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STOGODIŠNJICA ROĐENJA

ĆAMIL SIJARIĆ (1913-1989)



9

oš kao predratni student na Beogradskom univerzitetu, Ćamil Sijarić je zapam-
ćen kao rijetki pojedinac koji uporno vježba umijeće govorenja, istina, tada za 
potrebe javnih nastupa na studentskim skupovima, gdje se mnogo i žustro go-
vorilo protiv ondašnjih vlasti, diktature i fašizacije zemlje koja je bila u toku. I 
dok su neki studenti briljirali u usmenom govorništvu (Rifat Burdžović – Tršo, 
Avdo Humo, Veljko Mićunović i drugi), Sijarić je vježbao, marljivo i uporno, 
vidno napredujući u tome, ostvarujući zavidan nivo umijeća govorništva, što 
će ostati njegova trajna preokupacija i vrlina tokom cijelog života.

Zna se da je Ćami Sijarić bio u prilici da upražnjava vještinu govorenja, 
kako tokom neobaveznih razgovora i noćnih sjedeljki tako i za vrijeme kultur-
nih manifestacija, ali i na prigodnim i oficijelnim skupovima, gdje je njegova 
riječ uvijek bila neobična i zanimljiva, rado slušana i pamćena, „kao da ih je 
držao pod jezikom” – kako reče neko ko ga je dobro poznavao. Trebalo je samo 
pratiti izraz njegovog lica dok govori, njegove žive i pokretljive oči, koje su 
začas mijenjale oblik i boju, sjaj i vatru kojom je ozarivao svoje priče. Ili po-
smatrati njegove dugoprste šake, koje su takođe imale svoj govor, njegove uzdi-
gnute vjeđe, kao lastavičje krilo, njegove čas napućene usne, čas poluotvorene, 
njegovu koštunjavu figuru koja je pratila sve to – pa bi se vidjelo da je Ćamil 
Sijarić volio da govori i da uživa u svom govoru.

Bilo bi interesantno uporediti obrasce i sadržaje Sijarićevih pripovijedaka 
s obrascima i sadržajima njegovih usmenih priča (šira elaboracija je izvan obi-
ma i mogućnosti ovog kratkog osvrta). Tako bi se učinila izvjesnijom pretpo-
stavka da je Sijarić, u stvari, usmenim pripovijedanjem izoštravao svoju misao, 
činio je ljepšom i prijemčivijom i oslobađao se „straha” od njenog slivanja u 
pisanu formu, koja se više nije dala ni mogla popravljati. Na pitanja „kako stva-
ra”, odgovarao je da ne popravlja napisano i da ima „strah” od pisane riječi.

Da bi ovaj zaključak bio još očigledniji, valjalo bi prvo sabrati i objaviti 
sjećanja ljudi koji su drugovali s njim, onih koji su bili u prilici da ga slušaju 
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Husein Bašić

Između usmene i pisane riječi
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i prate njegove priče. Poduhvat Faruka Dizdarevića, Ćamilovog zemljaka, da 
od ljudi s kojima je Sijarić dolazio u kontakt prikupi sjećanja na njega i objavi 
ih u knjizi „Ćamil – gora razgovora”, čin je vrijedan pažnje, u trenutku kada 
je možda isticalo vrijeme svježih sjećanja i pamćenja Ćamilovih priča. Takvih 
sjećanja svakako ima u pomenutoj knjizi, ali po mom mišljenju, trebalo bi sa-
brati samo Ćamilove usmene priče, one koje su zabilježene na magnetofonskoj 
traci, kao i one koje do sada nijesu štampane, a utvrdi se da sadrže prepoznat-
ljiv Ćamilov govor i stil, njegovu leksiku i način pripovijedanja. Tek tada bi se 
s više sigurnosti mo glo reći koliko je Sijarić usmenu priču utkao u svoje djelo. 
Vidjelo bi se kako obrasci usmene priče prelaze u formu umjetničkog izraza. 
Tek tada bi se moglo utvrditi koliko je te priče, koje je na izgled lako pričao, 
„sporo i naporno” kako je tvrdio u intervjuima, ugrađivao u sopstveni prozni 
iskaz. Vidjelo bi se, takođe, koliko njegovi usmeni sižei i motivi korespondi-
raju s njegovim djelima, šta je sve Sijarić nadogradio i domislio a šta preuzeo 
iz usmene djelatnosti i tradicije, kojom se znalacki koristio ili je, u zanosu i 
nadahnuću, sam stvarao.

Skladnom povezanošću svega što je stvorio, bez razlike na književnu for-
mu, specifičnom leksikom i stilom – Sijarić podsjeća na tvorca llijade i Odiseje, 
ali i na tvorce priča iz Hiljadu i jeдпe noći, te ponajviše na svoje prethodni-
ke, epske pjesnike-pjevače iz bogate sandžačke usmene tradicije (Ćor Husa 
Husovića, Avda Međedovića i dr), koji su na osnovu poznatih motiva i sižea, 
dakle tradicionalnih priča, stvarali izuzetne epske sadržaje s nekoliko hiljada 
stihova, obima kakav nije poznat u epskoj poeziji južnoslovenskih naroda, pa 
vrlo rijetko i u svjetskim razmjerama. Može se reći da su motivi i sižei pripovi-
jedaka Ćamila Sijarića u svom prvobitnom obliku bili „usmeni i tradicionalni”, 
kao što su to motivi i sižei Homerove llijade i Odiseje, ili „priče” (sadržaji) 
bošnjačkih epskih pjesama u Sandžaku, kako su to primijetili američki na-
učnici Milman Parry i Albert Bates Lord. U potvrdu ove teze Nikola Kovač 
kaže: Njegove priče, od kojih su mпoge u gotovo istovjetпom obliku prenesene u 
književni tekst, nisu bile samo izraz uživanja u dokoпim raspoloženjima ni samo 
slatkorječiva zabava, kojom se prekraćuje vrijerne. Ćamil je na svaku situaciju 
reagovao gotovom pričom u kojoj misao ili ljudski postupak dobijaju ne samo 
razuđen kпjiževпi oblik nego i širinu egzisteпcіjalпog prostora koji pojavama 
života omogućava pипoću razumijevanja i dubinu misaonog suočenja bićа sa 
suštinama. Ćamil je bio uvjeren da se u prostorima priče sabira mudrost svijeta 
i svijest o smislu čovjekovih postupaka.

Nije baš u svakoj Sijarićevoj pripovijetci anegdotski zametak, a i tamo gdje 
ga je lakše uoćiti, pisac mu je dao dublji i tajnovitiji smisao, domislio i razudio 
anegdotski siže, čaranjem i bajanjem u duhu narodne skaske. Manirom vrsnog 
pričaoca, ovaj stvaralac usložnjava i uneobičava svoju priču, dajući joj gotovo 
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uvijek nešto od specificne sijarićevske melanholije, tuge i tragizma, kojim obi-
luje čitav njegov umjetnički opus – ne samo pripovijetke, već i romani i nje-
gova kasno objavljena lirika. Ta melanholija, taj iskonski sudbinski tragizam je 
vjeran pratilac njegovih junaka, kojima bez njega ne bi pristajalo da žive, jer u 
njemu nalaze smisao borbe i postojanja. Zato se u njegovim pričama duboko 
pati i često umire. Vješto se sakrivši, često izostavljajući i zatamnjujući lice 
koje priča, kao da su te priče odvajkada bile među ljudima, on objektivizira i 
univerzalizuje svoje pripovijedanje, koje se, i kad je sačinjeno od najfantastič-
nijih elemenata, doima kao moguć i logičan slijed. Takav primjer nalazimo u 
izvanrednoj priči Sablja. U osnovi Sijarićeve priče često nije ni cijela anegdota, 
već samo njen sažetak, na primjer narodno vjerovanje da voda kojom se gasi i 
kali usijano gvožđe, od koga se kuje sablja, ima ljekovita svojstva: Za kadiju iz 
Akova znalo se samo toliko da je bio иčeп čovjek, i da se – u nje govo vrijeme, ni 
и tri cijela kadiluka пije mogao naći čovjek koji bi пapamet znao toliko mudrih 
izreka, lijepih pjesama, pametnih besjeda, beskrajnih priča o čudesima zemalj-
skim, koliko ih je znao oп, kadija iz Akova. Upotrijebivši pasivni oblik „znalo 
se”, pisac to provlači kao trajnu odliku, ne ističući ni ko priča, ni kome priča. 
To je nešto što se bez provjere uzima kao tačno. Ovakve oblike srešćemo vrlo 
često u Sijarićevom pripovijedanju. Možda u životu i nema tako zanesenih i 
strašno predanih ljudi svojoj muсi ili svojoj ljubavi, ali u Sijarićevom kazivanju 
sve je moguće: i da čovjek upropasti svoj život i imanje da bi pronašao vodu 
koja više nikome ne treba (Bunar), i kad se suprostavljaju strogim patrijarhal-
nim zakonima (Ukradena nevjesta), i kad se muhadžiri pokaju i vraćaju u zavi-
čaj iz Turske, gdje su se odselili, s izvješnošću da u njemu budu tuđi i svako me 
na putu i smetnji (Gost), ili kad se smrzavaju i gube u bespuću, u sni jegom 
zatrpanom zavičaju (Put).

Sijarić je ostavio uvjerljivo kazivanje kako je dolazio do motiva i kako ih 
je oblikovao u umjetničke priče. Na jedno pitanje: Otkud Vaše zanima nje za 
motiv vode? – on odgovara: Do motiva o vodi dolazio sam slučaj no. Evo jednog 
od njih. Sjedimo – jedno malo društvo, pred kahvanom u Novom Pazaru. Tamo 
do nas je drugi sto, za njim sjede neki seljaci. Raz govaraju o vodi – o nekakvoj 
vodi – „promuklici”. Bilo mi je čudno to ime i stanem da ih slušam. „Nije ga htjela 
‘promuklica’, kad joj je prišao, prestala je da teče. Nije htjela da ga izliječi”. Prišao 
sam za njihov sto i pitao ih o čemu to pričaju. Odgovorili su mi da nije za mene 
to o čemu pričaju; bio sam uporan i od njih doznao da postoji voda koja izliječi 
bole snika kad se u njoj okupa, a ako nekog neće da izliječi, ona prestane da teče. 
Zamišljao sam šta je sve u duši onih pred kojima ta voda prekapi, ne teče, neće ih. 
Kao da za to ima neki svoj razlog za koji ljudi ne mogu da znaju. 0 tome su – o 
toj moćnoj vodi, o vodi ljekarici razgovarali ti selja ci, a ja ih slušao; nisam htio 
da ih u tome razuvjeravam, neka vjeruju.
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Eto, iz tog kratkog razgovora seljaka u novopazarskoj kahvani Sijarić je 
majstorski izvukao motiv za izvrsnu priču Voda promuklica. Počeo je poiz-
dalje, neutralno, ne unoseći ništa lično, opisom pejzaža kojim može za početi 
svaka priča. Obično narodno vjerovanje da postoji takva voda, „pro muklica”, 
koja može da izliječi koga hoće, a može i da se sakrije, potone u zemlju, ostane 
gluha na sve molbe i preklinjanja onih kojima je potreban njen lijek – Sijarić 
je podigao na nivo opšteljudske sudbine i tragike, koja razdvaja ljude i njihove 
bolesti po nekom tajanstvenom ključu, a ključ je u rukama i vlasništvu više 
i svemoguće sile, kojoj se čovjek ne može umoli ti, već to biva pa volji i ćudi 
onoga što se ne može dokučiti ni spoznati.

U nastavku ovog odgovora Sijarić kao da žali što se svakim danom sve više 
demistifikuju razna čudesa u koja je čovjek vjerovao, jer to siromaši i skučuje 
priču, lomi joj krila, pa se pričalac nalazi u čudu: kako da njiho va priča isto-
vremeno bude i fantastična i vjerodostojna, moguća a time i istinita. Biće da je 
Ćamil Sijarić bio u naš posljednji veliki pričalac bajko vitih i fantastičnih priča, 
Šeherzada našega doba, koji je upravo svojom fantastikom i čaranjem nado-
knađivao i činio uvjerljivom i onu drugu di menziju umjetničke priče. Evo šta 
o tome on kaže: Inače su vjerovanja u razna čuda danas već prestala, i za toliko 
je svijet siromašniji. Ne postoji danas kapa pod kojom čovjek postane nevidljiv, i 
sto čиda: oп nas vidi, a vi njega пe vidite! Neće vam danas niko pokazati mjesto 
gdje su vile svu пoć kolo vodile i za njima ostao trag, jer vile više ne igraju. Ne 
stvara ih više ljudska тašta, i za toliko je siromašnija. Šta je ostalo od maštanja 
i pričaпja o Jerini, koja je počela da gradi ćupriju od svoga gradu do oblaka, i 
izgradila bi je da se oblak nije pomakao. Samo su pisci ti koji svoje ćuprije mogu 
da izgrade do oblaka, jer literatura i jest uzdizanje do neba i oblaka – a oпa to 
тože jer je sva „nestvarna „, sva iz mašte, iz snova, iz imaginacije, а to najbolje 
može poezija, jer oпa je „izvidnica” u literaturi – ide daleko naprijed ispred proze 
i ispituje šta se тože a sta пe тože...

Upravo u ovom Ćamilovom odgovoru i meditaciji o fantastici i čudima, o 
literaturi koja ih prati – sadržan je bitni elemenat cjelokupnog njegovog stva-
ralaštva, i proze i poezije; u prozi koja se lako da prevesti na raznovrsne obli-
ke poetskog iskaza, i u poeziji, koja se obrnutim postupkom, može prevesti u 
poetsku prozu. Jer njegove proze i pjesme su satkane od iste pređe, od snova i 
mistike, od mudrih razgovora budnih sanjalica, koje ne podliježu krutim po-
djelama kad je što u kojoj formi iskazano. Njegova umjetnost čaranja riječima 
je najbliža onom mitskom vremenu kad je, po narodnom vjerovanju, „sve ho-
dilo i zborilo”.

Slijedeći svoj osjećaj ritma i punoću iskaza, Sijarić je u svim književnim 
formama (poeziji, pričama i romanima) često apostrofirao izvjesne riječi po-
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etskog senzibiliteta, ostvarujući tako svojevrsnu invokaciju, koja se čestim po-
navljanjem pretvarala u osoben i prepoznatljiv stvaralački manir ovog pisca. 
Primjerice: i nad njima cvijet bijel (Bunar), O, Šer-Aпe – mnogo puta ponovlje-
ne riječi u romanu Konak, ili: O, viđeni, o učeni, o poštovanja dostojni, O, među 
ljиdima odabrani, u umu bistri, u srcu тeki, и jeziku štedljivi, u knjizi učeniji 
odsvih пaučenih, u dobru bolji od svih dobrih, u sreći srećniji od svih srećnih – 
čиj тe, kadijo fojnićki, u Fojпici, u Bosпi, daidžo moje žene, i počиj što ti u ovom 
pismu govorim o bolesti moje žeпe...

Svjesno potencirajući ovakve invokacije, Sijarić nije samo postizao poetsko 
poentiranje, ni samo ritam, do koga je posebno držao, već je ostavljao i osoben 
znak prepoznavanja, po kome se identitikuje njegov stil i odlikuje njegovo djelo.

Očekivati je bilo da Ćamil Sijarić lako piše, kao što lako i sa zanosom 
govori, ne žureći i ne ispuštajući ništa što je bitno za priču, možda varirajući i 
mijenjajući poneki detalj koji bi mu se u tom trenutku učinio ljepšim i pravim. 
Ovo su mogli da osjete i zapaze samo slušaoci koji su više puta čuli njegovu 
priču. Тe jedva uočljive promjene zavisile su od skupa kome priča i mjesta gdje 
priča, a i tu je imao pravu mjeru i bio nepogrešiv, jer, znao je, uzalud je pričati 
ako pričom ne bude očarao one kojima priča, ako ih ne zanese i opčini, sa že-
ljom da ga slušaju dok ima volje i vremena za priču.

U intervjuima koje je davao različitiin povodima i u različitim fazama ži-
vota i rada, na pitanje kako piše – odgovarao je skoro istovjetno. Evo tri od-
govora na to pitanje, iz tri različita životna doba: Kako pišete, sporo ili brzo? 
Po trenutпoj iпspiraciji ili unaprijed smišljeпoт рlaпи? Sijarić od govara: Pišem 
sporo. Užasno sporo. Ali тalo brišem. Iтaт čitave radnje unaprijed sređeпe u 
glavi i kad pišem, пajviše vodim računa da to što kažem, kažem onako kako sam 
zamislio i stilski bar pristojno uobličim. U intervjuu datom Muratu Baltiću na 
pitanje: Kako se, po Vašem mišljernju, postaje pisac? – Sijarić odgovara: Pišući 
– i brišući...! Tako da ostane ono što пe otpadпe, što se ne izbriše, što je dobro. Ja 
malo brišem, to jest ne stavljaт na papir rečenicu dok je, neka tako kažem, preko 
vruća srсa пe previjem, dok je u masti koпačпo пe sredim. Ja ovo radim polako, 
ja иopšte pišem sporo, hoću da kazem: dugo „kapljeт” nad papirom: Kad bi olov-
ka iтala jezik, ona bi me pitala zašto je držim u ruci kad пjoт ništa пe „mrčim 
„. Isto tako bi тe i stolica pitala zašto toliko sjedim, a papir preda тпoт prazan. 
Ovdje hoću da dopuпiт odgovor na Vaše pitanje kako se postaje pisac. Postaje 
se, da prosto kažem, sjedeći. Za pisca su važne dvije stvari: da je talentovan – i 
sposoban da dugo sjedi...

Zanimljiv je takođe Sijarićev odgovor, u istom intervjuu, na primjedbu M. 
Baltića: U jedпoт društvu u Beogradu započela se priča o Vama. Rečeпo je da 
ste prepričali sadržinu roтaпa Raška zeтlja Rascija prje пego što je oп objavljen 
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i da je Vaša usmena priča čak bolja oд pisanog romaпa. Otkud kod vas to zani-
mljivo pričanje? Sijarić odgovara: Bilo bi bolje da ste тe upitali otkud kod mene 
toliko pričanje. Ja za sebe ponekad kažem da sam kao kakva snaša kaja пe umije 
da prestane. Da Vam kažeт ovo: ja se ne osjećam slobodnim čovjekom, iako mi 
niko tu slobodu ne prikraćuje. Ne zпaт otkud je to u meni, ali zпaт da sam sa-
vršeno slobodan onda kad pričam... Oпo čega je uvijek malo пaтa ljudima, to je 
pričaпje, to je oslobađaпje uz priču, i ako za čim ima da zažaliт kad umrem, to 
je što se nismo dovoljno napričali! Šta je to pričanje? Тo je nizanje riječi i odgo-
netanje njihovog zпačeпja – a sa odgonetanjem zпačeпja riječi počinju sve velike 
knjige, a i mnoga književпa djela... Pitali ste me o romaпи Raška zeтlja, jesam 
li ga bolje ispričao и tom društvu nego sto sam ga napisao? Jesam. Kad pričam, 
komotan sam, kad pіšeт, „stegпem: se”. Тo je kao da staпem pred fotografski 
aparat – a tada se valjda svi „ukipimo „. Pisaпje je javna riječ, i nema javne riječi 
pred kojom ostanete na nogama, posrnete ili padnete, otkud kod meпe strah od 
pisanjа, od te javne riječi.

U trećem intervjuu, pred kraj života, datom Hasniji Muratagić Tuni, na pi-
tanje: Pišete li u jednom dahu – Sijarić odgovara: Ne. Dugo živim sa sadržajem. 
Teško misli prenosim na papir: Pišem sporo, ali dugo sjedim i dugo držim olovku 
u rисi. Desi se da daпiтa ne napišem nijedпи riječ. A za mene kažu da sam 
velika pričalica. Jesam. Priznajem. Нoćи sve da пapišem, sve što znam. Onda 
vas priča opije kao lijepo piće. I tada nijesam volio da vidim dпo čaše и kojoj je 
to piće. Ne volim da ćutim, samo se na groblju ćuti... Imao sam o mnogo čemи 
pisati. O jadima, nevoljama i pustim željaтa, mojim, mojih poznanika, mojih 
prijatelja. A mnogo ih je. Za to je таlo jedan ljudski vijek. Eh, što se ne živi bar 
dvjesta godina pa da se ljepo ispričamo... Pisane riječi se bojim. A da pričam 
volim, vjerujem da pričanje i putovaпje prodиžиjи život.

