika koje potiču maštu
onih koji žele upoznati svijet koji ih okružuje, prepun je onih istina koje čovjek jedino može svojim osobnim iskustvom steći i na taj način podjednako
obogatiti kako sebe tako i ljude koji su dio njegova svijeta. A piščev svijet su
njegovi čitatelji bez obzira kojem narodu, kojoj rasi, ideologiji, vjeri i svjetonazoru pripadali. On im postaje blizak, drag, mio, prijatelj koji jedva čeka da ga,
otvarajući knjigu, posjetiš i s njim se družiš.
Ako se želi upoznati usamljenost i sav jad iseljenika i iseljeništva, bijeda tamne
strane čovjeka koji je istrgnut iz zavičaja, iz korijena naroda i narodnih gena
stvaranih tisućama godina, otrgnut iz okružja obitelji i bačen u ralje nemi-
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Ali, slika pisac i onu drugu, ružnu i tužni stranu svojih sunarodnjaka koje proguta crna noć pohote, strasti, zločina,kriminala, droge, prostitucije, ubojstva i
zla svake vrste. To je onaj šljam ljudskoga društva kojeg nije oslobođen nijedan
narod svijeta. Bajram ništa ne idealizira i zaista ima istančan osjećaj kada što
reći i koliko o tome govoriti. Mjera je jedno od osjećanja koje dijeli velike od
malih pisaca. A Bajram je ovim romanom ispisao svijetle stranice književnosti
na albanskom jeziku, zasigurno. Kad budete čitali stranice u kojima opisuje svoja duševna stanja, svoju usamljenost i izgubljenost kada ne vidi izlaza i
kada pada u teške duševne krize osjetit ćete da ste postali sudionik nečega što
nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Suosjećanje je znak da smo još ljudi i
da ima nade za nas!!!
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losrdnog žrvnja današnje otuđene civilizacija koja je lišena topline domaćeg,
prisnog i bliskog onda možemo samo s tugom i žalom suosjećati s Ndrecom
i tom dnu pariškoga pakla kada ima, možda samo danas, koricu suha kruha i
posnoga i tvrdog sira, a sutra…tko zna?
Roman je zaista bogat brojnim asocijacijama na život suvremenoga čovjeka.
Otkriva njegove dvojbe, trojbe, nesnalaženja, kriva tumačenja, nepredviđena
događanja. Uvijek nešto novo, prijeteće i razočaravajuće za čovjeka. Zato nije
ni čudo da se na trenutak u Ndrecu počinje rađati ideja o samoubojstvu kao
jedinom izlazu iz tog bezizlaznog stanja! Javlja se, ali čovjek ne bi bio čovjek
kada ne bi pokušao naći izlaz i iz situacija koje se nekada čine bezizlazne. Bajram je tu majstor riječi: nagovještava, da naslutiti. Tjera čitatelja na razmišljanje. Tjera ga da uroni sebe u vlastite dvojbe bez kojih bi svačiji život bio previše
jednostavan i nesadržajan.
Sefaj je napisao suvremen roman u svakom pogledu: tematski zanimljiv, kompozicijski izvanredno satkan, pjesnički oblikovan i okrenut onima koji znaju
vrludati književnim djelom jer znaju da će doživjeti predivno putovanje koje
će ih obogatiti predivnom pričom, zanimljivim i aktualnim mislima, složenim
osjećanjima, istančanim nijansama duševnih proživljavanja i zaokruženim viđenjem svijeta kojeg nudi roman.
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Prof. dr Draško Došljak
Lirski medaljoni
Seke Metđonaj
(Velisava Seka Metđonaj: „Parče sunca“, Centar za očuvanje
i razvoj kulture manjina Crne Gore, Podgorica 2018)

K

Kada je veliki Vito Nikolić izgovorio : “Sunce, hladno mi je”, znalo se da će ova pjesnička misao odzvanjati vremenom i prostorom
te da će pjesnici tragati za umjetničkom toplinom. Poetesa Velisava Seka Metđonaj nudi rješenje svojom novom zbirkom i “Parčetom sunca”, hoće, i želi da poetski prostor učini lirski toplim.
Zato “Parče sunca” kao da je sišlo s neba onog pjesničkog i svojim
zrakama lučonoši gorom i vodom.
Novi poetski rukopis Velisave Seke Metđonaj čini više cjelina:
Misao slobode, Plodim te u vidu, Iz praha vječnosti, Pozdrav sjenima vašim, Sjećanje, Poruka, Kratka forma patriotskih pjesama,
Dobro jutro Crna Goro.
Sami nazivi ovih pjesničkih buketa opredjeljuju i sadržaje njihove, jer poetesa Metđonaj ništa ne prepušta slučaju. Sve je kod nje
poezija: i naziv cjeline i njen sadržaj.
“Umjetnost je” – govorio je Nobelovac Gao Singđijan – “unutrašnja
potreba čovječanstva. U umjetnosti nalazimo nešto što ne postoji
u životu, nešto što može da nas oduševljava, da razmakne granice”.
Pjevanje Seke Metđonaj nosi sa sobom nježnu energiju koja u pojedinim pjesmama zna da bljesne porukom koja vječno ostaje.
To su oni momenti zbog kojih treba stvarati i čitati poeziju. Taj
pjesnički bljesak prelazi iz ciklusa u ciklus i čini njihovo vezivno
pjesničko tkivo. Neće ona da zaćuti pred stvarnim događajima, ali
zna ona da poetski uobliči i ono nestvarno. Ta kombinacija čitaoca uvijek pjesnički otrijezni, a to je, vjerujemo, i namjera Seke
Metđonaj.
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Velisava Seka Metđonaj kroz svoje pjevanje vodi čitaoca darujući mu svakom
strofom po jedan „lirski medaljon“ koji biva čitaočeva svojina. Zato njena poezija obogaćuje, oljubavljuje i nosi neku radost koja može promijeniti svijet.
Svijet se, potvrđuje Sekina poezija, može mijenjati i dobrom poezijom. Pjesničke slike koje nosi poezija Seke Metđonaj dokaz su stvarnosti življena ali i
lijepe vibracije na trenutke koji se pretvaraju u vječnost.
Da ovaj rukopis Seke Metđonaj ima samo pjesmu „DOBRO JUTRO CRNA
GORO“ on bi opravdao svoje objavljivanje. Jer, ova pjesma kao da se čekala za
ovo vrijeme kad „evo se lista naša mlada gora“. Pjesnikinja Metđonaj je opčinjena Crnom Gorom zato joj i poklanja svoju pjesničku pažnju koja je i više
od toga. Ona je nosi u svojim pjesničkim njedrima ali tu ljubav daruje i nama:

Nije za nju Crna Gora samo mjesto življenja nego i mjesto radosti, nježne brige, one pjesničke patnje koju može da osjeti i pruži ostalima samo radošću natopljena duša. Otuda ova pjesma Seke Metđonaj ulazi u krug kultnih pjesama
o Crnoj Gori. Ulazi u ono pjesničko dvorište u kojem dominiraju „pjesnički
vrhovi“ pjevanja o Crnoj Gori:
“ U mome oku treperi zraka
Znam, da sunce svanuti mora!“
Pjesničke i ljudske poruke ove pjesme Seke Metđonaj nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. One izazivaju drhtaj, ali onaj drhtaj koji nije od hladnoće. Drhtaj
zbog kojeg valja čitati poeziju Velisave Seke Metđonaj.
I pjesnički ritam i mnogostruka figurativnost poetskog izraza, te skladnost i
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„Na bezbroj oblaka rasulo se nebo
Povlače se sjenke, proklijava zraka
Sazrela je pjesma u grudima mojim
da zvjezdanu misao iščupam iz mraka.“
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ljepota svake pjesme zasebno, i stihozbirke kao cjeline, obezbjeđuju joj prepoznatljivost i originalnost i u Sekinom pjesničkom opusu, ali i drugih pjesnika
slične provenijencije.