Кao što se vidi, Sijarić istovjetno odgovara, svejedno što je između razgo-
vora koje smo naveli proteklo dosta vremena. Pored svega što je Ćamil ispričao 
o svom književnom radu, ipak ostaje, ako ne nedoumica, a ona izvjesni para-
doks: da neko ko tako lijepo i zanosno priča, kao što je pričao Ćamil Sijarić, 
teško i sporo piše. Iz Ćamilovih odgovora može se pretpostaviti da on prven-
stveno pripada onom soju pisaca koji na osnovu usmenih sižea i motiva stvara-
ju umjetničku priču. Tu vertikalu stvaranja umjetničkih djela, kako smo na po-
četku istakli, na osnovu poznatih motiva i sižea, možemo pratiti na primjerima 
Homerove Іlijade i Odiseje, jer su se vremenom iskristalisale najbolje varijante, 
koje su znatno kasnije zabilježene u Homerovim tvorevinama. Isti je slučaj i sa 
fantastičnim istočnjačkim pričama, koje su iz usmene tradicije prešle u pisanu 
formu (Hiljadu i jedna noć). Ili recimo, kako je bilo potrebno da u naše vrijeme 
1933. i 1935., te 1951. godine američki naučnici Milrnan Parry i Albert Bates 
Lord u dva navrata, zabilježe od narodnog pjesnika – pjevača Avda Međedovi-
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ca iz Bijelog Polja izvrsnu epsku pjesmu Ženidba Smailagić Meha, obima 12311 
stihova, na osnovu koje su s uspjehom postavili tezu o nastanku Ilijaдe i Odise-
je, tj. dali značajan prilog rješavanja tzv. homerovskog pitaпja.

Za razliku od Ćamila Sijarića, koji je lako i bajkovito pričao, ili Avda Me-
đedovića, koji je danima stvarao i kazivao svoje stihove, kod mnogih značajnih 
pisaca usmeno pripovijedanje je šturo i škrto, gotovo da je u nekoj obrnutoj 
srazmjeri s darom, umijećem i ljepotom pisanja. Na slično pitanje (kako piše), 
koje postavlja sam sebi, Meša Selimović odgovara: Na тojи veliku žalost, mada 
volim ljиde koji pričaju.. ja nisam umio da usmeпo ispričam neki događaj ko-
liko-toliko organizovaпo, i sve do danas, cijelog života, toliko zapletem oпo sto 
hoću da kažem, da se ljudi s čиdeпjeт zagledaju, naročito ako hoću da kažem o 
oпoтe što pišem. U početku sam bio nesrećan zbog te mane, kao da sam mutav 
ili gluh. Poslije sam uvidio da sposobпost pričanja i dar pisanja rijetko kad idu 
zajedno, i teško se na laze kod jednog čovjeka, čak se, izgleda, iskljиčujи. Svi do-
bri kozeri koje pozпajeт, nisu pisci. Ivo Andrić je odgovorio jedпoт пovinaru 
na vrlo jednostavno pitanje – koju knjigu nosi na ljetovanje: – Meni su do sada 
valjda deset puta postavljali to pitanje na početku ljeta. Nisam umio da im odgo-
vorim. Ima ljudi koji teško govore. Ja sam od tih. To je kao neka vrsta uzetosti.

Za djela koja smo pobrojali i pomenuli, sve do djela Ćamila Sijarića, evi-
dentna je još jedna zajednička karakteristika, a to je uljepšavanje ili kićenje 
umjetničkog izraza, bajkovito čaranje riječima, koje nikad nije samo sebi svrha 
već je, prije svega, izraz shvatanja funkcije i značaja umjetničkog djela, težnja 
da se ono što se ima reći kaže na što zanimljiviji i prijemčiviji način, da pored 
toga što može da zabavi i razonodi, ima pretenziju da bude zapamćeno i da 
traje. Тo se da uočiti i u djelu Ženidba Smailagić Meha Avda Međedovića, koje 
je, iako ostvarena u formi epske pjesme, u stvari, uslovno rečeno, svojevrsni 
roman u stihovima. Jer, ovaj talentovani epski pjesnik-pjevač uspio je da fabu-
lu od kojih hiljadu-dvije stihova, koje je čuo i naučio iz „pjesmarice” koju mu 
je čitao neki pismeni šegrt u časovima dokolice u trgovinskoj radnji u Bijelom 
Polju, kazujući je kasnije američkim naučnicima (Milmanu Periju i Albertu 
Batesu Lordu) naveze i nakiti do fantastičnog obima (12311 stihova).

I kod Ćamila Sijarića je ova odlika kićenja i ukrašavanja veoma zastuplje-
na u svakom njegovom djelu, u pričama, romanima i u lirici. Sudeći po onome 
što je rekao o svom stvaranju, ako svaka njegova priča i nema u osnovi aneg-
dotski zametak, ono je sigurno da je on, dugo bdijući nad praznim papirom, s 
olovkom u ruci, prvo stvarao u usmenom obliku, varirao i mjerio svaku riječ i 
rečenicu. Jer kako bi drukčije znao da od riječi do riječi prepriča čitav roman 
Raška zemlja Rascija (kako je sam potvrdio), već tako što ga je prvo stvorio u 
usmenoj formi.
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vih dana prelistavam stare bilježnice. U jednoj nailazim na 
priču koju sam čula od Ćamila Sijarića na Limskim večerima 
poezije gdje se govorilo o likovima i lirskim slikama u knji-
ževnom djclu ovoga pisca: „Neki čovjek pošao na dalek put. 
Idući tim putem, on ugleda njivu. Na toj njivi ore čovjek. Taj 
koji ore nije u ralo upregao ni konja, ni vola, ni magarca, nego 
je upregao čovjeka. Putnik potegne za uzde, zaustavi konja, 
okrene se onome što vuče ralo i kaže mu: Sram te bilo ti si 
čovjek, zašto mu ti vučeš to ralo? Ralo vuče vo, konj, a ne čo-
vjek. Izađi iz tog rala! Ne daj da te taj ponižava! A onaj iz rala 
će mu odgovoriti: „Šta se tebe tiče, hajd’ tamo kud si navalio, 
i ovo će proći”. Putnik otišao, prošlo vremena toliko koliko 
prošlo, vraća se istim putem, pokraj iste njive i vidi sasvim 
drukčiju sliku. Onaj što je vukao ralo, sad vodi ralo, a u jaram 
su upregnuta dva dobra bijela konja. Pa mu sad konji vuku 
ralo. I ovaj će putnik: „Eto kako je to dobro, vidim kako će to 
ljudski, ti si za ralom, a konji vuku. Vidiš kako je to dobro”. A 
ovaj će njemu: „Hajd’ kud si navalio, ništa te se ovo ne tiče, i 
ovo će proći”.

Sve je ovo ispričao da bi objasnio kako je sve ono što 
je napisao u znaku tragike ljudskog prolaženja. Suštinu ove 
priče u ovom trenutku valja razumjeti.

Na ovu priču podsjetila sam Sijarića u jednom razgovoru 
koji smo vodili 5. marta 1989. godine u Sarajevu u njegovom 
stanu, samo mjesec dana prije odbrane moje disertacije: Je-
zik i stil Ćamila Sijarića .

Uobičajeno je da oni koji se bave jezikom nekoga pis-
ca uspostave s njim vezu kako bi jezičke pojave tumačili na 
pravi način. Napravila sam neke teze o kojima sam željela da 
čujem mišljenje ovoga pisca. Najviše ih je iz oblasti jezika, ali 

O

Dr Hasnija Muratagić-Tuna

TAMO GDJE SE TEŠKO ŽIVI 
- LIJEPO SE GOVORI
Razgovor sa Ćamilom Sijarićem
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kako se jezik ne može proučavati bez tumačenja književnog djela, morala 
sam ponešto pitati i iz književne oblasti.

Razgovarali smo otvoreno, toplo, ljudski. Sijarić je zračio neposred-
nom jednostavnošću čovjeka koji s ležernošću besjedi s ljudima, lako i 
prijatno kao u svojim djelima. Kako sam se godinama bavila njegovim 
djelom, činilo mi se da smo se oduvjek poznavali. I u ovom razgovoru, kao 
i u svim njegovim djelima, osjećala sam izuzetnu težnju ovoga pisca kako 
pokušava da da odgovor na smisao života i njegovog gašenja, na ljudski 
nestanak u vječnosti, i želji da se što više stvari sačuva od zaborava. Zato 
želim da upoznam čitaoce o čemu smo još razgovarali.

U svim Vašim djelima slikate prošlost, rekla sam, sva su protkana 
minulim vremenima. Slikate li to istoriju?

Taman tako. Sve je istorija. Svi smo dio prošlosti. I svi neminovno 
prolazni. Eto zbog prolaznosti i nastaju djela. Tako je nastao ep „Gilga-
meš”, „Biblija”. Znate, ljudi su se uvijek bunili. Najprije protiv bogova. Zato 
što su bogovi vječni, a čovjek prolazan. To je nepravda. O toj nepravdi go-
vori se i u „Kuranu“ i u „Faustu“ i u još mnogim drugim djelima. I ne samo 
umjetničkim, Na ovim prostorima sve je podređeno istoriji. Kad se čovjek 
vraća prošlosti, dolazi do tame. A umjetnost je sredstvo kojim se baš 
ulazi u tamu. Traže se fakta, događaji, njih umjetnik treba da osvijetli i 
stanja zapretana u njima. Medutim, prave istorije u mojim djelima nema. 
Koga interesuje istorija neka čita ono sto istoričari pišu. Oni su ti koji se 
bave tom problematikom. Litaratura nema pretenzija da tumači istoriju. 
Ne bar ova koju ja stvaram. Ja previše volim narod. Neću da se stavljam 
ni na čiju stranu. Ne želim da razvodnjavam stvari, niti da nipodaštavam 
nečije vrijednosti. Htio sam da izvlačim ono korisno za svakog čovjeka, 
posebno onoga što voli život i ljubav, i što smrt doživljava kao neminov-
nost. lspričao sam bezbroj ljudskih sudbina, sitnih i krupnih, upečatljivih 
i običnih. Mnogi likovi postojali su u životnoj stvarnosti, ali da sam ih 
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takve dao bili bi beživotni. Zato sam im udahnuo dušu. Istorijske podloge 
nema u tom djelu. Ja znam istoriju, ali to je mrtvo, šturo. Unosim u nju 
elemente života, bivstvovanja i pričam onako kako je moglo biti. I svim 
sredstvima nastojim da u to ubijedim čitaoca.

Podsjetili ste me na jednu rečenicu koju je izrekao Antonio Mačado 
o tome kako se zbog nedostatka mašte „izmišlja čak i istina”, koliko ste 
je Vi izmišljali?

Kad pisac ima dovoljno maste, može i istinu da izmisli. Izmišljena 
istina je isto što i stvarnost. Čitalac ne osjeća koliko pisac koriguje proš-
lost, pisac je najzainteresovaniji da upućuje na ljepše, na ono što će biti 
od koristi u budućnosti. Umjetnost, pisana riječ, izmišljena istina, kako 
rekoste, žive mnogo duže od pisca. I zato valja pisati o vječnim, univer-
zalnim istinama. Istinita je ljubav i mržnja, smrt i život. Sve one žive u 
narodu, u čovjeku, u meni, u vama. Zato je moja Hatka stvarna, moj Nur-
beg, Ilija, Džeka, Jaglika, Ram-Bulja... I zato sam često isticao da je moj 
Sandžak, i moj Bihor, sličan američkom Jugu.

Koliko je stvarno uticao zavičaj na Vaše stvaralastvo?
Zavičaj to je neka nježnost koja vas oblije pri svakom sjećanju na 

njega, to je neki mir koji vas obuzima i neki zvukovi koje čujete samo vi. 
On je stvaralačka, podsticajna energija, koja osmišljava i pokreće čuvstva 
sazdana u čovjeka. On me vraća u neku stalnu igru, igru pravu dječačku, 
igru života i smisla življenja. Sve je nekako igra. Iz zavičaja i djetinjstva 
se nose sve traume i ožiljci, oni žive duboko u meni, pulsiraju i ponekad 
mi se čini da se sunce i zemlja još i sad potajno dodiruju samo u mom 
zavičaju.

Ja sam istinski živio i mislio svoju zavičajnu pjesmu. Iz zavičaja je 
uvijek zračio čovjek istinski, stvaran, moćan i nemoćan, i realni sadržaji i 
prostori. Kroz sjećanja iz zavičaja i iskustva stečenog u novom ambijen-
tu, jednom ili više, izražavao sam život, moj, mojih predaka i onih koji će 
poslije doći, tražio sam odgovore na mnoga pitanja. Vjerujem da sam na 
neka našao odgovore. Ja jesam u velikoj mjeri slikao zavičaj, ali zavičajne 
slike su mi služile kao osnova umjetničkog oblikovanja, bile su mi vodilje 
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kroz nepoznati put koji sam prošao kao pisac, služile su mi kao iskustve-
ne u oblikovanju mogućeg - umjetničkog. Otuda moje djelo nije bukvalna 
kopija Sandžaka. Sve izgleda viđeno i doživljeno, ali je sve prošlo kroz 
nekakvu transformaciju koja je inače karakteristika svakog umjetničkog 
djela. Međutim, svako ko malo poznaje ovaj kraj, znaće da on živi pravim 
životom u mom djelu. Ja mu nijesam oduzeo miris mlijeka, divizme, đu-
breta, polegle trave: nježnost, humor i pjesmu, trke konja, svadbe, krađe 
djevojaka, hrtove, bunare, vode, ptice, mirise halve i pite, zvuk suđa ba-
karnoga, šum vjetrova i voda. Nastojao sam da slikam zanimljive pojedi-
nosti, i da ih tumačim.

Šta znači biti tumač?
Pisac nije tumač samog sebe, on jednostavno odgovara na sve zvu-

kove prirode i jezike ljudi. I ja, kao pisac, u njihov smisao prodirem. U 
jednom trenutku priroda prestaje da bude divljina iz koje se samo čuju 
krici. Ja je oživljavam, pripitomljavam, prepoznajem njen jezik, zalazim u 
njenu kristalnu dubinu. Ja ne djelujem na nju. Ona mi sama kazuje šta 
mi je činiti. Ne trčim za figurama. One se prosto u meni rode. Ja nijesam 
ravnodušan prema ljudima, stvarima, prirodi, ali pišem i o njima ne raza-
rajući ih. Ne dodajem im ništa što bi se osjetilo kao strano tijelo na njima. 
Ništa nije proizvoljno i kićeno figurama koje bi zakrčile prirodni tok misli. 
Ja se prosto povjeravam čitaocu. Tražim istinu u suočavanju sa stvarnim 
životom. Pisac osjeća šta je to iluzija, a šta stvarnost, on stremi opštim 
istinama i teži da sačuva ideju da se ne gubi u prostoru. Građa kojom se 
umjetnik služi utiče na njegovu invenciju, ona ga vodi i navodi na različita 
rješenja, na pobunu protiv smrti, razdvajanja, bola, protiv surove prirode 
u kojoj mora da pronađe ljepotu, ljepotu življenja.

U Vašoj prozi ipak ima puno poetskih elemenata iako, kako kažete, 
nijeste posebno tragali za njima. Pjesme ste pisali u mladosti?

Pišem ih i sad (te godine je izašla njegova zbirka pjesama „Lirika”). 
Moja djela su, svakako, poetski intonirana, natopljena lirsko-poetskim 
slikama. Kažu da ima pravih pjesama u mojoj prozi.
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Posebno se izdvajaju one o kiši?
Tako je. To je dobro kad uočavaju, jer ima nešto veliko u kiši. I u zemlji. 

Kao i u nebesima. Ali i nešto strašno. Kao u vojskama. A čovjek najjače 
živi kad su najveće kiše. U njemu se tada rađa nešto veliko. Ja sam često 
po kiši hodio sam po šumama. Osjećao sam se vitak i prav. Osjećao sam 
da rastem. Tada sam još rastao. Voda me mnogo zaokuplja. Valjda zbog 
toga što je čovjek s njom najbliži. Ona me podsjeća na život. Jedna rijeka, 
jedan čovjek, jedan život. Vode i ljudi odlaze, gube se, nestaju, protiču.

Mnoge Vaše priče imaju nesrećan završetak?
To je zbog toga što sam život posmatrao sa njegove bolne strane, 

one gdje treba staviti lijek i zaviti zavoj. Možda to dolazi otuda što sam 
cijeli vijek stajao na onom mjestu gdje stoje samo siročad, Rano sam 
ostao bez roditelja. Prema meni je život bio previše grub i nijesam vje-
rovao u krhke građevine snova. Jer u životu je sve nesigurno, sem pute-
va i konjskih kopita, izukrštanih drumova, prašnjavih staza i bogaza pod 
vječno rasutim zvijezdama ispod kojih promiču tužne i ranjive ljudske 
sudbine. O njima se pričalo na skupovima i zborovima, volio sam da slu-
šam Ijude koji lijepo govore i da ih u tome oponašam, da zalazim u tamne 
budžake i tamu ljudske prirode. Vjerovao da se iz tišine može otići dale-
ko, i da se može pobjeći iz praznih prostora u neke nove. Shvatio sam da 
nema prostora u kojima se bar na trenutak ne čuje glas ljudske tragike, 
tada sve potone na dno očajanja.

Pišete li u jednom dahu?
Ne. Dugo živim sa sadržajem. Teško misli prenosim na papir. Pišem 

sporo, ali dugo sjedim i dugo držim olovku u ruci. Desi se da danima ne 
napišem nijednu riječ. A za mene kažu da sam velika pričalica. Jesam. Pri-
znajem. Нoću sve da napišem, sve što znam. Ne volim da ćutim, samo se na 
groblju ćuti. Ja sam iz kraja u kojem ljudi rado pričaju, zar zbog toga što je to 
kraj u kojem se malo pisalo, a mnogo pričalo. I tako, nijesam pisao u jednom 
dahu, ne bar dok se u meni rađala priča, ali kad sve sličice ožive i počnu da 
traže svoje mjesto, onda pisanje krene. Često sam se nalazio u nedoumici 
kako da šta napišem. Po sto puta čitam napisano i osluškujem govor svojih 
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likova. Kad u njemu zazvoni prirodnost, životnost kazivanja, tekst više ni-
jesam dirao. Najviše problema imao sam s ritmom. Ja ga osjećam, ali nije 
dobro kad prozni tekst odiše ritmom, zato sam ga sprečavao i gušio. Detalj 
je vrlo važan. Kažete, dođe čovjek, vi morate čitaocu da stvorite sliku da je 
on došao i da ga prosto bombardujete nizom kojim treba da ubijedite da 
je sve to tako. Pas zalaja. Izu opanke, one mokre. Objesi ih iznad ognjišta 
i stavi u pepeo noge. Onda vas priča opije kao lijepo piće. I tada nijesam 
želio da vidim dno čaše u kojoj je to piće. Ima se o mnogo čemu pisati. O 
jadima, nevoljama i pustim željama, mojim, mojim poznanika, mojih prija-
telja. A mnogo ih je. Za to je malo jedan ljudski vijek. Eh, što se ne živi bar 
dvjesta godina pa da se lijepo ispričamo. Komotno se osjećam kad pričam, 
ne osjećam onu tjeskobu, onu stegnutost i oklope koji me stežu kad pišem. 
Pisane riječi se bojim. A da pričam volim. Vjerujem da pričanje i putovanje 
produžavaju život. Andriću sam recitovao i pričao svoja djela, prepričavao 
sam mu svoje pripovjetke, onda kada smo se sretali u Beogradu. Nikada mi 
nije bilo jasno da li mu se to dopada ili ne. Nije komentarisao. A slušao me. 
Čitao je sve što sam napisao, mada ga Sandžak nije zanimao.

Folklor Vas je veoma inspirisao, Vaše pripovijedanje izvire iz folklor-
ne tradicije i usmenih predanja Vašeg zavičaja, elementi folklora Vam 
služe kao pitoreskni okvir za brojne ljudske drame?

Da, ali njima ipak prevazilazim dokumentarnost i čistu deskripciju. A 
likovi ne mogu prosto izniknuti. Moji ljudi su živi, snažni, vrlo vezani za 
zemlju, a bogami za njene okrutne zakone. Folklorni elementi su vrelo 
sa kojih se napajam. U meni neprekidno odzvanja huka planina koje je 
pritisla kiša, snijeg, mećava. Ja čujem vodo promuklice, žubor planinskih 
rijeka, eho dubokih pećina, vidim nebo sjajno, mliječnu bjelinu, i mjesec 
što plovi iznad moje glave. Osjećam miris lišća. Ali znam, slušao sam od 
svojih stričeva brojne legende i vjerovanja, pa čovjeka kojeg predstav-
ljam čitalačkoj publici, ne mogu odvojiti od svijeta u kojem se bori za goli 
opstanak, a u sušini u svakom svijetu se pojedinac bori za nekakav op-
stanak. Imao sam strašnu potrebu da uhvatim ono što se više neće po-
noviti, da sačuvam boju što se jednom vidi i miris što se rijetko osjeća. 
Potajno sam želio da budem istoričar svoga kraja, ali ne onakav koji kao 
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puki posmatrač nekome prepričava događaj. Htio sam da ispričam isto-
riju življenja i bitisanja u nemogućim uslovima. Takvih je, priznaćete, jako 
mnogo na ovome svijetu. A ja najbolje znam ovaj dio, moj, sandžački, ove 
moje ljude, ljude sa kojima sam stasavao, živio i radio. Onima što sam ih 
nosio u svojoj duši i umjetničkoj viziji. Mnoge sam vidio bolje i istinitije 
nego što su ih drugi gledali. Proniknuo sam im u dušu, i sve pore njihovog 
bića, pa neka su živjeli nekada davno, na nekom mjestu skrivenom od 
svijeta. Ja sam ih pronašao, i javnosti predočio. Vjerovatno ste i vi našli 
nekog poznanika. Mnogo je na svijetu sličnih ljudi. I istih. Nijesam morao 
daleko. Cio svijet živi u Sandžaku, sa svim manama i vrlinama.

Bora Stanković je pisac Vranja, za Vas kažu da ste pisac Sandžaka, to je 
jasno, vidi se po tematici, likovima... i po jeziku. Kakav je u stvari taj jezik?

Bogat, veoma bogat. I što se kaže sočan. Jezik bogat leksikom, izra-
zima, slikama. Doduše u dobroj mjeri drugačiji od književnog, ali ne u 
bitnome. To što će neko reći da se rodio u Bihor, ili daj mene, i nije ne-
što što smeta. Ko nam je kriv što u književnom jeziku imamo sedam 
padeža. Mojim Bihorcima, svim mojim narodnim likovima, dovoljna su 
tri-četiri padeža i da se lijepo razumiju. Pisac mora da se služi foklornim 
elementima govora. I ja sam se služio. Ali sam se u dobroj mjeri i čuvao 
folklora. Jezik pisca se mora razlikovati od jezika likova. Pisac je onaj što 
ih nadgleda i objedinjuje. Ali im ne smije oduzeti lokalni govor. Ukoliko 
to učini, likovi su blijedi i beživotni. Samo jezik iznikao iz narodnog jezika 
može biti lijep i razumljiv. Ja danas ne mogu da razumijem neke pjesnike. 
Čitam ih, pa se naprežem, naprežem, i ništa, ama baš ništa ne razumi-
jem. A jezik je tu da se razumije, da bude jasan, lak, zvučan, melodičan, 
precizan. On mora da pjeva. Jezik je u neku ruku muzika. Jezik je gomila 
gline koju treba oblikovati, iz koje treba stvoriti lik koji govori ne samo 
govorom već i odjećom, obućom, pokretom.

Uvreženo je mišljenje da su lokalni jezički izrazi i dijalekti, kolokvi-
jalni govor, nužno nekorektni u odnosu na standardni jezik. Ali su to 
elementi kojima se ostvaruje komunikacija. Ponekad je teško komu-
nicirati. Koliko ste vodili računa o jezičkim pravima u Vašem jezičko-
stilskom izrazu?
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Ja sam se u tome veoma trudio. Pisci, umjetnici, moraju izuzetno 
dobro poznavati jezik, moraju biti sposobni da se služe njegovim slože-
nim, rekao bih, delikatnim izražajnim sredstvima. Moraju odabirati ona 
prava. Pisani jezik je veoma složen, mnogo složeniji od govornog. Po-
kušavao sam, a vjerujem i uspijevao u tome, da ovu razliku svedem na 
najmanju mjeru.

Pisac je dužan da pred čitaoca izađe pristojno. Mora da piše jasno 
i pravilnim jezikom. Treba da ima reda u izlaganju. Pisac ne smije biti 
nejasan, ne smije da se ponavlja, ne smije da tapka na istom mjestu. 
Pričanje mora biti zanimljivo, a to uspijeva samo darovitim piscima. Mi-
slim da sam pismen čovjek, mada se nijesam služio pravopisom, ni bilo 
kakvim rječnikom. Imam ih, i srećan sam zato što imam Vukov Rječnik. Ja 
sam prenosilac sočnog jezika zetsko-sjeničkog (južnosandžačkog). To je 
izuzetno razvijen jezik, s akcentom koji nije oštar u onom smislu kao što 
je to onaj akcenat kojim se karakteriše sarajevska sredina. Jezik ovoga 
kraja mora odjeknuti jer je bogat i to zaslužuje. 

Vi ste pisac dijaloga?
Pisati dijaloge to je najteža stvar. Jer on mora da teče kao voda. Mora 

da je prirodan, a ne izvještačen. Andrić je kabinetski pisac, veliki, ali nije 
pisac dijaloga. 

Ipak vulgarizma nema?
Vulgarizam jeste stvarnost, ali djelu oduzima kulturnu vrijednost. 

Moji likovi nijesu vulgarni. Jezik uličnog žargona televizije, reklame, filma, 
stripa, prodire u književno djelo. Savremena prozna umjetnost prihvata 
sve što je život u hodu, i sve što karakteriše novo doba. U mom djelu 
pulsira krv predaka, osjeća se miris znojavih šapi, čije se prigusan zvuk 
čekića nekog kovača koji juri oko svojih nakovanja, suče sablju tarući je 
o svoju kožnu kecelju pred vatrom mirišljavog drveta. Čuje se galop i 
kas konjski, vide se mahovinasti krovovi kuća, vrata nagrižena od žiška, 
pocrnjela od rastočenog drveta, loze što se penju uz izlomljene tarabe. 
Iz takvog svijeta rađao se jezik koji nije mogao biti proizvod vještačkog 
ukrštanja. Naprotiv, prilagodio se tom i takvom svijetu i s njim srastao 
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kao krv i meso. Umjetnost stvarana jezikom ne smije da bude odvojena, 
zatvorena i nedostižna. Moja je namjera bila da riječ dođe do naroda. 

Svi književni kritičari ističu da Vam je jezik sočan i bogat. U čemu je 
sočnost i bogatstvo Vašeg jezika?

U svemu. Najprije u leksici. Ljudi sa kojima sam kontaktirao često su 
me pitali za značenje nekih riječi. Znači da sam na svijet iznio neke riječi 
za koje mnogi nijesu čuli. Jezik ljudi mog kraja bio je dugo petrificiran, o 
njemu se ništa nije znalo. 

Valjda se zbog toga iz Vaših Bihoraca i pripovjedaka Ram-Bulja uzi-
mala građa za Rečnik MS i MH?

Baš mi je drago što je tako. To je potvrda da je jezik Sandžaka bogat, 
interesantan. A kažete da je moj jezik i sočan. U pravu ste. Sočan može 
biti plod neke voćke, usta djevojke, ali i jezik. Njegova sočnost izvire iz ži-
vota. Tamo gdje se teško živi lijepo se govori. To je neka ravnoteža. Ljudi 
u gradu slabije poznaju jezik sela, jezik bilja. Ja sam u prednosti. Znam da 
opišem kako izgleda, i kako miriše divizma. Ja i sad znam gdje koja trava 
raste u mojim Šipovicama, znam gdje ima djeteline sa četiri lista, znam 
šta je sporiš, a šta konjštrak. Znam boljke životinja, imena vjetrova i još 
puno toga. Zato je moj jezik sočan. Svaki lik govori svojim jezikom. Ljudi 
se i razlikuju po tome kako govore. I pisci, dabome. O tome bih valjalo da 
vas pitam. Vi se tim bavite. Vjerujem da sam u pravu. 

Jeste, u pravu ste, svakako. Zato je Vaš jezik i bio interesantan za 
proučavanje. Nijesam ga slučajno izabrala. Poslije svakog pročitanog 
Vašeg djela čitalac postaje bogatiji, nauči puno toga. Umalo pa da i tur-
ski naučim od Vas. Znala sam puno riječi, ali za mnoge,, koje ste Vi upo-
trijebili, morala sam da zavirim. U rječnike. Orijentalnim rječima ste dali 
posebnu funkciju. Očito smišljeno? 

Veliki broj posuđenica ne može da se prilagodi određenim zakonima 
jednog jezičkog sistema. Ali mi smo tako usvojili orijentalne riječi da ih 
doživljavamo kao svoje. Za mnoge i ne znamo da su turske. One prosto 
žive životom ostalih riječi našeg jezika. Naša je zemlja vjekovima bila u 
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neposrednim odnosima sa Turcima, a oni su ostavili traga u materijalnoj 
i duhovnoj kulturi. U Sandžaku, na Balkanu, ukrštale su se razlicite civili-
zacije, i svaka je imala neku ulogu u duhovnoj sferi. Sandžak bez orijen-
talizama se ne može zamisliti. To je dio svijeta koji čuva jedan „prošli va-
kat”. U njemu žive imena: Hatema, Džeka, Sulješa, Džuza, Behra, Harun, 
to su naša imena. Drugačija nijesu mogli nositi moji likovi. 

Vi ste vodili računa o imenu likova? 
Ime je veoma važno. Često sam preturao sva imena i uvijek tražio, 

baš tražio, ono koje odgovara liku. Prevodio sam mnoga da bi čitalac bo-
lje razumio njihov karakter. 

I inače su turcizmi vrlo prisutni u Vašem djelu? 
Da, oni imaju pravo na život. Žlica je meni tuda riječ. U mom kraju je 

tako, turcizama ima mnogo i ja ih samo pretačem u svoje djelo.
 
Da li su lektori intervenisali i mijenjali nešto u Vašem umjetničkom 

tekstu? 
Smatram da nije dobro da lektori vršljaju ni u kakvom pogledu, jer 

mogu intervenisati i onda kada ne treba, i kako ne treba. Od izdavačkih 
kuća nikada nijesam dobijao objašnjenja o bilo kakvim izmjenama. Bio 
sam jako povrijeđen kada mi je titogradska „Pobjeda” objavila priču koja 
je zbog intervencija bila unakažena. Lično sam se pismom obratio „Po-
bjedi” i kritikovao ih za nepoštovanje autentičnosti umjetničkog teksta. 
Svojim se djelima nikada ne vraćam. Niti šta u njima mijenjam. Čak sma-
tram da ih sada ne bih mogao tako dobro napisati. 

Vi ste individualna pojava u jezičkom izrazu. Preko Vaših djela do-
življavaju se svi vidovi žive riječi u životu jedne sredine. Jezičku raznovr-
snost ste veoma uspješno uklopili u vlastiti umjetnički doživljaj. Rad na 
proučavanju Vašega jezika i stila bio je pravo uživanje. 

Bilo mi je drago što ste proučavali moj jezik, a i svoj. Vi ste Beranka, 
rekoste Muratagić. Lijepo, ko će koga, nego svoj svoga. Volio bih da ste 
mi donijeli nešto od toga što ste napisali. Lijepo je čitati o sebi. Posebno 
kad vas hvale. Jeste li me kudili ili hvalili? 

I jedno i drugo. Više sam Vas hvalila. Vi to zaslužujete. Zbilja, rad na 
proučavanju Vašeg jezika bio je pravo uživanje.

Nema razloga da Vam ne vjerujem. Želim Vam sreću. Baš ste me 
prijatno obradovali.
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alo stočarsko naselje u severnom delu atara sela Godijeva nazva-
no Šipovice rodno je mesto romansijera, pripovedača i pesnika Ća-
mila Sijarića. Blizu kuće Sijarića je jedan jak izvor. Po svoj prilici taj 
izvor, zvan i Dobra voda, dao je ime mestu, jer je šipot u romanske 
stočarske populacije isto što i slovensko sopot, to jeste izvor, dok 
je slovensko sopot svakako u srodstvu sa grčkim gype: duplja/šu-
pljina. A samo Godijevo pripada kraju koji se zove Bihor. Bihor je 
na desnoj strani reke Lim, sa zapada omeđen Limovom pritokom 
Bistricom, a sa istoka vodom imena Lješnica. Na levoj strmini reke 
Lješnice, blizu njenog uvira u Lim, po svoj prilici, bila je tvrđava Bi-
hor, po kojoj je i kraj dobio ime. Bihor je tako označavao prostor 
između Lima s južne strane sve do Pešteri na severu te do Bistrice 
na zapadu i Lješnice na istoku.

U tom Bihoru živi i jedno starinsko slovensko bratstvo zvano 
Sijarići. Bratstvo Sijarića je, po svoj prilici, dobilo prezime po pretku 
čiji je nadimak bio Sijara, a to je čovek koji je u kosi morao imati 
neki pramen bledožute boje.

Grad Bihor su svakako koristili i Rimljani, i kasnije i srednjove-
kovni srpski Nemanjići, pre svega za nadziranje prolaza od zapada 
prema istoku i od juga prema severu i obratno. Grad Bihor je bio 
smešten na jednoj kupi visine 1057 metara i moglo mu se prići 
samo sa istočne strane. Već 1455. godine tvrđava Bihor je u po-
sedu Mehmeda Fatiha. U podnožju strmine Bihor je naselje Bioča, 
po svoj prilici i prvo bihorsko naselje sa islamnim civilima. Na to 
ukazuje i danas kultna tekija, smeštena u jednoj maloj pećini, gde 
su žive1i derviši.

Kraj Bihor su naseljavali romanski populusi, kasnije izmešani 
sa slovenskim stanovništvom. Već u doba stvaranja srpske sred-
njovekovne države, Romani su govorili respektivni slovenski jezik. 
Domorodno stanovništvo je znatno proređeno nakon seobe pod 
patrijarhom Arsenijem III Čarnojevićem. Tu bihorsku prazninu su 
popunili crnogorski i hercegovački Morlaci, kao i okolno pokretno 

M

Ismet Rebronja

DRUMOVI U DELIMA 
ĆAMILA SIJARIĆA
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stočarsko stanovništvo. Bihor je, dakle, jedna konglomerativna enklava, 
čija je matica, uprkos svemu, ostala slovenska. Jezik te matice je do skoro 
ostao petrificiran. Tako je Bihorac nekako ostao starinski čovek, ugradiv-
ši sav svoj politeizam u nove monoteističke religije. Na primer, bihorski 
hodža je uglavnom bio pohodžica, bliže slovenskom vraču nego učenom 
islamskom teologu; bihorski pohodžica je i neka vrsta čarobnjaka — ko-
jeg Mirča Elijade naziva medicine man. (Taj medicine man je znatno pri-
sutan i u delima teološki obrazovanog Ćamila Sijarića).

Kao starinska enklava Bihor je sav ispresecan putovima koji vode pre-
ma Sarajevu, Dubrovniku i Skadru, te prema Peći, Skoplju, Solunu i Stam-
bolu, ili prema Beogradu. Bilo je zanimljivo Bihorcu videti trgovce i karava-
ne, tovare i konje, ruho i ukrase na ruhu. Bihorac je mogao trampiti vunu, 
meso i smok za igle, ogledala, nožnice, britve, džidže, ćupove, sahane i ba-
krače. No Bihorac je vazda imao poštovanje i prema onima koji putovima 
dolaze i svrate na konak. Sam konak je i neka vrsta azila za namernika. Od 
slovenskog politeizma je Bihorcu ostalo da je putnik svet, te i da prosjaka 
valja ugostiti. Nikad se ne zna da li je prispeli putnik, na primer u prosjačkoj 
odeći, doista beskućnik ili je pak to lično bog putnika imena Radgost, čija bi 
se etimologija mogla pročitati iz germanskog Rad: točak/kola i Gast: gost, 
to jeste gost na kolima. Ministarstvo putnika sa Radgosta je u hrikana 
prešlo na sv. Nikolu, a u islamne populacije na Dobrog Čoveka. Bihorac, bilo 
da je paganin, hrišćanin ili musliman, za svaki slučaj u gostu vidi i božan-
stvo koje će dobrog domaćina darovati, a lošeg globiti. Na neki način svaki 
putnik je svet, a svaki drum prolaz i za svete ljude.

Za Ćamila Sijarića drum je pre svega istorija, ali i istorija kako je on 
vidi iz svoga Bihora. U “Zapisima o gradovima” Ćamil Sijarić kaže: ‘’Kad 
kažemo putovi — to je kao da kažemo — istorija. A svaki je od starih 
putova jedna istorija o vremenima i ljudima, o promjenama i o izmjena-
ma, o nastajanju novog i prestajanju starog; o tome kud su sve čovjeka 
nosile njegove noge, kud je išao i gdje je stizao — i šta ga je tamo vodilo. 
Ima putova kojima se nekad mnogo hodilo, pa se više ne hodi; ima takvih 
putova i na vodi — kojima se nekad mnogo brodilo, pa se više ne brodi. 
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Ima ih i kroz šume, kroz polja, kroz klisure i kroz gudure — pa se više 
njima ne hodi... i na (putu) više nema hanova, nema handžija i kafedžija, 
i nema nikoga… i čini se da su otišle i vode...Trava je sada tuda i priča: da 
je sve to nekad na tom putu bilo — kunu se da je tako bilo, a više nije, jer 
nema hanova, i nema putnika, i u šumama nema hajduka... putovi (su) 
kao i ljudi — bivaju mladi, pa bivaju stari, pa ih sasvim nestane... Putovi 
su kao istorija. Pa pričaju...”

Na jednom suhom putu, putu bez vode, a to je put od Bijelog Polja 
do Novog Pazara, Ćarmil Sijarić .je čuo priču o dva brata, jednom trgovcu 
a drugom karavandžiji. Trgovac nije pristao da se iskopa bunar na be-
zvodnom polju, a karavandžija nije odustao već bunar iskopao. Tako je 
nastala priča “Bunar”. Od Sejdulove trgovine i dućana nije ostalo ništa, 
a Džimširov bunar je danas dobra voda u suhom polju. Pod ćepenkom 
trava ne raste, no oko vode na polju koje više nije žedno. Poruka Ćamila 
Sijarića je vrlo jasna: ništa nije ostalo od onoga koji je zgrtao bogatstvo, a 
na drumu (to ga oni iz Sarajeva zovu Stambolska džada) ostao je spome-
nik zanesenog karavandžije. Jedna priča na putu i jedna istorija na putu. 
I jedna velika priča ispričana na ovom jeziku, jeziku bez saglasnosti onih 
koji njim govore kako se taj jezik zove i kako će se zvati. I nikada se mi 
nećemo složiti ni oko čega drugoga osim da je “Bunar” velika priča. No 
ako neko i porekne “Bunar”, znaćemo da je taj ili lažov ili neznalica.

Ako je “Bunar” priča na putu, priča “Put” ukazuje na put u krugu. 
Čovek ne podnosi put po krugu. Ako se čovek okreće oko sebe, padne 
u nesvest. (To o pomračenom putu, čini mi se da sam čuo od filozofa 
Rasima Muminovića). No, “Put” je pripovetka o kružnom putu. Jedna za-
bavljačka romska družina se na putu, od Pešteri prema Bihoru, izgubila. 
Zapravo su išli po svojim stopama, pa svojoj prtini. Stariji zabavljači na 
tom kružnom putu umru. Mlada Ciganka Sofija od njih beži, udaljavajući 
se od mrtvaca, ali i se po kružnom putu sve više približava onima od kojih 
beži. Tek kada se Sofija u strahu otrgla od kruga, čula je dole u selu pse 
kako laju kao pod zemljom.

Bihorac nije sklon herojstvu. Sijarić veli da Bihorac putom ide “gla-
ve nakrivljene, ruku mirnih, očiju široko otvorenih, gotov da se svakom 
skloni s puta. Malo učeniji, ali i nedoučeni, nekad su Sijariću zamerali to 
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u svojim delima nema nekoga heroja sa sabljom. Kao da nisu čuli same 
Bihorce kako kažu da nemaju junaka, ali da su ih imali. Imali su oni Muja 
i Halila. Obojica su u Bihoru rođeni. I pre njihovog rođenja, bilo je junaka 
više no ovnova. Ali ih više nema.

Naime, mladi Halil je čuvao koze. Uveče se požalio ocu da ga je na-
mučilo jedno jare. Ceo dan je bežalo. I jedva ga je skolio i u tor zatvorio da 
prenoći. A ne zna kako će sutra na paši isprtiti s tim čudnim kozletom. 
Otac je otišao da jare vidi. Nije to bilo jare već zec. Stari Hrnja je rekao da 
on nije više od bihorske zemlje, pa je porodicu odveo na put do Kladuše. 
Nakon ove pričice Bihorac će reći da u Bihoru junaštvo nije moguće. Ali 
će se Mujo i Halil ukazati neprijatelju za zla bihorskoga vakta. Konji će 
razdvojiti vilice: jedna će biti na nebu a druga na zemlji. A svaki pametan 
neprijatelj će od vilica otići tamo otkud je i došao. Sijarću su zamerali i to 
što je pohodžica takav kakav jest. Ali je Sijarićev pohodžica, kao što je već 
rečeno, istovetan medicin manu. Sijarić je slojevit pisac.