Seka Metđonaj potvrđuje ovom zbirkom riječi Dušana Kostića da „pjesnik služi čitaocu kao putovođ po svijetu sopstvene poezije i kao sagovornik o temama
koje ne gube aktuelnost ponovnim pokušajem rješavanja. Od svih čovjekovih
nemira ostaju samo riječi kao univerzalni svjedoci minuloga svijeta. Riječ je
naknadna potvrda doživljaja. U pjesmi je riječ sve. U riječima je svekoliko putovanje.“
Riječ se u njenoj poeziji transponovala u „čistu poeziju, muziku što je, vjerujemo, suštinski ton, estetska vrijednost njenog stiha. I svakako ono što je poetski
vrijedno u njenoj poeziji eksponira se kao zvuk, melodija koja se preliva iz
stiha u stih, iz pjesme u pjesmu. Njena poezija zrači mirom, toplinom, neposrednošću, piše onako kako joj diktira njena unutrašnjost – slijedi svoj rođeni
lirski glas koji ne napušta autoricu od početka do kraja ove zbirke.
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Ljiljana Karadžić
„Svadbarski običaji u
Crnoj Gori“ Vasilije Mujo
Spasojević
ijetki su posvećenici koji se poput Vasilija Muja Spasojevića sa
toliko ljubavi, istraživačkog duha i entuzijazma bave proučavanjem crnogorske tradicije i običaja. Pretačući predanja i priče
aktera, živih sudionika i lična iskustva u tekstove, autor stvara zanimljivo i izrazito korisno štivo koje postaje dragocjeno svjedočanstvo prošlih vremena sadašnjim i budućim generacijama, ali i
izvor saznanja kako laičkoj javnosti, tako i stručnjacima različitih
profila (od etnologa, antropologa, pa do sociologa i istoričara).
Među brojnim publikovanim studijama i tekstovima gospodina
Spasojevića, po obimu, kompleksnosti i sveobuhvatnosti pristupa
svakako se izdvaja knjiga “Svadbarski običaji u CrnojGori” koju
je objavio Centar za očuvanje i razvoj kulturnih manjina u Crnoj
Gori. Ova knjiga, jedina sintetička, sistematična studija tog tipa
koja je do sada objavljena u CrnojGori, sadrži 38 poglavlja posvećenih svadbarskim običajima različitih nacionalnosti i konfesija
(Crnogorci, Muslimani, Albanci, Romi, Egipćani…) iz svih djelova Crne Gore, od Vasojevića, Bjelopavlića, Zete, Morače, Pipera,
pa do Boke Kotorske i Paštrovića. Kao poseban dodatak, na kraju
knjige je i poglavlje sa stihovima i notnim zapisima pjesama koje
se pjavaju na svadbama. Uvodni tekst, komentari i napomene autora, kao i spisak korišćene literature ukazuju dodatno na ozbiljnost pristupa temi i omogućavaju lakše kretanje kroz kaleidoskop
svadbenih običaja i kompletnije razumijevanje njenog sadržaja.
Poput živopisnog mozaika, knjiga odslikava multietičnost i multikulturalnost naše države, kulturne, istorijske i geografske specifičnosti njenih regija, kroz jedan od najljepših i najradosnijih
običaja u svakoj kulturi, svadbu.
Svadba spada u najvažnije, simbolički i sadržinski najkompleksnije rituale životnog ciklusa. Uz rođenje i smrt, svadba predstavlja jedno od ključnih mjesta u tradicionalnom shvaćanju života
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pojedinca, ali i cijele zajednice. Ona u zgusnutom vidu izražava društvenu
stvarnost — ekonomske i srodničke odnose, položaj žene, odnos prema onostranom, i može se označti kao paradigmatičan događaj svake, a naročito patrijarhalne kulture poput naše. Svadba je ritual koji prati sklapanje braka, i po
definiciji je bio-socijalna zajednica dvije osobe, društveno odobrena. Sklapanjem braka dvoje mladih stvaraju preduslove za odgajanje potomstva koje je
nužno za nastavak i opstanak zajednice kao takve. Stoga je vrlo važno da se
svadba provede kako treba, prema naslijeđenim pravilima zajednice. Ona je
svakako neodvojivo povezana sa pojmom identiteta, jer su rituali ugrađeni u
identitet zajednice kao neka vrsta zaloga trajanja i očuvanja tradicije. Razrađeni segmenti koji imaju slojevitu značenjsku strukturu, kao djelovi rituala
svadbe odvijaju se sukcesivno, počevši od svih priprema, radnji i obreda, koji
prethode činu vjenčanja, zatim samom vjenčanju, svadbenom veselju i svemu
što se dešava dok ono traje, kao i događaja i obreda neposredno nakon svadbe. Svadbeni ritual je složen i zamršen lavirint simbola i znakova, raskošno
iznijansirana slika društvene stvarnosti. Ukrštanje privatnog i javnog u svadbenom obredu sadrži kao jedan od ključnih pojmova ritual prelaza. Taj prelaz je most preko socijalne provalije koji nastaje odlukom da član zajednice
stupi u bračnu vezu, što je prelomni moment u životu svakog pojedinca, ali i
šire društvene zajednice u kojoj, tim činom, dolazi do pregrupisavanja, Usljed
pregrupisavanja, (član jedne porodice odlazi u drugu porodicu) narušava se
ravnoteža u postojećem poretku. Mlada najradikalnije mijenja svoju socijalnu
ulogu, pa su svadbeni običaji koncentrisani oko nje, ali lančano zahvataju i
ostale učesnike obreda u zavisnosti od njihovog položaja u strukturi zajednice.