Često ga i ne možemo shvatiti bez pomoćnih antropoloških knjiga. 
Nekada nam je doista potreban Mirča Elijade ili Bronislav Malinovski. 
Bihorac jeste bolećivi fatalist, ali je njegova moć u onome što priča i u 
onome kako govori. Bihorac u svom vokabularu ima, na primer, termin 
derdemez (kako se zove i sin Halimačin u “Bihorcima”). Derdemez ozna-
čava nemarnog čoveka, čoveka koji je takav kakav jeste, te je nemoguće 
uticati da bude drugačiji. Tek će nam etimologija pomoći da shvatimo 
prvobitnu semantiku. Derdemez je složenica, od turskog deri, srodno 
grčkom derma: koža + tursko domuz: krmak. Dakle, onaj koji dere krmka, 
koji nosi krmeće opanke i jede svinjsko meso, a ima muslimansko ime. 
Bihorac je deri i domuz adaptirao u derdemez. Bihorac nije zaboravio taj 
termin, ali je zanemario vremenom semantiku. Možda i namerno jer nije 
hteo da bude novoverac.

Na put u nepoznato krenuće i Zemko iz “Bihoraca”. Već u hanu bo-
lećivi Zemko će reći handžiji da nije ni iz kojeg sela, no je ptica koja leti 
s grane na granu i ne zna gde će sleteti. No Zemko (čije ime svakako 
asocira na zemlju, mada je izvedeno od Azem/Azam: najveći/najlepši/
najznačajniji) se vraća sa onim istim grubo otesanim i čađavim prijevo-
rom, to jeste ručkom koja služi za otvaranje i zatvaranje vrata na kući. 
Taj prijevor s kućnih vrata Zemko je bio poneo na put. Kao da je hteo da 
drvenu bravu postavi u nepostojeću kuću.

Na put neizvesnosti, bez svoje volje, ide i žena imena Nus. Nju vode 
na put bez povratka. lzgubiće je negde tamo daleko u Arnautluku jer nije 
više za upotrebu. Mužu nije rodila dete. Za to je kriv njen jalovi čovek, ali 
je krivica njena. Tako se sve mirno odvija u vezi žene Nus i vodiča ime-
nom Man u “Priči sa gumna”. Na put bez povratka odveli su i Timku, iz 

ĆA
M

IL
 S

IJA
RI

Ć 
(1

91
3-

19
89

) 
 Is

m
et

 R
eb

ro
nj

a 
 D

RU
M

OV
I U

 D
EL

IM
A 

ĆA
M

IL
A 

SI
JA

RI
ĆA



PORTRETI  PORTRETE  PORTRETURI

30

PORTRETI  PORTRETE  PORTRETURI

istoimene priče. Timka je silom oteta. To je zapravo otmica žene. I mladu 
Timku su oteli kao mladu Helenu. Helena je pripala Tezeju, a Timka Melj-
ku. Helenu čuva Tezejeva majka Etra, a Timku Meljkova majka Nurka

Za kosu Nurkine snahe Galje privezana je kosa Timkina. Kosu za 
kosu, da Timka ne pobegne. No Timka neće pobeći. Privezana je još jed-
nom vezom. A to su Timkina braća. Timka neće iz1ožiti svoju braću po-
gibiji. Žrtvovaće se za braću. Tako Timku neće osloboditi braća, kao što 
su oslobodili Helenu Kastor i Polideik. Zbog Timke Bihorci neće napasti 
Pešterce kao Ahajci Trojance, zbog druge Helenine otmice. Nema izgu-
bljenih glava, jer je Timka htela da ona bude jedina žrtva. Tako je suđeno, 
tako je usud hteo.

Na put bez povratka pošla je i ona koza iz istoimene priče... Ta koza 
je pošla kroz stenje prem alistu zelene jasenove grane. I nije mogla da se 
vrati. Jedni su rekli da koza može da pogreši kao čovek, a drugi da čovek 
može da pogreši kao koza. Ćamil Sijarić u toj priči kaže i ovo:”Koliko ih je 
samo iz našeg Mioča nekud put odveo, a nije ih vratio... Nije im sudbina 
dala natrag; rekla joj je: tu će ostati. Tu ćeš propasti… Složili su se da i 
koza ima svoju sudbinu...”

U mirnom vremenu drumove čuvaju. Drumovima prolaze putnici i 
trgovci. Oni idu tamo gde ljudska glava naumi da konjska noga stigne. 
No plaćeni čuvari drumova moraju nekad biti i neoprezni. Tada razboj-
nici i hajduci otimaju. Ali svi od druma imaju korist; čuvari dobijaju plaću 
jer čuvaju, putnici što putom mogu proći, trgovci što svoju svilu i kadifu 
mogu drumom proneti i na trgovišttima prodati, a drumski razbojnici to 
mogu opljačkati ruho, so, svilu i kadifu.

Putnicima valja poželjeti srećan i prav put. A stari efendija Gafur i 
sam otisnut na put u beskraj, poželjeće da svakoj vojsci svaki put bude 
kriv, kako Ćamil Sijarić naglašava u romanu “Raška zemlja Rascija”. Ina-
če, ovaj roman je vezan za tursko-austrijske ratove nakon druge opsade 
Beča 1683. godine. Ovaj rat vojskama donosi ratnu sreću i ratnu nesreću, 
a neboračkom čoveku samo tragediju. Tragične su muslimanske devojke 
koje nakon spaljivanja Novog Pazara “gotovo gole, izgrebljene granjem 
i prestravljene” idu na put bez završetka. Tragični su i svi oni koji idu 
“tamo negde... niz put, niz mrak, niz snijeg...” za patrijarhom Arsenijem 
III Čarnojevićem. Tragični su oni čije su kuće spaljene, i tragični su oni koji 
su opljačkali ono što nije mogla vatra sažeći. I vojskovođe tragično zavr-
šavaju. Kara Mustafa-paša od svilenog gajtana i katil-fermana, a Nego-
brat, sin boljarskog kneza Avratna, nakon rata će izgubiti i ženu. General 
Pikolomini se neće ni vratiti s ratnog, puta već će ga pojesti kuga. I sve 
je u Rasciji nekako na krivom putu, jer je krivo pošlo od cara i ćesara; a 
sama se zemlja iskrivila i putovi kopnom okopneli, a morima potopljeni. 
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Srušene su ćuprije i zapaljene tapije, samo se preostale duše, u insana i 
hajvana, viju kao leptirice čija će krila uskoro biti taknuta plamenom.

Ljudima glave više ne služe da kažu nogama kuda treba da nose 
te glave. Putnici koji ne znaju kojim putom da krenu, onim ispod gore 
ili onim iznad gore, jer su obadva zla (kao i u jednoj Sijarićevoj pesmi), 
pustiće da ih konji vode. Pošto razum insana prestaje, možda će um, u 
hajvana, od dva zla prebrati ono manje.

Ceo roman ‘’Carska vojska” zbiva se na putu. Počinje u Bihoru, u selu 
Raduliće, i vodi preko Jedrena (koje Turci zovu Edirne a Romeji su ga zvali 
Hadrijanopolis) ka Dunavu. Bihorski bedeli, sirotinja koja zamenjuje bo-
gatije, s jeseni 1828. godine ići će prema Dunavu i Vidinu da u ratu gine 
od Rusa. Od Rusa će toliko rana dobiti da te rane ne mogu ni izbrojati, čak 
i onda kad bi uistinu znali brojati. Većina se neće ni vratiti jer su rane bile 
neprebolne. Bedelske dukate, skrivene u ruhu, niko neće vaditi jer neće 
imati vremena da zašiveno rašije. Tako ni bedeli, ni oficiri neće znati za 
koliko su dukata ti vojnici poginuli. A na bihorskim bedelima je sve bilo 
tuđe: i gaće i jake, i kaputi i cokule, i uvijači i uprtači, i kese i dukati. I koliko 
je vode u bunaru bilo, toliko je u bedelskim očima bilo suza. A bili su to 
slobodni ljudi, sve dok nisu postali carski. Ćamil Sijarić veli da su bili toliko 
slobodni da nisu znali ni šta je to sloboda. Čitajući Ćamila Sijarića, učinilo 
mi se da je jedino slobodan onaj čovek koji ne zna šta je to sloboda.

Kao da Ćamil Sijarić stalno ima na umu drum, bilo da je drum otvoren 
ili zatvoren, da je slobodan iii neslobodan. Sijarićevi drumovi su probijeni 
konjskim kopitama; gradili su ih oni to su nekoga terali, pa ga nisu stigli. 
Gradili su ih vojskovođe, kraljevi, carevi, sultani i ćesari; gradili su ih no-
sači zlata u kesama. I secikese. Najmanje je drumove gradila sirotinja, jer 
meko hodi bosom nogom. ‘’Tek svak se na drumu, kao na kakvu hartiju, 
upisao da je tuda prošao”.

Mnogo je toga Ćamil Sijarić upisao i mnogo toga opisao. To je s1ožen 
pisac. Da bi se posve shvatio, valja nam često otvoriti istoriju ili neku 
drugu knjigu. Ne može se tako lako Ćamil Sijarić shvatiti. I sam sam Bi-
horac, ali nikada do kraja nisam shvatio ni Ćamila Sijarića ni naš Bihor, 
niti naše Bihorce. Kad zaključim da su Bihorci tužni, učini mi se da nisu; 
kad pomislim da su slobodni, učini mi se da su neslobodni; kad pomislim 
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da će da opljačkaju, zakljućiću da otimanje mrze; kad krenu na put da 
ukradu, naći će razlog da se vrate; kad svako pomisli da za bunu nisu, oni 
se pobune. Bihorac voli oružje, ali ga ne nosi jer mu ga neko može oteti. 
Dakle, uprkos svemu, nisu mi pozanti Bihorci. Jedino znam da su vlasni-
ci jednog izvanrednog jezika. U jeziku im je sva snaga, sve oružje, sve 
bogatstvo, sva religija. Mogu kazivati epsku pjesmu pet sati, iako su tu 
pjesmu tek čuli od nekog putnika koji se na njih namerio a kada se brane 
od sudija i kadija, ne znaju ni da bleknu. Ne znaju se odbraniti ni od vlasti 
ni od nečasti. Jednom mi je Ćamil Sijarić rekao: “Da imam hiljadu života, 
i da imam hiljadu vreća, ja ne bih mogao u te vreće zašiljčati ono što uz 
kozu nazbori pola bihorske glave ispod zečje kape”. Učinilo mi se tada da 
je za Ćamila Sijarića ceo svet Bihor. I da su sve varoši Bihorci osnovali. 
Ćamil Sijarić vladara Stambola gleda kao Bihorca, bihorskim očima. I Beč 
vidi kao kamenje ozidano bihorskom rukom. Sve je Bihor. I svi su Bihorci. 
Jedna Bihorka, na konaku kod Ćamila, gledala je svetla Sarajeva, pa će: 
“Bože mili, koliko je ovo Sarajevo veliko. A u Sarajevu moj Ćamil najpa-
metniji”. Neće se Sarajevo naljutiti ako ovako završim ovaj tekst.
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Në kodër, sipër fshatit, shpërtheu zjarri.
Fshati, çdo herë mbrëmjen para ditës së shën Pjetrit ndez zjarre të tilla.
Kur i shikon prej ane, në muzgun e ndritshëm, ato zjarre nuk duken si të 

ishin prej prushi dhe flake, por si një pellg sermi të shkrirë – që është derdhur 
dhe shkëlqen aty, në terr. Fytyrat pranë tyre janë të remta si prej bakri, dejtë 
e gjakut janë fryrë nën lëkurë, ngjyrat që lulëzonin në rroba – të duket si-
kur flasin. Këndojnë me mallë dhe me ngeshëm, brenda këngës ka frikë dhe 
dëshpërim, diçka të rëndë si guri.

- Gunë fshatari, – më thotë Demku, një djalë thatanik e i hollë – me trupin 
mbështjellë me një këmishë prej liri, me brekë të linjta, me qylah mbi kokë. 
Nuk e kuptoja çfarë dëshironte të thoshte, prandaj vetëm heshtja dhe ia shikoja 
fytyrën e zbehtë, të rraskapitur, vetullat e murrme, të shkurtra, që në dritën e 
flakës së kuqe – vezullonin si t’i kishte kapur flaka. Ma kapi dorën, e mbajti 
pak, e pastaj e mbështeti në faqen e vet, duke thënë me zë të ulët:

- Ti nuk gëzohesh. A thua nuk di. Edhe unë jam ashtu. Po edhe sikur të 
dija, nuk do të doja ta bëja bashkë me ta. Ai atje, që rri ndenjur, me mustaqet 
e verdha si bishti i dhelprës, një herë më ka rrahur si gjakësor. Edhe të tjerë 
këtu më kanë rrahur, megjithëse i kam kushërinj, prandaj s’dua të rri me ta. As 
unë nuk i pranoj ata, as ata mua. Dhe këtu u ndal. Me kaq, pra. Nuk mundemi. 
Guna fshati. S’ vlejnë gjë ata, por as unë nuk vlej. Askush në fshat nuk vlen.

Më shikoi butë, i përhumbur, ma shtrëngoi dorën me gishta të lagur dhe, 
në fund, e vuri në gjoksin e vet.

- Këtu kam një dhimbje. Pushon një grimë, pastaj dhemb përsëri, - më 
thotë ai duke shtypur mbi zemër. Sytë e tij më nuk janë të gjelbër, por të errët, të 
nxirë dhe me rrathët që nën ta rëndojnë, duken të çuditshëm, të papërcaktuar, 
shikojnë sikur të kërkonin diçka, megjithëse e dinë se asgjë nuk do të gjejnë.

- Këto që të kallëzova, mos ia trego askujt. Askush në fshat nuk duhet t’i 
dijë. Sepse do të gëzoheshin. Unë s’ kam kurrkënd të zemrës, në botë. Timin, ta 
quaj ashtu. S’ka problem. Ashtu, pra. Punë e madhe që nuk kam.

Rrudhi me krahë sikur edhe vetë habitej për këtë gjë, pastaj m’u afrua dhe 
më pëshpëriti në vesh:

Qamil Sijariq (Ćamil Sijarić)

DEMKU
Përktheu: Anton Gojçaj
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- Sonte do të krisë pushka. Por ti mos fol. Këtë gjë e di unë, e di ti dhe dheu 
i zi. Askush tjetër. Mos fol.

Ra në botë dhe treti. 
Në zjarrin e vatrës kërciste dëllinja, nga krandet e thata të qarrit shpërt-

henin shkëndijat, kurse lëvorja e çempresit lakohej me kujisje, si duke vajtuar. 
Mijëra shkëndija fluturonin në ajër, bënin dritë në thellësitë qiellore, pastaj 
binin prej së larti poshtë, të fikura, e ndodhte që ndonjërit t’ia digjnin flokun 
ose penjtë e lidhur, me ç’rast njerëzit kërcenin, kurse ahengu, në këto orë të 
natës, shtohej, bashkë me lojën e shkëndijave. Kurse poshtë në fshat shtrihej 
drita e hënës, e gjerë dhe e dendur, që po ta kapje mirë me kërrabë mund ta 
çoje lart – si mëndafshin. 

Dikush, papritur, më ngrehi për mëngësh. Ishte Demku. 
- Gugasin përmallshëm, ë? Nuk këndojnë. Unë s’i dëgjoj dot. Nuk e dua 

pikëllimin, e pra, edhe vetë ndihem keq. I palumtur, vëlla. Për shkak të asaj 
dhimbjeje. Eja këtu të të tregoj.

Ecëm në terr dhe u ndalëm pranë një çufrre. Ai e mbante ndër dhëmbë një fije 
kashte, duke pështyrë shkurt në barë, i dalldisur dhe i tretur për ndonjë shkak.

- Nuk e shoh, them, atë dhimbje. Por e mbaj me vete, derisa ajo më ha 
nga brenda – vetëm lëkura ka mbetur prej meje. Diçka më përvëlon. Ka njerëz 
që pandërprerë digjen – kam dëgjuar këso gjërash unë – që ti do thoje se janë 
të shëndoshë, por jo, nuk janë të shëndoshë, sepse digjen në brendi. Prandaj 
heshtin, durojnë. U është gjykuar ashtu. Por dije, sonte do të krisë një pushkë. 
Larg do t’i ndihet zëri. Kurse ata - të marrët - gëzohen. Këndojnë dhe, dëgjo – i 
mundojnë lopët. 

E ngrehi një rremb të vogël dhe e theu.
- Po ti... A këndon?
Më shikoi drejt në sy, si ta kishte shumë të nevojshme që të merrte vesh a 

di të këndoj dhe si? 
- Sonte kam nevojë për një fyt të mirë. Prandaj të pyes. Natë e errët, apo jo?
- Duket edhe më e errët, - i përgjigjem unë – sepse kemi ardhur pas zjarrit.
- Kurse unë kisha dashur që të jetë e errët, - thotë ai, pastaj e ngriti kokën. 

– Që ta dish, sonte jam hajdut.
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Nuk fliste. Fytyrën e kishte të zezë, dhëmbët të bardhë, mbi kokë kishte një 
kësulë të bardhë prej leshi, kurse nën kësulë i dilte gërsheti i perçes.

- Them se sonte do t’ia grabis vajzën Jusufit. Atij fytyrëverdhit që më ka 
rrahur.

Më kapi rreth beli, duke më shikuar prej poshtë me sytë pa shkëlqim, që 
kishin hyrë thellë nën vetulla, pastaj foli me zë dhe diqysh thatë:

- A dëshiron të jesh vëllai im?
I tëri u fut në ato fjalë dhe pastaj më shtyri goxha mirë me bërryl që të 

ngutem me përgjigjen.
Unë s’ bëja zë. Ai u mbështet edhe më shumë për meje, e përkuli kokën 

kah gjoksi im, duke përshpëritur diçka, me zë të ulët dhe të ngrohtë, që unë 
s’arrija ta kuptoja. Papritur u shkëput prej meje, e nxori thikën nga brezi, e 
ngriti lart dhe, duke më shikuar drejt dhe ashpër, pas tehut, shqiptoi qartë:

- Ti je Asllani.
- Po.
- Ti shkon në shkollë.
- Po.
- Dhe bredh gjithandej, nëpër botë.
- Bredh.
- Kurse unë jam Demku.
- Po.
- Unë jam rrogtar dhe ruaj lopët.
- I ruan, çka atëherë?
- Epo, unë s’kam vëlla. 
Unë heshtja. 
Ai e uli fort kokën, ndenji pak ashtu dhe diçka mendoi, pastaj befas klithi:
- Prej sonte ti je vëllai im. A pranon? – thotë ai, kurse majën e thikës që 

shkëlqente, e ngul në lëkurën e dorës së majtë. Një vijë e zezë dhe e dendur 
gjaku rrodhi dhe, duke përshkuar muskulin, pikoi mbi bar.

- Pije! Një pikë. Që të bëhemi vëllezër. Unë ky që jam, kurse ti je njeri i 
mirë. Unë këtu në fshat, e ti në botën e madhe. Ee, nëna ime e dashur! Ash-
tu… tani jemi vëllezër. Kurse ti do të më shkruash letër: “Deri në këtë çast jam 
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shëndosh dhe mirë. Po ti, vëlla i dashur, si je?” Kurse unë do të të përgjigjem: 
“ Edhe ne jemi shëndosh dhe mirë, po ty, vëlla, si të kam?” E tash të shkojmë 
te budallenjtë – më thotë ai dhe fërkohet me dorë sikur të zhvishte diçka prej 
vetes. “Tani kam një vëlla, tani nuk jam vetëm. Ai mua një letër, unë atij një 
letër”, flet ai me vetveten, pastaj shton me zë:

- Babai im më thoshte: “ Gjeje, bir, një vëllam, atë do ta kesh si vëlla prej 
një nëne, edhe më i mirë se vëllai, që të të mos dëmtojë dynjaja”. Ai kishte tre 
vëllamë. “Për një qime tënden, ne japim kokën”, - i thonin ata. Ashtu edhe 
ndodhi. Për shkakun e tij, njëri e dha jetën. 

Edhe diçka tjetër:
Demku u kthye kah unë dhe më shikoi.
- Po të ma kishe refuzuar gjakun, me këtë thikë, mbaje mend, po atë mo-

ment kisha bërë diçka. Vetvetes, them. Për shkak të fytyrës. Por ta lëmë tash… 
tani jemi vëllezër.

Zjarret ishin shuar dhe zhurma në fshat ishte fashitur.
- Tash është shansi, - thotë Demku dhe heq kësulën. E palos dhe e vendos 

pas brezi.
Tash, vëllaçko, do ta grabisim. Ajo do të dalë vetëm. Vajza, mendoj. E ti 

shiko, të bëhesh krushk. Po ta shihte babai im se kam vëlla, ai prej dheu do të 
më çonte fjalë: “ Lum si ti, Demku im, ti ke gjetur një vëlla!”

U ul gjunjaza dhe porsi sovajkë u fut në drithin buzë rruge. Elbi i rritur, i ar-
dhur mirë, shushurinte para nesh, pëshpëriste diçka gazmore, duke u përkulur. 

Para arës një shtëpi, e vjetër, e zezë, para shtëpisë një trung kryeneç, i thatë 
– në një rremb rri një buf.

- Ruaju mirë kësaj shtëpie, - më thotë Demku dhe më ngreh për mënge. – 
Ajo është e shkretë – të gjithë kanë vdekur, por gjithë natën aty dëgjohet djepi. 
Atëherë shpjegoma ti: shtëpia e shkretë, e brenda djepi. Ti ke shkollë. Mos kalo 
afër kësaj shtëpie, natën. 

Një fushë e gjelbër, me barë të butë, të freskët nga vesa, nën fushë vija e 
bregores, nën bregore gurgullon çezmja. Demku, me duar lidhur pas zverku, 
hesht dhe mendon diçka në vetvete – pret që nata të shkelë edhe më thellë. 

- Çezmja, - thotë ai me zë të ulët.
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- Çezmja, - i them unë atij.
- Po flet uji, - thotë Demku, pastaj shton mençur dhe ngadalë: “ Të gjithë 

ujërat flasin, kur bie nata. Këtë ma ka thënë një xhandar, e ti tash më trego a 
është kjo e vërtetë. Të gjithë – thotë – kanë folur dikur: druri dhe guri, dheu 
dhe bari, por ja që, për ndonjë arsye, sot nuk flasin. Me përjashtim të ujit, them 
unë – dëgjoje. Ishte i mençur ai xhandari im. Unë atij ia kam ruajtur lopën dhe 
të premteve haja bukë të bardhë. Kjo ishte në Devreç, një fshat i largët. Unë isha 
atje, tek ai, në atë fshat, kurse tokën e kisha këtu, pastaj ma morën. Kushërinjtë 
e mi. Ky është shkaku i ngatërresës sime me ta. “ Nuk ta japim, thonë, ti je 
rrugaç. Çka të duhet toka kur s‘ ke vegla pune. Dhe s’ke asgjë tjetër”. Xhandari 
i dëbonte, derisa e çuan diku tjetër. Dhe ashtu treti gjithçka. Më ka mbetur 
vetëm shtëpiza. Vëllai im. Një letër unë ty, një letër ti mua. Është më mirë që 
gjësendet nuk flasin. Ta zëmë, çfarë do të tregonin varrezat. As me hunj nuk do 
t’i bënim të heshtin. Por ja, uji... Uji e ka ruajtur dhe flet. Çfarë kënaqësie, kur 
e dëgjon. Këndon.

Kërceu në këmbë dhe u fsheh në hije dhe prej aty, i bardhë dhe i zbehtë, 
por edhe i tmerrshëm si të ishte fantazmë, pëshpëriste duke lëvizur dorën.

- Për këtë arsye, vëlla, unë hakmerrem ndaj tyre. Kushërinjve të mi. 
Hakmerrem për tokën që ma përzunë. Po ua rrëmbej vajzën. Po e marr një 
kushërirë – theksoi ai dhe u ndal, priste të shihte a do të thoja unë diçka. - 
Asgjë tjetër nuk mund t’u bëj unë atyre. Unë jam i varfër, e ata të fortë.” 

Nuk e di, vëlla, a është mëkat. Të flesh, të shprehem ashtu, me kushërirën. 
Ulesh, e puth, ajo cullak, e jotja, - ama kushërirë. Të zë trishtimi. Thuaje një 
fjalë, he, burrë. Pse s’flet. Por nganjëherë jo. Nuk mendoj ashtu, por them: çfarë 
– gjaku! çfarë – kushërinjsh! Asgjë nuk i kam, as ata mua. Vetëm plaçkitje. “Ojs 
Murro, lëvroje tokën e Demkut!” Shikoje, Jusuf, sa e zezë është! Dhe shikoje, 
Jusuf, si zbehet! Kjo në zemrën time... aty e ka fillin. Nga Jusufi. Dhimbja ime. 
Por do të më hiqet kur të hakmerrem. Kur edhe atij t’i dhembë zemra.

U qetësua dhe u bë i tëri vesh. Dëgjova sa me zor merrte frymë, si ta 
shtrëngonte diçka për fyti. Diku në fshat kërciti një dru i thatë, një qen i lidhur 
skërmishi dhëmbët me përtaci, pastaj prapë qetësi, e pastër dhe me shtrirje të 
gjerë, - hidhe një gurë dhe do ta turbullosh, si ujin.
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- Vetëm djepit ia kam frikën unë. Atij në atë shtëpinë e lënë shkret. Kurse 
atyre – jo! – thotë Demku dhe shton që unë të mos luaj nga vendi derisa ai të 
mos kthehet me vajzën. U ul galuc dhe u zhduk.

U shtriva mbi bar dhe shikoja yjet. Disa dukeshin shumë afër, ishin të 
mëdhenj dhe të kuq, si t’i kishin punuar prej bakri. Disa hapeshin në mënyrë 
të çuditshme, si kuti me kapak floriri, ku vezullojnë margaritarët dhe gjithçka 
bie poshtë në lum, i cili për këtë shkak edhe mbetet i kuqërremtë. Disa ishin 
të vetmuar. Unë i shikoj dhe mendoj për Demkun. Po ta kishte çdo njeri, këtu 
në tokë, yllin e vet në qiell – njëri prej tyre do të ishte i Demkut. Por ata rrinë 
rehat dhe nuk hakmerren. Luajnë krahët dhe shikojnë fshatin – i cili përngjan 
në varreza.

Bashkë me erën, që fryu nga jugu, Demku u shfaq para meje me gjithë 
vajzën – të dy të bardhë, me frymëmarrje të çrregulluar, me opinga në duar.

- Puthja dorën vëllait dhe krushkut, bareshë lopësh! – shfryu ai vrazhdë 
nëpër dhëmbë dhe e shtyu vajzën, e cila gati zuri në thua. Ajo u përkul dhe më 
puthi. Buzët i kishte të ngrohta, trupi i dridhej, brenda saj kumbonin një mijë 
tela. I vinte era vathë bagëtish dhe grurë i pjekur, kishte këmishë të gjatë deri te 
thembra, në dritën e hënës dukej e kuqe, mbi gjoks jeleku i mbushur me gjinj 
të imët – ngrihej dhe ulej sikur t’i përkundëte dikush në duar.

- E mirë, ë? Gjallë, merr frymë, flet. Nuk është si dheu - i vdekur – më 
thotë Demku, pastaj u kthye kah ajo – ky është me shkollë. Vëllai im. Di të 
numërojë në shtatë gjuhë. Ka ardhur te tezja, te Muratka. Ai mua një letër, unë 
atij një letër. 

U nisëm nëpë bar, tash shumë të lagur nga vesa, që dukej mjaft i yndyrshëm.
- A shkruan diçka në libra? – pyet Demku.
- Për çka e ke fjalën?
- Për këtë vajzë. A është mëkat të merret kushërira? Sa e mirë që është. Si 

ara. Në libra nuk ka asgjë për këtë gjë. Xhandari im kishte dy libra. E i lexon, 
more vëlla, si t’i grahte kalit. Pastaj përmendësh: tara-vara, tara-vara. Aty ka 
gjithçka: kush vret, kush vjedh, kush e rrëzon gardhin e dikujt – dhe për gjit-
hçka dënimi. I tillë ishte ai farë libri i tij. Në xhep mund ta fusje. Aq ishte. Dhe 
gjithë ato tmerre ishin shkruar brenda tij.
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Para nesh rruga, e ngushtë dhe e shtrembër, sikur dikush ta kishte hedhur, 
nga lart, një litar në fshat, e ai kishte rënë si i ishte tekur. Vajza çante e para, 
duke iu dridhur në një mënyrë të çuditshme krahët, thyhej në bel dhe bënte 
zhurmë me opinga.

- Prej një gjaku... Unë dhe ajo.
Demku përsëri u kap për zemre, po nuk ra veç trupi i tij bëri një lëvizje 

harkore dhe kësulën e qiti në zverk. 
- Neve do të na vrasin. Të dyve. Do të na vrasin vëllezërit e saj. Po ku të ik? 

Në një fshat të largët, them, që askush të mos e dijë ku jam dhe si jam. Me këtë 
kece. Ne të dy jemi një gjak. 

Këtë fjali e përsëriti tri herë dhe çdo herë më fort e më tmerrshëm, pastaj 
kushedi përse u shkund i tëri, e kapi vajzën dhe e tërhoqi në gjoks.

- E imja! Merr frymë! Flet! Prej një gjaku... Tokë trishtimi!
Kjo nuk e fyente vajzën - ishte ngjitur për tij, s’ bëzante, dridhej - në flokë 

i fëshfërinin gërshetat. 
- Do të ta blej një lule artificiale. Edhe diçka tjetër do të të blej... Ka për të 

blerë Demku.
E pastaj befas u kthye kah unë.
- E shikoj dhe më përzihet në bark. Nuk di çfarë të bëj me të.
- Asgjë, - i them unë. - Çoje në shtëpi.
- Në shtëpi, thua. Eh, sikur ta lejonte qitapi ta martoj, por qitapi s’e lejon 

këtë gjë. Përveç nëse veproj jashtë qitapit. Çka thua ti? A ta mbaj ashtu, pa 
martesë. Jashtë ligjit, them. 

- Epo mbaje jashtë ligjit, nëse bën. 
Demku u mendua. Rrihte me opingë tokën e thatë dhe shikonte atë çfarë 

bënte, pastaj e ngriti kokën dhe tha me vendosmëri:
- Kjo s’ka ndodhur kurrë nën diell. Qyteti do të.... Rrufetë do të... 

Qumështi do të shterrej në gjinj - nga mëkati, i madh, në tokë! Dhe atë mëkat 
e bëra unë.

Dhe shfryu thellë. 
Njeriu bën diçka, e nuk ia di fundin. Por aty edhe rri lezeti, e nis një gjë, e 

del një gjë tjetër. Ja ku e ke, me vajzat gjithmonë ndodh kështu. Unë ty të dua, 
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a më do edhe ti mua, shpirt. Më ndaj nga vëllezërit dhe më ço ku të duash. E 
tash, ja ku është, rri - çoje kah të duash, nuk të pyet, e unë nuk di kah ta çoj.

Heshtëm që të tre.
Një re e gjerë hapëronte në qiell, kurse gjysma e fshatit, ajo nën kodër, 

kishte rënë në një hije të thellë, të errët. Në një shtëpi u ndez një llambë dhe 
drita, e verdhë, pulsonte qetësisht - si një lule e verdhë.

I thash Demkut që të ngutemi, sepse përndryshe mund të na ndiqnin dhe 
të na kapnin – që do të ishte një gjë e turpshme.

I druhesh belasë – tha ai – u trembesh vëllezërve të Hanifes. Kjo imja quhet 
Hanife. Është kunata jote. Në letër do të pyesësh për të: “ Si është kunata ime, 
Hanifja?” Dhe mos ki frikë nga vëllezërit e Hanifes, sepse ata janë të vdekur.

- Si, të vdekur?
- Epo nuk janë tamam të vdekur, por ashtu – si të vdekur. U kam hedhur 

pluhur dheu nga varrezat. E kam futur dorën në varr, kam kapur pak pluhur 
dheu dhe ua kam hedhur atyre. Dhe secilën herë kam thënë: “Flini, o të gjallë, 
si të vdekurit” – dhe tani ata flejnë, si të vdekur, edhe po të duan – nuk mund të 
zgjohen. Këtë e kam dëgjuar nga një ushtar. Po kthehej ai nga Turqia – thoshte 
– për midis Greqisë – s’ka asgjë që njeriu mund ta lagë gojën. Prandaj vidhte. 
Natën. Shkonte në varreza, merre pak pluhur dheu, pastaj kështu si unë. Dhe 
kurrë nuk e kanë kapur. Njerëzit i dinë të nëntëdhjet-e-nëntat. Çmos. Mos e qit 
nga mendja të pyesësh edhe për të, për Hanifen.

E thirri Hanifen dhe i tha hareshëm:
- Vëllai im ka për të pyetur për ty, në letër.
- Qebesa mirë ua ktheva, - tha Demku, pastaj shtoi për veten: “ Për fatko-

bin tim të mallkuar! 
Kaloi më shumë se një gjysmë viti. U ula dhe Demkut ia shkrova një letër dhe, 

në letër, e qortova mirë pse nuk më lajmërohej. Pyeta edhe për Hanifen, ndërsa atë 
e quajta vëlla, ashtu siç edhe ka kërkuar: “Unë jam mirë, po ti, vëlla, si je?”

Letra ime mori përgjigje. Një letër e verdhë, goxha e zhubravisur, shihej 
se kishte ndenjur gjatë, ndoshta e kishte mbajtur dikush në gji, - e shkruar por 
e padërguar. Aty dalloheshin dy dorëshkrime, të dyja me shkronja të mëdha, 
shkruar pa shumë zhdërvjelltësi – nga një dorë e ngathët, e para nga të cilat 
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fillonte kështu: “ I dashur, ylli i vëllait, të shkruan vëllai yt Demku dhe pyet për 
shëndetin tënd. Edhe Hanifja pyet për kunatin e vet, ç’bën dhe si i ka punët. 
Kurse vëllai yt të përqafon tri herë – me dorën e djathtë me të cilën të shkruan 
– shtrije t’i shtrëngojmë duart! Ky dreq Jusufi nuk po do me të mirë, prandaj 
do të më duhet të shpërngulem prej këtu. Të puth në ballë, si vëllai vëllanë, 
ndërsa Hanifja të dy duart, edhe tokën ku shkel këmba e kunatit. Selam dhe 
përshëndetje dhe na shkruaj menjëherë, që të shtunën ta marrim letrën, vëlla, 
shpresa ime.”

Në fund ishin dy lule – të vizatuara me laps, të rrumbullakuara me një 
qark brenda dhe me shumë fletë. Të vizatuara nga dy duar – njëra e Demkut, 
tjetra e Hanifes – ishin edhe dy dëshira të ngrohta, të cilat nuk mund të shpre-
hen me fjalë. 

Nën to ishte një letër tjetër. Këtë letër ma kishte dërguar tezja: “ Asllani im, 
të t’i them disa brenga. Demku na e ka marrë fytyrën, e ti, bir, i dërgon atij letër. 
Atë e ka vrarë Jusufi, e vrau natën dhe mirë ia bëri. Ndërsa Hanifen, motrën 
e vet të gjorë, e hypi në një kalë të ligshtë, pastaj kalin ia dha një cigani dhe ai 
e shëtiti nëpër fshat. Dhe nuk shikonte përpara, siç shikohet, por vëllezërit e 
kthyen kah bishti, që koria të jetë edhe më e madhe - sepse kishte ikur pas atij 
thiut, Demkut, hem kushëri, hem i varfër. Qajti e qajti pastaj pushoi, shikoi e 
qetë para vetes, hypur majë kali. Pastaj Jusufi e çoi syrgjyn. E treti diku larg 
fshatit. Nuk është për t’i zënë besë fshatit, që thotë se ai cigani e shiti për lekë, 
atje diku në Arnautlluk. Këtë që ta ka shkruar Demko-zeza, e kam gjetur në 
rrobat e tij të përgjakura”-.

Tezja, në vazhdim, shkruante për gjëra të tjera.
Ishte një mbrëmje e butë vjeshte.
Rrija në dritare dhe shikoja yjet. Ata ishin edhe tash afër, si në pranverë – 

në vigjilje të ditës së shën Pjetrit.” Gjallë... flet... dashuron... Nuk është e vdekur 
si dheu.” Fjalët e Demkut më gërryenin përbrenda. 

Një yll u shpërbë në qiell. Ndoshta ishte Hanifja. 
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Po brego, upral o gav, lijah te phabol e jag. 
Angla o sajek Petrovdan e gaveske manuśa phabaren agasave jaga.
Dikhinde rigatar, andar strafilutno tunǎriko, ni mujin p-e angara thaj pla-

meno, no p-e lokva bilade srmaki - čhorrdili kote thaj strafinel ane jrat. E mi-
sure paśa lende dikhljon sar xarkumasko lolipe, tala e morćhi thavdel damajra 
rat, e farbe po ruho luludǎvni - phendolpe den vorba. Gilaven kahruneh thaj 
crrdineh, an-e gili e dar thaj izrape, varso pharo sar e barr.

- Gavutni raguna, - phenel maje o Demko, śuko thaj sano čhavo - pe lehte 
parrno khuvdo gad, e pantole lanostar, po śoro ćulafo. Ni haćarrdem so phe-
nel, thaj bialavehko dikhav le - lehki misura bledno, phajrarrdo, e phova sivi 
thaj xarne, strafilutne lole plamenoha - strafinen sar kaj hi phabarrde. Istarrdah 
ma vastehtar, istarrdah cerra, thaj thodas le pe pi čham, thaj polokeh vaćarel:

- Tu ni baxtavoh. Ni ʒaneh li. Gasavo sem thaj me. Thaj vi te ʒanav, lenca 
naśti. Okova inća, okova kaj beśel, galbeni mustakenca sar lisicaki pori, vov 
jek drom ʒungaleh marrdah ma. Thaj avera akate marrde ma, a me rodǎkuri, 
thaj ni čhuvav sama. Ni bajrakaren man, thaj ni me len. Thaj gija ačhilah. Pe 
kova, phenav. Naśti khetaneh. Gavutni raguna. Ni molnen khanči, thaj ni me. 
Khonik naj lačho an-e akava gav.

Dikhelas ma kovleh, xasarrdeh, o vast ćićidelah ćinge najenca, thaj maj-
palal thodah le po kolin.

- Kate si man varrso so dukhal man. Ačhel gia cerra, thaj pale dukhal, 
- vaćarel maje vov thaj spidel karing o iljo. Lehke jakha naj majbut čajrale, 
no kahrutne, modrune, bajrile telal lende e thalajakhavle, dikhlǒn darandes, 
biʒangle, dikhen sar kaj varrso roden, a ʒanen kaj ni ka malaven khanči.

- Na de vorba andar akava, andar kova so phendem će. Kova khonik ano 
gav daral te ʒanel. Baxtavonah. Naj man khonik pe lumia ilǎvno. Mrrno, te 
phenav. Gia si. Nek najma.

Hornes vazdel e dume, sar kaj korrkorre koleske paruvel pe, thaj paśan-
des śupuri mange po kan:

- Ajrat ka pharrol jek jagali. A tu, ni alav. Me kova ʒanav, thaj tu thaj e 
phuv kali. Śutisar.

Dijas maśkar e manuśa thaj xasaljo.
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Ane jaga pharronas e kleke, phućolas o śuko xrastosko kaś, thaj śoldes, 
sar kaj rovel bangolas e brezaki kora. Milja źiśke ujranas ano zrako, o thulo 
tunjaripe lendar strafinelas, upral perenas xurrde, mule, a nesave phabarenas 
e bal thaj e dikhle, thaj e manuśa denas pe rigate, thaj o khelipe, akana ane 
jrat khetanes bajrol e źiśkenge khelimasa. A tele ano gav teljardilas o čhonipe, 
buhlo thaj thulo, te istares le ruvljasa ka vazdes le - sar e svila.

Varko sigales crdijas ma bajatar. Sas kova o saxlo Demko.
- Rovardes kućin, si gija? Ni gilaben. Naśti me te aśunav len. Ni kamav e 

tuga, a eke, tuźno sem thaj korrkorre. Bigilavno, phrala. ebet ko nasvalipe. Av 
akaring te mothavav će.

Iklistam ano kalipe thaj ačhilam paśa e kaś. Vov dandenca, xalas o burr, 
sigo čhungarrdelas tele ane čar, varsoha ingarrdo thaj xasarrdo.

- Ni dikhav la, ko dukh, phenav.No indjarav la, thaj voj xal ma, andral - 
numa e kora mandar ačilas. Varsohtar phabivav. Si gija manuśa thaj biagornes 
phabon - aśundem kova - thaj phendolaspe kaj si saste, a jok, naj saste, no pha-
bon andral. Thaj śutin pe, ingaren pesa kova. Gija si lenge krisome. A te ʒanes, 
ajrat ka pharrol jek jagali. Dur ka aśundol. A von - dile - baxtavon. Gilaven, a, 
aśun - kuren e gurumnjen.

Dijas mrrtik o krangici thaj phaglas le.
- A tu... Gilabes li?
Dikhelas ma orrta ane jakha, sar kaj mangelas but te čhuvel sama pe kova 

gilabav li me thaj sar me gilabav.
- Trubul man ajrat lačho krrlo. Goleske phučav. Kali jrat, si gija?
- Kerdolpe kaj si kali, - phenav leske, - avilam pala e jag.
- A me kamavas te avel kali, - phenel vov, thaj vazdel o śoro. - Me sem 

ajrat, te ʒanes, xajduko.
Khanči ni vaćarelas. Leski musura sas kali, e danda parrne, po śoro parrni 

pośomaki stadji, tala late dikhlol khuvdo perčino.
- Ka čorav ajrat jekhe čheja. E Jusufeske, phenav. Okole galbenoske kaj 

marrdas ma.
Istardas mo maśkar, dikhindes telal jakhenca bi strafinengo, chuvde hor-

nes tala e phova, thaj phenel vazdines thaj varesar zurales.
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- Manges tu te aves mo phral?
Sakofelo dijaspe ane ko alav, thaj zurales spidijas ma kujasa sigo te mot-

hovav leske. Me śutisaravas. Vov majbut dijaspe karing mande, thodas po 
śoro pe mo kolin, thaj varso vaćarrdas, polokes thaj tates, so naśti haćarrdem. 
Thaj sigo dijaspe mandar, ikaldas e čhuri andar o silaho, vazdijas le upre, thaj 
perdal e ośtrica, dikhindos man orta thaj barikanes, paćivales phenel:

- Tu san o Arslano.
- Sem.
- Tu sikos e śkole.
- Si.
- Thaj phires inća pe lumija.
- Phirav.
- A me sem o Demko.
- San.
- Me sem gavutno thaj arakhav e guruven.
- Arakhes, thaj so?
- Pa man naj phral.
Śutindom.
Vov hor teljardas po śoro, ačhilas gija thaj vareso delaspe godji. thaj an-

darjek drom vrkni:
- Katar akija jrat, tu san mo phral. Manges li kova? - vaćarel zuralo ane 

peste, thaj e narija čurikaki, savi strafisardas, chuvdas ane morćhi bičače va-
stesko. lenjorri rat, kali thaj thuli, čhorrdilas leske vastestar pe čar.