Koristeći deskriptivno-narativni i interpretativni model u opisivanju i tumačenju svadbenih običaja, autor je, u duhu najbolje tradicije klasičnog pristupa
temi-predmetu interesovanja dao nemjerljiv doprinos izučavanju naše baštine
i običaja. Neki od svadbenih običaja su i danas u funkciji, dok su drugi izumrli, ostajući u predanjima i usmenim svjedočenjima, pa je knjiga dragocjena
i kao tezaurus kolektivne memorije. Živim, narodskim jezikom, pažljivo izbalansiranim opisima i plastičnim detaljima iza kojih stoji pasionirana ljubav
sakupljača i britak um istraživača, Spasojević je uspio da na jedan, gotovo filigranski način dočara i rekonstruiše bogatstvo svadbenih običaja i otrgne od
zaborava autentičnu tradiciju.
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Dr Adnan Prekić
Riječi na promociji knjige
Vasilija Muja Spasojevića
„Svadbarski običaji u Crnoj Gori”

O

sim predstavljanja autora i njegovog djela, svaka promocija knjige
obavezuje da se osvrnemo na najznačajnije segmente ove knjige
i saznanja koja ona donosi. Ipak, cijenim da je ovo prilika i da
problematizujemo neke značajne teme na koje nas upućuje tekst
ovog rukopisa. Iz tog razloga, ja ću o knjizi govoriti iz istorijske
perspektive, odnosno, pokušaću da ukažem na njene najznačajnije
strane koje bi mogle da budu od koristi u istoriografskom
promišljanju crnogorskog prostora.
Na početku želim da ukažem na izuzetan istraživački napor autora, da na jednom mjestu sistematizuje svadbene običaje iz cijele
Crne Gore.Bez sumnje, to je veoma velika vrijednost rukopisa, jer
nam autor predstavlja pregled tridesetosam svadbenih običaja iz
cijele Crne Gore. Svaki od tih običaja, autor problematizuje kao
posebnu cjelinu, jednu vrstu mikrolokacije, ali mislim da bi adekvatnije bilo ukoliko bi taj istraživački napor definisali kao priču
o običajima u različitim mikro-kulturnim i civilizacijskim krugovima koje autor prepoznaje.
U svom izlaganju ja ću se osvrnuti na tri momenata koje cijenim
da je veoma važno istaći u predstavljanju ove knjige:
1. Prostor istraživanja koji obuhvata cijelu Crnu Goru
2. Prepoznavanje multikulturalnosti crnogorskog prostora
3. Osnovu, koju ova knjiga pruža za promišljanje dvije važne
istorigrafske teme: istoriju patrijarhalnog društva Crne Gore i istoriju privatnog života u Crnoj Gori.
Iako bi na prvi pogled izgledalo više tehničko, nego suštinsko
pitanje, mislim da značajan doprinos studije leži u činjenici da
ona posmatra prostor Crne Gore u njenim današnjim granicama.
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Širok pristup, temi istraživanja, ostavlja autoru prostor da u njegovom tekstu
na najbolji način prepoznajemo šta je to mltikulturalizam Crne Gore i kako na
jednom tako malom geografskom prostoru dolazimo do situacije da autor izdvoji nevjerovatnih tridesetosam kulturnih i civilizacijskih krugova koji je povezan sa svadbarskim običajima i da svaki od njih ima neke svoje specifičnosti,
posebnosti i orginalne sadržaje. Autor objašnjava da je to u izvjesnom djelu
posljedica uticaja, kako Osmanskog, tako i Austro-Ugarskog carstva, ali iznosi
i jednu vrlo zanimljivu tezu o tome, da je veliki broj svadbarskih običaja, posljedica nepovezanosti crnogorskog prostora. On to objašnjava tezom o izolovanosti ovih krajeva, naglašavajući da će povezivanjem Crne Gore u 20. vijeku doći do ujednačavanja svadbarskih običaja.Na taj način, autorotvara još
jednu značajnu temu crnogorske istorije sa kraja 19. i početka 20. vijeka. To je
nepovezanost Crne Gore i nedostatak unutrašnjih odnosa koje bi ovaj prostor
činile jedinstvenim kulturnim, ekonomskim i konačno političkim prostorom.
Ono što je po mojoj ocjeni, najznačajniji doprinos ove studije crnogorskoj istoriografije, je orginalan i specifičan ugao posmatranja dvije važne teme crnogorske istoriografije. To je pitanje crnogorskog patrijarhalnog društva i privatne
istorije crnogorskog društva u kojoj svadbarski običaji imaju značajno mjesto.
Na samom početku treba istaći da je autor dobar poznavalac crnogorskog plemenskog društva i patrijarhalne zajednice. Tako, analizom svadbarskih običaja
mi možemo mnogo jasnije, dublje i slojevitije, da cijenimo specfičnosti crnogorskog patrijarhalnog društva. Autor nam daje pregled različitih svadbarskih
običaja, što nam otvara prostor da kroz njih upoznamo mnoge specifičnosti
crnogorskog plemenskog i patrijarhalnog društva. Razumijevanje i pravilno
tumačenje tih unutrašnjih odnosa u jednoj zatvorenoj zajednici kakva je Crna
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Ukoliko imamo u vidu da su fokus autorovog istraživanja svadbarski običaji
na kraju 19. vijeka – to nikako nije tehničko već suštinsko pitanje. Ovo je
veoma važno metodološko pitanje jer crnogorska istoriografija, koja proučava
period 19. vijeka i dalje ima problem sa prostornim ograničavanjem svake
istraživačke teme. Najveći broj istoriografskih istraživanja ne posmatra prostor Crne Gore kao jedinstven kulturni i civilizacijski prostor, već se najčešće,
ograničava na njegove pojedine djelove. Ja ću vas podsjetiti da mi i danas u
našim udžbenicima, za osnovnu i srednju školu,u djelu koji obrađuje srednjovjekovnu prošlost ili novi vijek, sve do početka 20. vijeka, istoriju Crne Gore
posmatramo isključivo kroz prostor takozvane „Stare Crne Gore“. Spasojević
ne ulazi u tu, da je nazovemo zamku, i posmatra prostor Crne Gore kao jedinstvenu cjelinu, što on suštinski i jeste. Na taj način omogućava čitaocu da
prostor Crne Gore doživljava kao jedinstvenu kulturnu i civilizacijsku cjelinu.
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Gora je ključ razumijevanja crnogorske istorije i oslobodilačkog pokreta u 18.
i 19. vijeku.