- Khap! Kapćin. Te ovas phral. Me gasavo savo sem, a tu lačho manuś. 
Me akate ano gav, a tu ane lumija. E daje guglije! Gija... akana sam phrala. 
Thaj ka ramos mange lil: “ Sar man ćeres phrala? A me ćuće ka mothavav: 
“ Thaj vi amen sam saste, thaj phenav lačhes, a tu, phrala bijando, sar san 
mange?” A akana te ʒas ke dile, - phenel mange vovthaj milovipe vastesa, sar 
vareso kaj pestar śulavel. “Akana si man phral, akana naj sem korrkorre. Vov 
mange lil, me leske lil”, phenel vov peske, thaj vakarel zurales:

- Mo dad phenelas mange: “Malav, ćhaveja, tuke pophrales, vov ka ovel 
tuke sar bijanimasko phral, majlačho phralestar, te na, čhaveja, e lumija mu-
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darel tu”. Les sas trin pophralutne. “Pala ćo bal, ka das amaro śoro”, - gija 
phenenas leske. Thaj gija sas. Jek sebet lestar mudarrdilo.

Thaj pana vareso:
O Demko okrenisaljo thaj dikhlas ma.
- Te na lijanas mo rat, akale čhurikasa, te ʒanes, sigo vareso kerdemas. 

Mange, phenav. Sebet o muj. No, muk kova, akana sam phrala.
E jaga lije te meren thaj ano gav śutisalji e graja.
- Akana si lačhes, - phenel o Demko taj huljardas e stadji. Bangardas la 

thaj čhutas la pala o silaho. - Akana, phraleja, ka čoras. Ka iklel voj mange 
korrkorre. Ko čhaj, phenav. A tu ka dikhes, svato te oves. Mo dad te dikhel 
kaj si man phral, andar e phuv vaćarelas mange: Barikanipe si tuke, mrrno 
Demko, tu maladan će phrales!” 

Teljardas pe phuvjate, thaj sar o čunako, čhudino andar zuralo thaj ʒanglo 
vast, xutlas ano źito paśa o drom. O ječmo bajrilo, bijandas, del śol angla 
amende thaj bangol, śupuri pe varrsave baxtale havazesa.

Angla e njiva jek ćher, purano, angla leste śuko kaś - pe jek krango beśel 
e sova.

- Arakh tu lačhes katar ka ćher, - phenel mange o Demko thaj istarel ma 
bajatar. - Vov si čučo - savorre muletar, a sorro jrat ande leste aśundol e kuna. 
Thaj mothav mange akana: čučo ćher, ane leste kuna. Sikos śkole. Na phir 
jraćasa paśa ko ćher.

E umal čajrali, e čar pe late kovli, ćingi rosatar, pala e umal e plajinaki 
fiza, tala e plajin aśundol e ćeśmava. O Demko khuvdas pe vasta tala o śoro, 
śutipe thaj ande peste del pe varso godji - adjićarel e jrat majbut te perel.

- E ćeśmava, - phenel polokes.
- E ćeśmava, - phenav me leske.
- Kova o paj del vorba, - phenel o Demko, thaj angljarel biźajikanes 

thaj polokes: - sa e paja vaćaren kana e jrat perel. Kova mothadas mange jek 
ʒandari, a tu phen mange si li kova čačipe. Sa varekana - phenel - delas vorba: 
o kaś thaj o barr, e phuv thaj e čar, thaj dikha sebet vareso adjives ni del vorba. 
Numa o paj, te phenav - aśun la. Biźaj seha kova mrrno ʒandari. Lehte arak-
havas e gurumnja, thaj paraśtujesa xavas parrno marrno. Kova si ane Devreča, 
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durino gav. Me inća, leste, ande kova gav, a mi phuv akate thaj dije la mrrtik. 
Sa me rodjakuri. Goleske si mi xoli lenca. “Ni das, phenen - tu san phiravno. 
So ćerel će phuv kana bućarrnipe naj tu. Thaj khanči naj tu”. Tradijas len o 
ʒandari, thaj pothanisarrde le. Thaj gija sa pelas. Numa mo ćherrorro ačhilas. 
Phraleja. O lil tu mange, lil me tuke. A majlačhes si kaj e stvaruri ni den vorba. 
So, phenas, denas vorba e limojra... Ni ćilesa ni phandesa lengo muj. A eke, o 
paj... E pajeske ačhilas, thaj vov del vorba. Aśunes thaj guglipe. Gilavel. 

Xutlo-tar pe prrne thaj ačhilas ande očhalin, thaj kotar, bledo thaj parr-
no, thaj varesar daravno sar čoxano, śupuria vareso čhinavnes thaj marelas 
vastesa.

- Thaj goleske me, phrala, lenge svetima. Me rodjakenge. Svetima pala 
e phuv savi lije mandar. Lav lenge čheja. Me rodjakestar lav, - vaćarel thaj 
ačhilas, ačhel te dikhel varrso te phenav. - Khanči me lenge aver naśti ćerav. 
Me čorro, a von zurale.

- A ni ʒanav, phrala, si li kova dośalipe. Čumides, te phenav - će rodica. 
Beśes, čumides la, voj nangi, ćiri - a ći rodica. Thaj o kahripe istarel tu. De, va-
ćar jek alav. So phanglan ćo muj. A varkana na. Ni godjaveri gija, no phenav: 
so - rat! So - rodjakuri! Khanči naj mange, ni me lenge. No si čoripe. Hanav 
e phuv Demkoski, ojs mrkonja!” E te dikhes Jusufe, sar kaljol! Thaj te dikhes 
Jusufe sar bledojpe! Kova ande mo iljo... lestar si. E jusufostar. Ko mrrni 
dukh. Thaj ka sastol kana ka svetima leske. Kana i les ka dukhal o ilo.

Šantisaljo thaj unzarrdas po kan. Aśundem sar phares lel arija, sar kaj 
varrso ano krrlo tasavel le. Varindje ando gav phagilas o kaś, ćinjes paśa o ćilo 
paślilo o ʒućel, thaj pale śantipe, śulavdo thaj buhlo, - čhude o barrorro thaj 
ka hanaves la, sar paj.

- Numa darav katar e kuna. Okolatar ando čučo ćher. A lendar - na! - phe-
nel o Demko thaj vaćarel te na maknima katar ko than ʒi kana vov ni iripe e 
čhejasa. Bangilo phujvate thaj xasaljo. 

Paślilem pe čar thaj dikhav e čehraja. Nesave seha but paśeh, dikhonah 
bare thaj lole, sar kaj si xarkumatar ćerrde. Nesave biʒangles putavonas, sar 
kutija sumnakune kapakoha, ande savi strafinel o drago barr, thaj sa perel tele 
ande len, thaj voj kolestar rumenipe. Nesave seha korrkorrne. Me dikhav len 
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thaj godji ćerav po Demko. Kana sajekhe manuśes, akate pe phuv, avelas leski 
čehrajin - jek avelas e Demkoski. A von śantinjale thaj ni svetin pe. Ćhelen 
phakenca thaj dikhen o gav - dikhlol sar e mule limojra. 

Bahvaljasa savi jugostar phurrdijas, o Demko angla mande čhudinjaljo e 
čejasa - liduj parrne, duho linde, e curuvljenca an-e vah.

- Me phralesko thaj svatosko vast čumide, de gurumnjutnije! - śupuri-
sarrdas čhindes maśkar e dand, thaj spidijas e čeja savi so ni pelas. Voj bangi-
las thaj čumidijas man. Lake vuśta tate, o trupo izral, ane leste baśalen milja 
thava. Sungal toresa thaj resle phuseha, pe late parrno gad ʒi ke prrne, avilas 
rumeno pe čonavlin, po kolin o jeleko, pherrdo xurrde čuča - vazdon upre thaj 
mukljon, sar kaj varko miśkoj len vastenca.

- Lačhi, je l´ de? Ʒuvdo isano, lel duho, vaćarel. Naj sar e phuv - muli, - 
phenel mange o Demko thaj dijaspe mosta karing late - vov hi sikando. Mo 
phral. Ʒanel vov te djinel pe efta čhiba. Thaj avilo ke pi tetka, ke Muratka. Vov 
mange lil, me leske lil.

Phirrdam čajrasa, akana pherrdi paj, avilas varakatar khojali.
- Si li khanči an-e pustika? - phučel o Demko.
- Pe so godjaverisares?
- Pe akija čhaj. si li bezeh te les e rodica? A lačhi si. Sar e umal. An-e 

pustika naj khanči andar kova. Mrrne ʒandares seha duj pustika. A drabarenl 
len, phrala, sar kaj grasteh ćhelavel. Thaj del pe godji: tara-vara, tara-vara. Sa 
hi kote. ko mudarel, čorel, varkaski bar peravel - thaj pala sah o pukinipe. Bi 
pukinimasko khanči. Ni te deh čik. Gasavi ko pustik sas leski. An-e poski śaj 
les la. Agasavorri. A gasave bezexa an-e late ramome.

Angla amende o drom, sano thaj bango, sar kaj vareko, upral e bregostar 
tele an-o gav čhudijas o śolo, thaj vov pelas sar kamlas. E čej dijas trka an-
gluni, varesar čudno dumenca ćhelindos, phagarrdinos an-o maśkar thaj zor 
delas curuvljeasa.

- Jekhe rateske... Voj thaj me.
O Demko pale istarrdas pe iljestar, va ni bangilas, no kolinisaljo thaj e 

stadji palpale čhudijas.
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- Ka mudaren amen. Lidujen. Ka mudaren amen lake phral. A kaj te 
naśav? An-e varrsavo gav, dur, phenav, khonik te na ʒanel kaj sem thaj sar 
sem. Akale buznjaha. Amen sam jekhe ratestar! 

Ka alav trin drom palavrisarrdah, thaj sajek drom maj zurales thaj darav-
nes, the varsohtar izrajas sah, istarrdas e čeja thaj crdijas la kolineste.

- Mrrni! Diśi! Vaćarel! Jekhe ratestar... Phuvjeno kahrime!
E čheja kova ni daravelas - crrdisalji pe leste, śutia pe, izdralas - an-e lake 

bala śundonas e pletenice.
Ka ćinav će xoxavni luludji. Thaj joś varrso ka ćinav će... Ka ćinel će o 

Demko.
Thaj sigales dijaspe mosta karing mande.
- Dikhav la, eke, thaj o nasulipe resel ma. Thaj ni ʒanav so śaj laha ćeravah.
- Khanči, - phenav me lehke. - Indjar la ćhere.
- Ćhere, phenes. Eh, kana o ćitab delah te prandi la, no o ćitab ni del. Numa 

te hanavav tala o ćitab. Te istarav la gija, biprandini. Po śukipe, te phenav.
- Pa istar la po śukipe, te śaj.
O Demko godjaverisardah. Lijas te hanavel curuvljasa an-e śuki phuv 

thaj an-e kova dikhelas so ćerel, thaj vazdindos po śoro vaćarrdas.
- Kova joś tala o kham naj sas. O grado... e gromuri... o thud an-e źivinde 

śukolah - e dośatar, phare, pe phuv! A me ko doś ćerrdem!
Thaj lijah duho.
Ćereh vareso gija, a ni ʒanes lesko agor. A an-e kova si o guglipe: khuves 

jek, a iklel aver. Ake tuke... e čhajenca kova sakonak avel. “Kamav me tut, ka-
meh tu man, mo odji. Ulav ma me phralendar thaj ingar man kaj kameh”. A aka-
na eketali, ačhel - ingar kaj kames, ni phučel, a me ni ʒanav kaj te ingarav la.

Li trin ʒene śutisaras.
Devlesa ʒalas buhlo ćeri, thaj opaś o gav, koja tala o voś, pelas an-e kali 

melaxni očhalin. An-e jek ćher dijaspe jag e lampa, thaj o galbeno nuro, polo-
kes izdral - sar galbeno luludji.

Phendem e Demkoske te sigaras, śaj vareko rodelas amen, thaj reselas - 
laʒavipe te pharrol.

Ća
m

il 
Si

ja
rić

  
DE

M
KO

  
Pe

 rr
om

an
i č

hi
b 

bo
ld

as
 o

 R
už

di
ja

 R
us

o 
Se

jd
ov

ić



PORTRETI  PORTRETE  PORTRETURI

50

PORTRETI  PORTRETE  PORTRETURI

- Daras ćingarimatar, - phenel vov. - Darah tu e Xanifake phralendar. Aki-
ja mrrni phučel pe Xanifa. Voj hi ći bori. An-o lil ka phučeh andar la: Sar hi e 
Xanifa, mi bori?” E madar ae Xanifake phralendar, von hi mule.

- Sar mule?
- Naj baś mule, no si - sar mule. Pe lende čhorrdem e čik andar o limori. 
Čhutas o vast an-o limori, purnek phuv lijas thaj čhorrdas pe lende. Trin 

droma. Thaj sajek drom vaćarrdas: “Soven, ʒuvde, sar okola e mule” - thaj 
von akana soven, sar e mule, thaj sa te kamen - naśti te uśten. Kova aśundem 
vi katar jek askerno. Iriape andar e Xoraxani, a e bokh - phenel - andar e phuv 
Grčkaki - khanči naj an-o muj te čuvdol. Thaj čor. Ujrat. Ʒa pe limojra, le 
phuvjatar, agija sar me. Thaj nikana ni istarde le. Ʒanen e manuśa vi akava vi 
okova. Sakofelo. Na te bistres te phučes vi andar late, andar e Xanifa.

Dijas muj e Xanifa thaj thaj baxtales phenel lake.
- An-o lil ka phučel vi andar tute. Mo phral.
- E o beli lačhes osvetisaljo lenge, - phenel o Demko, thaj peske vakarel: 

“Pala piro armandno čorripe!” 
Nakhlas majbut katar opaś o brrś. Beślem thaj e Demkohke ramosardem 

lil, thaj an-o lil lačhes xalema lesa so ni javipe maje. Phučlem vi andar e Xani-
fa, a leske phendem kaj si mo phral, gija sar rodijas mandar: “Me sem lačhes, 
sar san tu phrala?”

Po lil lijem iripe. E xartija galbeno, lačhes phagarrdi, dikhlolpe kaj ačhi-
las but, śaj an-o brek ingarrdo, - ramome thaj nibičhaldi. Pe late sas duje va-
tenca ramome, liduj khetane bare cirkenca, biʒangles ramome - zurale vastesa, 
savendar o angluno lelas agija: “Bijandi čherajin, mo kamlo phrala, ramoj 
će ćo phral o Demko, thaj phučel pala ćo sastipe. Vi e Xanifa phučel pala po 
djevero, śaj li varindje thaj sar si. A ćo phral trin droma lel tu angali - akale 
čače vasteha saveha ramoj - unzar o vast te phučas amen. Okova ʒungalo 
Jusuf naśti miroha, thaj hasili si mange akatar te naśav. Čumidav ćo čikat, sar 
sa o phral phraleske, a e Xanifa liduj vasta, thaj e phuv kaj ćo prrno ačhel, 
djeverosko. Selami će thaj sastipe, sigo te ramos amenge, ane subota te las to 
lil, nado phralikani”.
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Po agor ačhenas duj luludja - ćitrime lapisohathaj trujosa trujale andre 
pherde patrora. Duj vasta ćitisarde la - jek e Demkosko, aver e Xanifako - thaj 
sas duj tate kamipa save alavenca naśti vaćarrdon.

Telal sa o dujto lil. Kova ramosardas mange mi tetka: Mrrno Arslano, te 
mothavav će o ʒungalipe. O Demko kaljardas amaro muj, a tu čhaveja, leske 
lilorro. Les mudarrdas o Jusufo, mudarrdas le ujrat, thaj nekle. A e Xanifa, pe 
pheja dukhavda, thodas po śuko grast, thaj e grastes dijas e Romeske, thaj vov 
indjarelas la gavesa. Thaj ni dikhel angle sar kaj dikhlolpe, no e phral dijela 
mosta karing e pori, lako laʒavipe te avel majbaro - kaj gelitar pala o balo 
Demko, em rodjako, em čorro. Rujas, rujas thaj ačhilas, thaj sa dikhel śanti-
me, thaj e grastes ćhelavel. Thaj o Jusuf ćerdas surgun. Varindje andar o gav 
tradijas la. Naśti paćalpe so e manuśa phenen, kaj ko Rom bićindas la lovenge, 
inća varindje an-o Arnautluko. Akava so ćuće o kalo Demko ramoj, maladem 
an-e leske ratvale patave.

E tetka angle ramojas andar aver.
Sas paśaraća, kovlo, jesenjutno.
Ačhavas paśa e penʒerava thaj dikhavas e čehraja. Von sas vi akana ka-

mle, sar primoaresa - angla e Petrosko dives. “Ʒuvdi... de vorba... kam... naj 
muli sar ephuv.” Hanavenas an-e mande e Demkoske alava.

Jek čhrajin čordili devlesa. Śaj sas e Xanifa.
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Dashnorja e pikëllimit 

Gishat e hollë gati-gati eshtëror me shkëlqim 
eshtëror të dridhen lehtë sikur luajnë 
një melodi që mund të luhet në piano 
a gitar. Në fytyrën e bilurit me rrezatim 
Monalize rrymon pikëllimi.Pikëllimi ai
 tashmë ka mundur të gjithë pretenduesit 
që do të dëshironin të të kishin e s’të 
kanë. Ti thua vetëm mos më thuaj të 
shkruaj më poezi, më është bllokuar 
truri. Unë dëgjoj tingujt e paartikuluar 
që mund të bëheshin njësi të kuptimshe
gjuhësore, modele poetike e sintaksore
që mbyten në pikëllim ende pa hapur 
gojë, ende emerin pa e marrë.Ti më thua, 
vetëm mos më thuaj se jam e bukur, unë 
përjashta figuroj, përbrenda bosh e tëra jam. 
O ç’tmerr, o ç’batërdi, shoh sesi aktorja 
me trup të valëzuar, me zë të kristaltë
humbet pa kthim. O ç’mizori për njeriun 
bërë nga vetë njeriu. O ç’lumturi për pikëllimin. 
Ti, je bërë dashnorja e pikëllimit. 

Haxhi Shabani

Shkopsitja e pullave
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Stambollesha

Stamboll
 Oh sa fort të paskam njohur
 E sa vonë kam ardhur të të shoh
Stamboll
 Ah sa shumë i ndryshëm je 
 Janë aty pluhuri 
Pak më larg shkëlqimi qiellor 
  Në histori e parahistori
Stamboll
 Më merr me vete bukuria jote tokësore
 Lahem sa shumë lahem në bukurinë tënde ujore
 Fluturoj në bukurinë tënde qiellore
Stamboll 
 Ëngjëjt a djajt apo kushedi se kush 
 Më ngrisin në qiellin tënd
 Atje mizëri popujsh e gjuhësh
Vetëm mërmërisin, të shumtën belbëzojnë
Stamboll
 Vetëtimat si miliona zëra jeniçerësh 
Çajnë qiellin duke e bashkuar me 
tokën 
 Unë krejt i vetëm në 180 km
 Sa shtrihesh kërkoj të gjej 
 Stambolleshën
 E cila deri sa vetëm për disa 
çaste
 Ecte pranë meje
 Zemrën ma nxori nga vendi
 E harrova kush jam, kë kam 
        e nga jam 
Mbi Stamboll 
 Bie vetëm borë 
 Unë krejt i vetëm e kërkoj atë
           Në dy kontinente.
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Kostumi i flokëve 

Flokët
Ja ato janë ngritur në qiell 
Ajo forma e tyre 
S’ka sesi të shprehet gjuhësisht 
Ato duhen parë. 

Flokët 
Ato kanë formuar re të çuditshme 
Për t’u zhytur pastaj në këtë Liqe. 
Ne atje duke u ulur drejt bregut
Duke shkuar drejt honit 
Ti sfiduese e qiellit 
Shpërthen në mua kometën.