Osim razumijevanja unutrašnjih plemenskih odnosa, ova knjiga i neki njeni
djelovi mogu biti značajan izvor u problematizaciji jedne relativno moderne
istorijske dicipline a to je takozvana intimna ili privatna istorija jednog prostora. To je ona istorija koja se nalazi negdje između velikih ratova, bitaka i
političkih odluka. Naizgled nebitna a u suštini ključna za razumijevanje istorijskih procesa. Jer, u Crnoj Gori ne možete razumjeti odnos prema slobodi
ukoliko ne poznajete moralne osobine stanovništva. Kako možete razumjeti
odnos prema ratu, smrti i tragediji ukoliko ne poznajete unutrašnju dinamiku
društva, život muškarca i žene, njihove navike, odnos prema rađanju, prema
smrti. Te, i takve, modele društvenog ponašanja otkriva ova takozvana istorija
privatnog života.Mislim da knjiga g-dina Spasojevića pruža obilje podataka
koji mogu poslužiti u sklapanju tog mozaika koji možemo nazvati intimna ili
privatna istorija crnogorskog društva. Tako, pažljivom analizom svega onoga
što se nalazi u ovoj knjizi možemo doći do ozbiljnih zaključaka o crnogorskom društvu u 19. vijeku. U tom kontekstu, veoma je važno da običaje vezane
za svadbu iz 19. vijeka ne posmatramo iz perspektive 21. vijeka. Zbog toga
je važno razumijeti da su ti običaji u vremenskom kontekstu 19. vijeka imali
svoju funkciju i bili dio moralnih načela. Ako tako razumijemo stvari biće nam
jasno zašto su svadbe ugovarane a mladenci se često o tome nijesu ništa ni
pitali. Zašto se kao jedna od ključnih moralnih vrijednosti žene traži da bude
poslušna...... Zašto je za muškarca sramota da pokazuje emocije prema ženi......
Zašto je postojao običaj da mlada u nekim mjestima prve dane u zajednici
provodi sa đeverima........ Zašto su su se u Zeti mladi uzimali jako mladi.......
Zašto se prvo u kući udavala najstarija sestra... Zašto se na sjeveru mlade češće
„kradu“ dok jedino u Boki imamo primjere da mladi sami biraju svog životnog
saputnika.Svaki od ovih običaja uslovljen je socijalnim ambijentom u kome
se sprovodi. I ono što je najvažnije svaki od ovih običaja ima svoju funkciju i
upotrjebnu vrijednost.Zbog toga nam ova knjiga i ono što se nalazi u njoj daje
idealan prostor da razmišljamo o svim ovim kategorijama, da promišljamo o
istorijskim procesima i razumijemo ih jer je to odlika ozbiljnih društava.
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Milutin Đuričković
Pevanje i mišljenje
Braha Adrovića
(Braho Adrović: Mapa bolnih mjesta, Pegaz,
Bijelo Polje, 2018)

P

osle nekoliko pesničkih knjiga, Braho Adrović se ponovo upušta
u lirsku odiseju, nudeći nove pesme napisane u slobodnom i
vezanom stihu. Ova knjiga, zapravo, predstavlja izbor iz njegove
poezije nastale u poslednjih nekoliko godina, te na najbolji mogući
način ilustruju sve stvaralačke metamorfoze, genezu i razvoj,
kojim se kretala njegova pesnička misao od početka do današnjih
dana. Etičko sagledavanje sveta je, inače, osnovna semantička
odrednica Adrovićeve poezije, u kojoj, takođe, nalazimo i druge
univerzalne teme, kao što su: zavičaj, ljubav, uspomene, nostalgija
i dr. Lirskim i filozofičnim razmatranjem svega postojećeg pesnik
istovremeno iskazuje svoj odnos i stav prema životu i vremenu,
prema svetu i uopšte prema svemu što ga okružuje i što se nalazi
u središtu njegovog stvaralačkog interesovanja (“Prijatelji”,
“Dragulji prošlosti”).
Ovo poetsko izdanje Braha Adrovića indikativno je po
određenim izražajnim, stilskim i tipološkim karakteristikama, a
to su, pre svega, sledeće:
•
•
•
•
•
•
•

kritički način kazivanja,
izražavanje u prvom licu jednine i množine,
auto/biografski detalji,
raznovrsna tematika,
stvaralački preobražaji,
umetnička/ artistička nadogradnja,
etičko i duhovno sazrevanje.

Upravo na ovim osnovama i odlikama, realnim i figurativnim, zapažamo kako se na primerima njegove poezije stapa individualno (psihološko) sa univerzalnim (kolektivnim), pri čemu
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je lirski subjekt onaj semantički stožer koji otkriva životnu priču, a može se
reći i dramu. Već na prvi pogled se vidi da je ovu poeziju stvarala osoba koja
je strastveni zaljubljenik u poeziju i koja je prošla mnogo toga lepog i ružnog
u životu. Zbog toga pesnik piše o svemu i svačemu što zaokuplja njegovu
pažnju, pa pojedine pesme imaju snažna obeležja angažovanog, duhovnog,
patriotskog, humanističkog i etičkog.