Flokët 
Duke më lidhur me to 
Unë hyj krejt i përhumbur 
Tërësisht i dalldisur
Në pikat ndjedhëse të flokëtrupit tënd. Flokët 
Ne kemi zhveshur çdo rrobë tjetër
Për të veshur kostumin e flokëve
Dhe lahemi së bashku
Në thellësi liqeni
Në pafundësi qielli
Pastaj qielli na merr
Se na do për vete. 

Flokët
Kur natën hëna del 
Krejt e hollë e harktë
Kur faqja e Liqenit s’pipëtin 
As sa një dridhje që shkakton një flutur 
Kur pasmesanata vë në gjumë tërë botën
Ne heqim dhe kostumin e flokëve 
Dhe lahemi në këtë Liqe 
Kur e përpijmë njëri- tjetrin 
Qielli përsëri na merr në shtratin e tij 
Ai na do për vete. 
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Kaçurelat-vetëtima
           
       Ato kaçurela 
      Ato ulen e ulen, 
    Siç vetëtimat ulen drejt tokës 
   A gurit, a malit, a pyllit, a ujit 
  Për të më copëzuar, grimcuar, 
 Hi e pluhur për të më bërë. 
Vetëm për ato kaçurela
 Unë jam një i ndezur flakë 
  Nga pesha, elektrizimi e zjarri i tyre. 
   Me vullnetin e Sizifit, me forcë Feniksi 
    Rikthehem si vetëtima në folen e tyre
      Tek ato kaçurela. 
     Ja tek jam 
  Në botën e atij lumliqeni, 
 Duke u ndeshur me valëdallgët e tyre 
Që më pushtojnë shqisat,
 Në zemërtru më depërtojnë 
  Dhe unë s’kam ç’të bëj tjetër
    Pos të mbyll sytë dhe të shoh
      Sesi Ne të Dy të pafajshëm 
    Si në derën e ferrit 
  Dridhemi e përpëlitemi,
 Të ndezur flakë 
Shqiptojmë mungesat, dilemat, kujtimet 
K                                                               V
    A                                                        E
       Ç                                                       T
          U                                                 Ë 
              R                                           T
                 L                                     I
                    A                            M
                       T    e  tu, ato  A
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Kam nevojë për ty

Kam nevojë të të marrë erë 
Dhe kur parfumi yt 
E aroma e trupit tënd 
Të mbushë mushkëritë e mia me ajër 
Do të përjetojmë shndërrimin më fantastik 
Ti do të bëhesh lulepjeshka që lëshon aromë 
Unë bleta që mbi ty thith nektar.

Kam nevojë të të prek 
Dhe kur dorën të ta jap 
Të ndjej elektricitetin tënd 
Deri në brendësinë e majës së krahut. 

Kam nevojë të të përqafoj 
Dhe kur të përqafuar të jemi 
Të ndjej se elektriciteti yt 
Ka shkuar deri në palcën e shtyllës sime kurrizore. 
Kam nevojë të të puth 
Dhe kur duke u puthur të jemi
 Të përjetojmë afshin dashuror
Deri në kafshime, lënie shenjash, gërvishtje lëkure. 
Dhe prapë nga fillimi net të tërë pa u ngopur të kalojmë. 
Kam nevojë të të zhvesh 
Ashtu ngadalë dhe me stil 
Fillimisht pullat e epërme, nga qafa e poshtë
Pastaj çorapet, duke liruar vendin te gishtat e mëdhenj.
Pas tyre me rrallë vjen shkopsitja e pullave të tjera. 
Dhe ja momenti kritik. Gjendje alarmi. 
Vjen shkopsitja e pullës më të madhe, 
Dhe çlirimi nga zinxhiri më burgoses i femrës.
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Që gjendet aty afër, pak më posht kërthizës tënde.
Kam nevojë për ty. 

Kemi nevojë të braktisim çdo gjë të panevojshme.
Kur të jemi çliruar nga gjithçka e tepërt 
Rrobat, fjalët, mëkatet, 
Nga të tjerët njerëz në këtë botë
Kam nevojë të të masazhoj
Jo vetëm me duar, por edhe me vetulla, 
Me qerpikët e syve dhe mjekrrën e gushës, 
Buzët e gjuhën e valë
Duke bërë pastaj lidhjen më qiellore në planetin e tokës.
Kur unë të jem vazhdimi yt e ti fillimi im. 
Trup e shpirt e zemër bashkë...

Robëruesja e parobërueshme 

TI.
E pazhdukëshmja, zhdukëse.
E drithërueshmja, drithëruese. 
 Robëruesja e parobërueshme.
Syzhbiruesja e pazhbirueshme. 
Valëzuesja, vallëzuese. 
Vullkanja, vullkanizuese.
Flutura, fluturëzuese. 
Qetësia, shqetësuese. 
Robëruesja e parobërueshme.
A robërohen fluturat? 
Fluturat vetëm robërojnë.
TI.

Ha
xh

i S
ha

ba
ni

  
Sh

ko
ps

itj
a 

e 
pu

lla
ve



KNJIŽEVNOST  LETËRSI  LILVARNIPE

60

KNJIŽEVNOST  LETËRSI  LILVARNIPE

KRPLJENJE ULICA

Sa druge strane
zaključanih vrata

od kovanog gvožđa
(hrđajućeg metala),
niko više ne dolazi,

a ni ja se više
bog zna kom
ne nadam.

Baveći se djelatnošću
krpljenja ulica,

maskiran u obliku
pasivnog penzionera,

ubijam strah-paranoju
-klaustrofobiju...

I čekam na naredni
penzijski ček.

ZAPISI NA LATIMA PETUNIJE

(Za Amelu)

Trenuci manijačke patnje
što prođoše

učiniše me ledenim
i dalekim

kao polarnu svjetlost.
Nema me na uglu

Maršal Titove,
uzalud čekaš.

Pijem kafu u rano jutro
i brzo prelazim ulicu

sa novinama
pod pazuhom.

A u stvari,
sva ona pritajena čežnja
učinila je da zaboravim

zašto sam te...
I zbog čega ti sve ovo

pišem?

Senad M. Karađuzović 

POEZIJA
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ROMANSA LUNA LUNA

Gledali smo lunu lunu
kako klija iza vrhova

plavih planina,
skupa smo je gledali

kroz leće od večernjih suza,
kroz paučine želja,

nadanja, zaludnih molitvi
i drhtaja

...i onda...

Gledali smo luna lunu,
imala je oči, nos,

usta nismo zapazili,
bijaše nagrižena prastarim

kruženjem svojim,
bijaše žuta

prašnjava i umorna
kao razbijeni lampioni

sa šetališta
po kojem nikada

ne hodamo zagrljeni
...a onda...

Gledali smo lunu lunu
i po njenom položaju

odredili smo
koje je doba noći,

na parkiralištu smo se ljubili,
a vjetar je uzdisao

po krovovima zgrada,
kroz krošnje antena

kroz čvornate balkone
i pomislila si:

Doći će dan
kada će suze presahnuti.

Pognuo sam glavu
znajući da je tako.

Ovako počinje romansa luna luna
bez dodatnih andaluzijskih

lajt motiva.
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KIŠNA KOMPOZICIJA 
ZA MILENU

I tuga je noćas
našla put

kroz perivoje parka
haustore zgrada i kišu,

do naše obuće
do naših očiju.

Nije mi mnogo pomogla
upaljenja cigareta
ni pomisao o putu

za Australiju,
samo se kancelarija
tvoje majke žarila

u mokro - neonskoj noći.
Kiša kada pada

nepobitan je dokaz
i ide u prilog

ljudskoj samoći.

***

Kroz svijest mi je protutnjao
jedan voz tačno u 16.oo h,

još jedan, pomislih,
tako, na sve vozove kasnim

ma koliko da su spori
ja ih ne umijem stići.

Ni sestrine vozove kao ni
old-timer bubu svojeg brata.

Čovjek je hodao ispred mene
tramuntana se sasvim prirodno
poigravala s peševima njegovog

raskopčanog mantila,
njegov malaksali hod me sjeti

na očeve umorne korake
dok se peo drvenim stepeništem.
Pijani željeznički radnik, pomislih,

možda će i on
u muškim gaćama

pred spavanje navijati
stari zidni sat…

Hodao sam kasnije ulicom
u kojoj je nekada ŽIVJELA

bučna kuća iz vremena PORTE,
istom ulicom gdje nam je
anđeo daljine milovao lica

babinom besmislenom kletvom
DOPISNIM KARTAMA SE TRAŽILI!

Usporih i kroz suze šapnuh:

Sve ove godine, sve ove godine
nemoćno gledamo u

krila putničkih aviona i u
niskoprofilne gume old-timera

ili u željezna stopala
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grozomornih dizel lokomotiva,
što su nas razvezli daleko
i što nam kloparaju preko

mekih rebara,
ubijajući nam roditelje
svakog dana po jedno.

Ponekad zaboravimo kako izgledamo
ponekad ne znamo

a onda nas kišne jeseni podsjete
ti da djevojčica više nisi,

a da brat nije razmaženo dijete...

I svaki put se po jedna
kama prolaznosti
zarije u naše oči,

svaki put kada u snu
otvorim stari trokrilni orman,

znam da nam moljci
i pored kuglica naftalina

proždraše djetinjstvo
i majčinu bundu sa kragnom

od lažnog krzna,
što ju je nosila

vodeći nas na vakcinaciju.

Ko zna zašto nas je sustigla
babina besmislena kletva

DABOGDA SE TRAŽILI
DOPISNIM KARTAMA?

Možda je stara nana slutila
šta nas sve to u životu čeka,

ko zna?

KUĆA U PODNOŽJU 
PLANINE POSPANOG PSA

(30.07.1973.)

1.
Vidim nas utišane i stare

u našoj sobi
dok sjedimo i

kroz otvoren prozor gledamo
u lišće nerandži

po kojima sporadično
prebira kiša

kao prsti nadahnutog
kompozitora po žicama

dobro naštimovane harfe.

Vidim nas kako krišom
krademo cigarete jedno drugom

dok ono drugo spava...
Vidim tugu jednog za onim drugim

kad ono drugo bude umrlo,
jer nema te ljubavi na svijetu

koja gospodu može
otplatiti zajam života.

Vidim te kako na minijaturnom
muslimanskom groblju
(piccolo tomba de turko)
sa čije se uzvisine vidi
naše ulegnuto more,

na jednoj od malo preostalih grobnica
u rano proljeće sadiš lavandu:

Se
na

d 
M

. K
ar

ađ
uz

ov
ić 

 P
oe

zi
ja



KNJIŽEVNOST  LETËRSI  LILVARNIPE

64

KNJIŽEVNOST  LETËRSI  LILVARNIPE

za sreću mrtvih
jer ne znaš izgovoriti niti jednu

Kuransku molitvu na farsiju
zarad moje upokojene duše.

Vidim te posve samu
obeshrabrenu
mojom smrću,

kako srijedom pečeš
tikvice punjene rižom

i ne okusivši ništa od jela,
ispijaš jeftino vino

iz skupe kristalne čaše
i kako do kasno u noć

zaspati ne možeš

zbog mirisa neoprane posteljine,
što još miriše na moje tjelo.

2.

Dvije decenije ranije
dok je miris ruzmarina
na posnoj morskoj ribi

imao nekog smisla,
svakog jutra si priželjkivala

da zazvonim na vrata
u dnu začarane ulice

aromatičnom magijom platana.
Ne plašim se smrti:

govorio sam –
ako sačuvam sjećanja naša

u kući
u podnožju planine pospanog psa.

Moj i tvoj život su životi
fabule i ekstrema:
Ja sam mrtav živ

a ti si tako živahno mrtva,
i ne treba se koprcati

treba se umrijeti kao žena il čovjek:
zaljubljen-a i samoživ-a.

Dok živiš - umiri – uzvisi se,
kad budem umro nek me isplaču:

elipsa se zatvoriti mora.

Moj najljepši doživljaj bjaše
za života

ono što se prozborit ne može
tišina i opet tišina

i trepataj tvojih očnih kapaka
kao međimurska žuta prašina:

quit like dust.

S. M. Karađoz - Anadolia 
- 24.04.2013.
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svom dječaštvu samo jednom je posjetio svoju babu. Njeno pleme poči-
valo je na obali Neretve, nedaleko od Mostara. Kao dvanaestogodišnjem 
djetetu, njegovi vršnjaci su mu strano djelovali u čergarskom logoru. Bio 
je ćutljiv i nespretan. Nemoćan da ih prati u njihovim agresivnim i bru-
talnim igrama. Uvijek je zaostajao za njima. Zbog toga je bio razočaran, i 
kao takav prolaznicima zapadao u oči. Ostala djeca jurnula bi proseći no-
vac, gurajući jedan drugog pri tom, a on je stajao uvijek po strani. Ljudi bi 
ga tada, usporivši korak, posmatrali uz blag i ljubazan osmijeh. Jednom 
su baš njemu, koji nije htio da prosi, dali pet dinara. Uzimajući taj novac, 
bio je omrznut od ostale djece. Kasnije se kajao.

Znao je da ga nijesu dočekivali kao gosta, nego kao došljaka koji o 
životu pored Neretve nije znao ništa. I tu posjetu bi vrlo brzo zaboravio, 
da se nije desio događaj koji je u njegovom životu ostavio trag. 

To je bio zapravo jedan san. 
(Možda je taj san sa svime što se oko njega događalo jedne proljeć-

ne noći, san koji sanjaju sva djeca, ili je samo bolesno i tužno, nesrećno 
cigansko snivanje.)

Kada se u praskozorje probudio, osjetio je hladnoću u čergi i suvotu 
ispucalih usana. Ojsetio je nesnošljivu žeđ. Ta žeđ bila mu je nepoznata 
do tada. To ga je na trenutak uplašilo. Pridignut na laktove osmatrao je 
čergarski prizor oko sebe. Vatra je pirkala; poslije cjelonoćnog loženja ko-
načno se gasila. Žene su sjedjele u krug, izmorenim očima gledajući u žar 
i kratke plamičke vatre, koja je sve slabije osvjetljavala okolinu, i dublje 
u sjenu utapala. Žene su bile na kraju izdržljivosti. U njihovim skutima 
spavala su djeca, privijena tako da se njihova tijela tek boljim osmatra-
njem raspoznavahu. 

Kraj njega sjedjela je, isto tako umorna, blijedog lica njegova majka. 
Pratila je njegovo buđenje sa nekom sumnjivom i iznenađujućom grima-
som. Drhtavim rukama dodirivala je njegove tabane ispod ponjave koja 
je, tek je osjetio, bila vlažna. Od vlage ili od znoja, nije mogao razlikovati. 

U ostalim čergama svi su spavali, sve vatre bijahu ugašene. 

Ruždija Ruso Sejdović
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Nedaleko odatle šumorila je Neretva. To je remetilo tišinu, zajedno sa teš-
kim disanjem majke koja je neispavana pokušavala svoje pokrete da kontroliše 
pred tek probuđenim sinom. Nikada do tada njegova majka nije imala takvu 
brižnost. Svako njegovo buđenje je za nju predstavljalo radostan susret. Lju-
bila bi njegove oči, grleći ga, njegovu čupavu kosu tjerala bi u stranu, pitajući 
kakav je san snio, crveni ili bijeli.

 Ovoga puta je njegovo buđenje drugačije izgledalo. Tako u poluležećem 
stanju, on je pospanim očima posmatrao prilično uznemirenu majku, a ona 
iznenađeno dijete. Ćutnja je unosila još veću bojažljivost među njima. 

I on je naslutio da se te noći nešto važno dogodilo. Gledajući u utihlu vatru, 
pospanu čeljad, svoju majku, osjetio je da je zbog nečega propustio neki važan 
događaj. Izgledalo je kao da je neka neprilika prošla ostavivši za sobom trag 
koji je dosezao duboko u dušu čergara kraj Neretve. Ovog jutra svi su mu izgle-
dali kao osobe koje su u jednoj noći skupili sve teškoće, strahove, boli i tuge u 
sebi. I to je ovo jutro razlikovalo od prethodnih kada su se budili nježno, vireći 
pod pokrivkom sa osmjehom i vedrinom. 

Ali, ovoga puta sve je izgledalo drugačije.
Pridigao se, oslobađajući noge iz ponjave. Majka, videći da je ustao, naglim 

pokretom se pridigla i krenula za sinom, koji se uputi ka Neretvi. Njegovi su 
koraci bili umorni, osjećao je premorenost u tijelu. Neispavan, mimoilazio je po-
gasena ložišta i kada je potom, tik uz obalu Neretve stao, šum nabujale rijeke 
vratio ga je iz bunila. 

Kraj rijeke se klatio kao vrbin prut na vjetru. Majka je stajala iza njega, dr-
žeći ruke u položaju, kao da želi svakog momenta da ga zgrabi. To mu se poma-
lo učini smiješnim, i kada je hladnu vodu Neretve na obrazima osjetio, zgrabivši 
vodu šakama zapljuskujući se, počeo je da ispušta glasove poput pomiješanog 
smijanja i uzvikanja. Voda ga je osvježavala, skidajući pospanost sa njegovih 
obraza i očiju. Gledao je svoje lice na površini rijeke i na tren mu je kroz glavu 
prošao san koji je te noći sanjao:

Velika tvrđava. 
Ulazi. 
Penje se stepenicama. Osjeća da neko ispred njega hoda, neko ko mu po-

kazuje put. Stepenice vode kroz uzane hodnike. Napolju blješte munje. Izvana 
čuju se glasovi ljudi. Čini mu se da su to vapaji umirućih. On stiže, sav ogreban 
i sa krvavim poderotinama na rukama, na vrh tornja. Gore sav plač i vika pre-
staju. Vlada tišina. Sunčan dan. U krug sijedaju ljudi sa bijelim i veoma dugim 
bradama. On stoji plašljivo pred njima. Jedan ustaje i pokazuje mu rukom ka 
poređanim stvarima. Svega i svačega ima. I predosjeća pitanje. A to je: šta bi on 
uzeo? Bez razmišljanja, hvata se debele knjige na čijim koricama leži toliko pra-



KNJIŽEVNOST  LETËRSI  LILVARNIPEKNJIŽEVNOST  LETËRSI  LILVARNIPE

67

šine, da se naslov teško raspoznaje. Kada pogleda starca u oči, knjiga se stapa s 
njegovom desnom rukom i nestaje u njoj. Osjeća je u ruci, a nevidljiva je ikome. 

Budi se...

Kratak san, ali sve je upamtio. Osobito kraj. Hladnom vodom je polivao 
svoju desnu ruku, gledajući je, pokušavajući nešto neprirodno da primijeti na 
njoj. Ali nadlanica se samo ježila od hladne vode. Majka je, kleknuvši kraj njega, 
pokušavala da mu lice umije. Ali on je izmicao.

- Šta je?- upita je tiho.
- Ništa - ona šapnu, to bih morala ja da pitam. Šta je s tobom, sine?
- Ništa! 
Uzimajući iz majčine ruke peškir kojim je brisao lice, želio je da zaboravi 

nemir, da se smiri. Pokušavao je da se smiri. Posmatrao je valove Neretve i 
čerge, a potom je počeo glasno da govori: 

-Sve mi ovo izgleda drugačije. Ove čerge kao da prvi put vidim. Kao da sam 
tek sada svjestan naše izgubljenosti, našeg jada. Zar ne vidiš, majko, gdje mi 
živimo, kako živimo? Kao ljudi koji žele da gube u životu, i presrećni su kada im 
se to desi... Mislim da smo najsrećniji kada umiremo. Kao da me je moj san, iz 
sna života prenuo...

-Ali, sine, ti nijesi cijele noći spavao!
On pogleda majku s nevjericom, pokušavajući da se prisjeti svoje nesanice; ali 

ničega nije mogao da se sjeti. Gledao je majku, suze u njenim očima zaiskriše.

- Plakao si, reče majka i nastavi, - koprcao si se, skakao si, vriskao, vikao! 
Plakao si cijele noći. I mi smo plakali s tobom. Plašili smo se. Palili smo vatre 
okolo. Čerge smo obarali i na drugim mjestima opet razapinjali... Pokušao si 
kamenom da se udaraš... Tamo, vidiš taj kamen. Pokušavao si da nam se iz 
ruku otrgneš i u Neretvu skočiš...

 
Posmatrao je tok rijeke, koja je uzburkano tekla ispred njegovih drhtavih i 

bosih nogu. Trljao je peškirom svoju desnu ruku i poželio je na svojim naježe-
nim dlačicama da osjeti toplinu. Lagano se uputio ka jutarnjoj vatri oko koje su 
majke s djecom tek postavljale džezve za kafu.

Znajići da mu je san, u odnosu na stvarnost privlačniji, mrzio je sve oko 
sebe još više.

Udisao je jutarnji zrak kao gorku i tešku tvar od koje su mu se otežale noge 
lagano kretale po rosnom tlu.