O čemu god da peva pesnik to čini neposredno i nadahnuto, sa učestalim
obraćanjem u prvom licu jednine ili množine. Na taj način se lirski subjekt
identifikuje sa kolektivom, progovarajući u ime većine, a u sadejstvu sa
vremenom (prošlim, sadašnjim i budućim). Vreme je, takođe, drugi opsesisvni
motiv pesnika Adrovića, jer njegova filozofična i gnoseološka razmatranja i te
kako ide naruku pesnicima, umetnicima i drugim stvaraocima raznih profila.
Naime, pitanje i problem vremena su večita inspiracija od pamtiveka do naših
dana. Otuda pesnik pokušava da iznađe novi ugao posmatranja i doživljavanja
ove problematike, koju smatra ne samo zagonetnom koliko nedokučivom i
nesaznajnom. U neprestanom traganju za vremenom, kao određenim smislom
postojanja i življenja, pesnik iznalazi određena rešenja i misaona pregnuća,
koja se, ipak, nalaze u pesmama i čija se suština zasniva na veri, vedrini i
optimizmu.

Adrović je pesnik osobenog senzibiliteta, sa eliptičnim i jezgrovitim
izrazom, koji ipak poseduje duboku slojevitost, pouku, slikovitost i
melodičnost. Stihovi se nižu jedan za drugim, sasvim prirodno i spontano,
a pesme se mogu čitati kao svojevrsna poema, odnosno kantilena koja ima
mnogo toga zajedničkog skoro za sve pesme. Sa ovom poezijom nije teško
uspostaviti komunikaciju, budući da nije hermetična i nepristupačna. Adrović
čini sve za svoju percepciju i odnos prema čitaocima, verujući u moć poezije
i njena katarzična svojstva, pa otuda pokušaji da se smisao života izjednači
ili bar poistoveti sa poezijom, koja nije usputan i uzgredan stvaralački čin,
već poseban smisao postojanja i nešto mnogo više od toga. Ovim izdanjem
Braho Adrović je znalački skicirao, odnosno zaokružio svoju poetiku i
etičko-estetički pogled na svet, učvršćujući dominantne oznake svog lirskog
pevanja i mišljenja. Drugim rečima, poetski govor je redukovan i sažet, ali
bremenit idejama i mislima, slikama i porukama, koje su neka vrsta kreativne
rekapitulacije i geneza razvojnog puta u širokom vremenskom razmaku.
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Nedoumice i retorička pitanja koja on često postavlja, naročito na
početku knjige, svakako nisu bez odgovora, već se njihovo osnovno značenje
naslućuje u bogatoj metaforici i osobenom izrazu, koji Adrovića otkrivaju kao
pesnika specifične vokacije i refleksije, dovoljno samosvojnog i intrigantnog za
čitanje i adekvatno kritičko promišljanje
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Može se zaključiti da je Adrović pesniki izrazite subjektivnosti,
čiji su stihovi snažno obeleženi naglašenim ličnim tonom, kao svojevrsnim
svedočanstvom o vlastitom suočavanju sa životnim izazovima i ovovremenim
ne/prilikama (na primer: raspad Jugoslavije). Forma obraćanja drugom je
svakako dvosmislena, jer ona zapravo podrazumeva i obraćanje vlastitom ja,
što pesniku omogućava da ispolji lirsku samoispovest i raznovrsne evokacije
od detinjstva pa do današnjih dana.Pesnikova kreativna i složena jednostavnost
pokazuju da se radi o emotivnim i psihološkim treptajima sa mestimičnim
uticajima ekspresionizma i neosimbolizma.
Francuski pesnik Rene Šar je govorio da „poezija ne zahteva da bude
razumljena, no da bude vodič čula, da učini suštinu živom“. Čini se da Adrović
ovu poetičku maksimu ima i te kako u vidu i da se nje znalački pridržava.
Ovom knjigom autor je napravio krupan iskorak na crnogorskoj literarnoj
sceni, pokazujući samim tim autentičnost i vrednost modernog lirskog
stvaralaštva.
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