S prvim sunčevim zracima ciganski psi zalajaše.
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anas mnogi povijesno i kulturološki važni, a autohtoni hrvatski 
prostori, izvan državne granice Republike Hrvatske i na svojim 
područjima čuvaju niz pisanih djela, zaboravljenih spomenika 
koji ih vežu s matičnom zemljom i matičnom hrvatskom kultu-
rom. Cjelokupna hrvatska baština zasigurno bi bila siromašnija 
bez baštine koja dolazi ili se čuva upravo na prostorima poput 
Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Istražujući književnu ostavštinu Hrvata Boke kotorske ili pak 
hrvatsku baštinu Bosne ne možemo zaobići veliki utjecaj Blažene 
Djevice Marije u umjetničkom, a napose književnom stvaranju 
Hrvata uopće. U hrvatskoj književnosti Boke kotorske lako ćemo 
uočiti nepobitnu povezanost Bokelja s Marijinim likom, od ma-
rijanskih pjesama, legendi do sačuvanih običaja u dvama najjuž-
nijim marijanskim svetištima u Hrvata, Gospi od Škrpjela ispred 
Perasta i Gospi od Milosti ispred Tivta.1

Jednako tako, govoreći o hrvatskom književnom izričaju bo-
sanskih Hrvata ne možemo mimoići rad bosanskih franjevaca 
kao ni ulogu marijanskih svetišta, poglavito onog u Olovu po-
red kojeg je rođen i Matija Divković i u kojem je stekao osnov-
no obrazovanje prije negoli se zaputio na studij teologije u Rim. 
Malo poznati, ali vrijedni hrvatski pjesnik Jure Radojević Giz-
delin2 u svojim dvama djelima upućuje svoje «versete» Gospi od 
Olova. Cijelim njegovim književnim radom proteže se vapaj za 
njegovom Bosnom i njegovim svetištem Gospe od Olova. Te dvije 

1  Vjernici Kotorske biskupije na poseban način traže i dobivaju milost 
zagovorom Bogorodice i kod Gospe od Anđela i Gospe od Zdravlja u Kotoru, 
Male Gospe u Prčanju, Gospe od Punta u Budvi i Gospi od Zdravlja u Dobroti.
2  Više o Gizdelinu u monografiji:Vanda Babić,-Sanja Knežević, Gizdelin, 
Zadar, 2007.

Vanda Babić

OD OLOVA DO ŠKRPJELA 
(Uloga marijanskih običaja u životu autohtonih Hrvata)

D

“Glavu gore... Gospa je s tobom, 
Krist s tobom računa! Amen! 
(kard. V. Puljić, propovijed 2008.)
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sastavnice Gizdelina drže i kao pjesnika i kao «viteza» koji se osjeća pozvanim 
i potrebnim da svojom pjesničkom riječi, ali i svojim «mačem» odgovori na 
izazov vremena u kojem je živio. 

Pretpostaviti je da danas malo tko zna kako je svetište u Olovu nastarije 
marijansko svetište na prostoru Bosne i Hercegovine3, kao i da je Gospa od 
Škrpjela, najjužnije marijansko svetište u Hrvata, umjetno napravljen otok, i 
da ga s razlogom nazivamo hrvatska „Sikstina“. Namjerno su ovdje pretpo-
stavljena dva područja s autohtonim hrvatskim stanovništvom, Bosna i Boka. 
Povezanost dvaju prostora, povijesno gledano, nedvojbeno je. Kako jučer tako 
i danas. Uloga Bogorodice u pučkom životu važna je činjenica o kojoj ćemo 
ovdje više govoriti kao i o marijanskoj povezanosti hrvatskog puka, ali i o važ-
nosti dvaju svetišta koja i danas na svojim prostorima održavaju vatru starih 
hrvatskih ognjišta i otvorenost za život s drugim i drugačijim.

Adalbert Rebić je zaključio kako marijanski kult uvelike ovisi o različitim 
kulturama u kojima se utjelovljivao i prilagođavao. Stoga, ističe on, u odnosu na 
ozbiljno znanstveno proučavanje mariologije moramo osim historijsko-teološke 
relekture poduzeti i kulturalnu relekturu marijanske pobožnosti..4 Upravo ta kul-
turalna relektura, taj pogled unatrag u okviru marijanske pobožnosti na ovim 
dvama područjima, pokazat će nam u lepezi interdisciplinarog pristupa koliku 
je ulogu odigrala marijanska pobožnost u životu Hrvata, posebice onim na au-
tohtonim područjima te koliku ulogu ona ima danas u suvremenom životu.

3  Svoju privrženost Bosna pokazuje kroz svoja svetišta: Gospa od Kondžila u Komušini, Gospa 
od Stupa u Sarajevu, Gospa od snijega u Draževici, Gospa ramska u Rami (Šćit), Gospa fojnička 
u Fojnici, Gospa dolačka u Dolcu, Gospa lipnička kod Tuzle i Gospa husinska u Husinu.
4  Adalberts Rebić, „Evropski kulturalni kontekst marijanskog kulta u 17. i 18. st., Mundi melioris 
origo, Marija i Hrvati u barokno doba, KS, Zagreb, 1988., str. 6.
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...izmire se Herceg Stjepan s Dubrovnikom, sa 
ženom Jelenom, sinom Vladislavom te sa svojim 
zetom bosanskim kraljem. Ovom se izmirenju 
obradovaše oba zeta, a obje kćeri njegove 
poslaše darove Gospinoj crkvi u Olovo... 
(Dubrovački ljetopis, 1454.)

Marijansko svetište Gospe od Olova1. 

Olovo je gradić između Sarajeva i Tuzle u kojemu su poznata nalazišta 
ruda po kojima je i dobio ime. Od 1382. godine tu je postojao franjevački sa-
mostan, a uz njega i svetište Majke Božje.5 Franjevački samostan nalazi se na 
popisu samostana fra Bartola Pizanskoga iz 1385. godine i ide u red najstarijih 
samostana na području Bosne.6 Dugo je bio napušten, a 1700. svi su se franjev-
ci, osim gvardijana, preselili u Ilok. U noći 1. na 2. kolovoza 1704. samostan i 
crkva su zapaljeni, a počinitelj je ne samo bio poznat već je naručen i bogato 
nagrađen za takav čin.7

Samostan je bio vrlo bogat dragocjenostima ali su se franjevci zbog velikih 
nameta i dugovanja morali zadužiti pa su kod jednog dubrovačkog vlastelina 
ostavili veći dio svojih dragocjenosti. Mnogi vrijedni predmeti sakralnog in-
ventara su u izvbjeglištvu izgubljeni.

Nakon požara 1704. godine od samostana i crkve ostale su samo ruševine. 
Tek nakon velikog hodočašća (od oko 5000 vjernika), podignuta je 1867., dr-
vena crkva koja se 1913. srušila. Nakon 1923. pokrenuta je akcija obnove crkve 
i svetišta te joj je 1938. postavljen kameni oltar, a tek 1961. sanirani su i temelji 
crkve. U kutovima crkve izgrađene su dvije kule, od kojih je jedna posvećena 
fra Matiji Divkoviću, a u drugoj se nalaze posmrtni ostaci fra Ljudevita Zlou-
šića s njegovom bistom.

Olovska crkva nije bila velika. Prepoznatljiva po velikim masivnim zido-
vim građenim od tesanog kamena, iznutra je bila ožbukana i likovno dekori-
rana, o čemu svjedoči jedan ulomak zida pronađen u vrijeme austrougarske 
uprave u BiH, a koji se čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Od stare olov-

5  Pero Pranjić, Marijanska svetišta u Nadbiskupiji vrhbosanskoj prije i poslije rata 1992. – 
1995. Marijin lik danas, Zbornik radova XII. Međunarodnog mariološkog kongresa, KS i HMI, 
Zagreb, 1997., str.193. Vidi i u : Dominik Mandić, Državna i vjerska pripadnost sredovječne Bosne 
i Hercegovine, Ziral, 1978. str. 72. I u D. Mandić, „Prilozi za povijest franjevačkog samostana i 
crkve u Olovu, Franjevalki vjesnik 39., 1932.
6  Dominik Mandić, Državna i vjerska pripadnost sredovječne Bosne i Hercegovine, Ziral, 1978. 
str.83. U bilješci 13. navodi se: „Vicaria Bosnae aequipollet multis provinciis; habet 7 custodias. 
Vicariae Bosnae habet locum Curiae bani; locum Sancti Nicolai; locum Lascrovae et locum 
Plumbi…(Pisanus, 555.)
7 Prema www.bosnasrebrena.ba/v2010/pastoral/svetista/olovo-svetiste-majke-bozje.
html 



BAŠTINA  TRASHËGIMI  PERESQO BARVALIPEBAŠTINA  TRASHËGIMI  PERESQO BARVALIPE

73

ske crkve očuvan je i ključ (također u Zemaljskom muzeju), koji je istodobno 
služio kao samokres, ako bi se trebalo braniti. U svetištu se nalaze dvije Gos-
pine slike. Jedna je iz 18. st. s natpisom S. Maria Plumbensis, koja je do 1920. 
bila kod franjevaca u Iloku, a kasnije na Petrićevcu i u Sarajevu, da bi 1964. bila 
prenesena u Olovo. Drugu je sliku god. 1954. izradio Gabrijel Jurkić prema 
opisu negdašnje Olovske Gospe, koja je nestala.8 

Činjenica jest da se nakon provale Turaka olovsko svetište odupiralo na-
vali islama i unatoč svim nevoljama, požarima, ratovima nije se ugasilo pa ni 
onda kada na tom mjestu nije bilo ničeg osim crnog kamena oko kojeg su ho-
dočasnici obavljali svoje zavjete Gospi i na njemu palili svoje zavjetne svijeće. 
Svetište Majke Božje u Olovu spada u stara i omiljena hodočasnička mjesta.9 O 
tome svjedoče i nalazi dobro sačuvanih temelja crkve u Bakićima, mjestu tik 
uz Olovo gdje se prema zapisima nosila Gospina slika u procesiji od Olova do 
Bakića. Smatra se da je manja Bogorodičina slika, izrađena na drvetu, veličine 
70x50 bila od početka u crkvi u Bakićima, ali se iz sigurnosnih razloga u tursko 
vrijeme postavila na pomoćnom oltaru svetišta u Olovu. Ona se na Veliku i 
Malu Gospu nosila do crkve u Bakićima, a velika slika Gospe od Olova stajala 
je na glavnom oltaru.10

Doduše, nameti, progoni i pljačke još su u 16. i 17. utjecali na migracije, 
pa se bilježi da je 1655. u Olovu još bilo 175 katoličkih obitelji spram 54 musli-
manske.11 Od turskih vremena Olovo nije župa već dio župe Vijaka. 

Osim zapisa koji datiraju iz 17. stoljeća olovsko svetište opjevano je kako u 
narodnoj pjesmi, tako i u narodnoj predaji. Važna je spoznaja kako ono nije bilo 
štovano i posjećivano isključivo od autohtonog katoličkog pučanstva, već su ga 
štovali i drugi. U vrijeme nastanka Budvanske pjesmarice12, 1640. godine fra Pa-
vao iz Rovinja piše: Vidio sam kako muslimanske žene mole starješinu samostana 
da ostavi crkvu otvorenu kasno u večer kako bi one mogle obaviti svoju pobožnost 
prema Gospi. Na golim koljenima puzale su od crkvenih vrata do Gospine slike, 
zazivajući je time najganutljivijim zazivima.13 Isto nam govori i zapis fra Franje 

8  Prema www.bosnasrebrena.ba/v2010/pastoral/svetista/olovo-svetiste-majke-bozje.html
9  Prvi podatak o tome da je olovka crkva svetište nalazi se u Dubrovačkom ljetopisu od 10. 
travnja 1454. g.
10  Prema: Pero Pranjić, Marijanska svetišta u Nadbiskupiji vrhbosanskoj prije i poslije rata 
1992. – 1995., … str. 194.
11  Pero Pranjić, Marijanska svetišta.., str. 194.
12  Zbirka pasionskih tekstova koji su se u toj sredini našli i ranije. Jedan od tekstova 
pjesmarice je prikazanje o rođenju Isusovu – Od rođenja Gospodinova, a ostali tekstovi 
obrađuju scene iz pasionskih sadržaja. U dva teksta Budvanske pjesmarice obrađen je Plač 
Marijin, a među njima i dijaloški tekst poznat i iz drugih pjesmarica, koji ovdje nosi naslov 
Muka gospodina našega Jesukarsta. Budvanska pjesmarica čuva se u Arhivu HAZU.
13  Prema Anđelko Mijatović, Lik Majke Božje u nekim junačkim narodnim pjesmama, 
Mundi melioris origo, Marija i Hrvati u barokno doba, Zbornik radova hrvatske sekcije IX. 
Međunarodnog mariološkog kongresa na Malti 1983., Radovi Hrvatskog mariološkog instituta, 
svezak 7-8, str. 186. Vidi u: Fra Mario Jurišić, Majčini domovi, Makarska, 1976., str. 29.
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iz 1679. godine: Olovskoj Gospi hodočaste ne samo katolici iz Bosne i Dalmacije 
nego i inovjerci iz Bugarske, Srbije i Albanije, i to radi čudesnih ozdravljenja. Vr-
hunac je svečanost na Veliku Gospu. Uoči blagdana, na sam blagdan pred podne 
i na večer propovijedaju po dva propovjednika, jedan u crkvi drugi pred crkvom. 
Redovito dolazi bosanski biskup i osobno propovijeda. Svi se katolici-hodočasnici 
ispovjede i pričeste: i to javno pred crkvom na očigled Turaka. Osmanlijske vlasti 
znadu za svečanosti i uvažavaju ih…14 Da je tomu tako svjedoči i putopisni zapis 
fra Nikole Ogramića-Olovčića: U Olovu sam našao najstariju, po svoj Turskoj 
i okolišnim mjestima, i najglasovitiju crkvu čudotvorne majke Božje, i u crkvi 
najuzvišeniju sliku Djevice, koju je naslikao sv. Luka. Radi veoma velikih i gotovo 
svakidašnjih čudesa Turci i svi inovjerci štuju ovu Majku Božju. Baš radi ove Gos-
pine časti i štovanja, silne skupine obližnjih naroda: Madžara, Slavonaca, Hrvata, 
Dalmatinaca, Dubrovčana, Bošnjaka, Turaka, pravoslavnih Grka i Židova, dolaze 
ovamo na Veliku Gospu. Tada najmilostivija Majka roda ljudskoga pomaže sva-
kome u nevolji, osobito onim opsjednutim i na očigled samih nevjernika.15 Bartul 
Kašić u svom djelu Život Pričiste Bogorodice piše: Pojdite, ako možete, i žudite 
očima gledati čudnovate stvari, koje se dogadjaju svako lito na Veliku Gospu ili 
Stomorinu, na petnadeste agosta kolovoza miseca po sred Turske zemlje u Bosni 
blizu sela Olova imenom. Ovdi ćete viditi kakono se strašno muče vragovi prid 
onom slavnom Prilikom B Gospe, u ljudih i ženah karštenih, i jedni ozdravljahu, 
izgoneći iz njih B. Gospa nečiste hudobe, a druzi se muče govoreći u prikazanju 
njim B. Gospa, da ih ne će tada osloboditi, i naredjuje njima, da koji god dan poste 
i žežinjaju, ili kojegod drugo dobro dilo da učine, i da se opet do godišta vrate k 
njoj, ili do dva, i tada će ih osloboditi; i tako im se dogaja.16

Iz 1613. godine datira još jedno Kašićevo izvješće o olovskom svetištu.17 
Ono je dio izvješća o don Šimunu Matkoviću koji je Kašić pisao talijanskim 
jezikom i poslao ga u Rim. Don Šimun Matković je bio rodom iz Olova na pa-
storalnoj službi u Srijemu. Njegov otac je - spominje Kašić - bio zaštitnik crkve 
zvane sveta Marija od Olova, glasovite zbog velikih čudesa koja se događaju sve 
do sada, na dan 15. kolovoza…18 I on ističe kako su osim katolika hodočastili i 
Turci: Pred tom se, naime, slikom događaju čudesa, osobito u vezi s opsjednutima 

14  Prema Anđelko Mijatović, Lik Majke Božje u nekim junačkim narodnim pjesmama, 
Mundi melioris origo, Marija i Hrvati u barokno doba, Zbornik radova hrvatske sekcije IX. 
Međunarodnog mariološkog kongresa na Malti 1983., Radovi Hrvatskog mariološkog instituta, 
svezak 7-8, str. 186. Vidi u: Fra Bernardin Matić, Gospa Olovska, Olovo-Sarajevo, 1980., 33-34.
15  Prema Anđelko Mijatović, Lik Majke Božje u nekim junačkim narodnim pjesmama, 
Mundi melioris origo, Marija i Hrvati u barokno doba, Zbornik radova hrvatske sekcije IX. 
Međunarodnog mariološkog kongresa na Malti 1983., radovi Hrvatskog mariološkog instituta, 
svezak 7-8, str. 186. V. u: Fra Mario Jurišić, Majčini domovi, Makarska, 1976., str. 28-29.
16  Ante Katalinić, Bartul Kašić (1575-1650), veliki širitelj pobožnosti prema Gospi, Mundi 
melioris origo, Marija i Hrvati u barokno doba, Zbornik radova hrvatske sekcije IX. Međunarodnog 
mariološkog kongresa na Malti 1983.godine. ,KS, Zagreb, 1988., str. 159.
17  Ante Katalinić, Bartul Kašić (1575-1650), veliki širitelj pobožnosti prema Gospi… str. 157-158.
18  Ante Katalinić, Bartul Kašić (1575-1650), veliki širitelj pobožnosti prema Gospi… str. 157.
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koji bivaju oslobođeni od opsjednuća, bilo katolici, bilo raskolnici, bilo Turci. Svi 
oni glasno zapomažu:“Presveta Djevice, izbavi nas! Blago onome tko u Te vjeru-
je. Kršćanska katolička vjera je prava vjera“19 Unatoč tomu, olovski samostan, 
hrvatski puk i crkveni oci prolazili su teška vremena, od pljački, ubojstava do 
požara. Tako Kašić spominje kako su neki Turci među sobom govorili: „Dokle 
god ova Marijina slika bude stajala na ovom mjestu, povećavat će se broj katoli-
ka, a to će biti na veliku štetu naše vjere20 te se dogovorili uništiti Gospinu sliku. 
Osim zapisa usmena je predaja sačuvala duh onog vremena u priči i narodnoj 
pjesmi. Tako imamo narodnu predaju o nastanku Gospina svetišta u Olovu 
koju ovdje donosimo u jednoj od njezinih varijanata:21 

 Kada su Turci osvojili Zvornik, pretvorili su tamošnju crkvu u džamiju. 
Tom prilikom stara slika Majke Božje, izrađena na dasci, otela se Turcima iz ruku 
i sama ostavila crkvu. Smjestila se slika na jednom drvetu kraj Drine. Prolazeći 
obalom neki turski konjanik primijeti sliku Gospe i rani je u glavu svojim kopljem, 
iznad same krune, ali ga odmah stigla kazna Božja. Istog časa pobjesni Turčin, ali 
i njegov konj te stadoše trčati amo-tamo kao da ih gone svi zlodusi. Konačno se, 
iznemogli od trčanja, strmoglave u rijeku Drinu. Otada se svake godine na Veliku 
Gospu tri puta pojavi u valovima Drine turski konjanik na konju s kopljem u ruci.

Poslije tog događaja ostavi Gospa svoje mjesto na drvetu i preseli se na jedan 
brežuljak nedaleko od franjevačkog samostana u Olovu. Kršćani odluče na tom 
mjestu sagraditi crkvicu u čast Majke Božje, a dok je ne sagrade odnesoše je na 
čuvanje u samostan. Međutim, franjevci nagovore narod da je bolje Marijinu 
crkvicu sagraditi kraj samostana jer bi gore na brežuljku bila ugrožena od Tu-
raka, no Gospi se nije svidjela ta odluka. Što god bi zidari sagradili preko dana, 
to bi se preko noći srušilo. Vidjevši u tome Gospinu želju, svi zajedno odlučiše – i 
narod i fratri - da crkvicu podignu na brežuljku, gdje su našli čudotvornu sliku. 
Na tom je mjestu i gradnja tako brzo napredovala kao da su zidovi sami od sebe 
rasli iz zemlje. Turcima nije bilo drago što Hrvati grade crkvu te su tražili priliku 
da spriječe njezinu gradnju. Kada je za to saznala Anica djevojka, pokloni ona 
sultanu čador22 koji je vezla devet godina. Sultanu se svidio čador i on joj ponudi 
nebrojeno blago. No, Anica odbije sve to blago pa je začuđeni sultan upita što bi 
htjela, a ona mu odgovori:

«Daj mi dozvolu da moliti smidnem
Sultan care, iza gore sunce,
Dopusti mi da sagradim crkvu
U Olovu, mjestu čestitome.»
Iznenađeni sultan udovolji njezinoj želji i naredi svojim begovima u Olovu 

da ne ometaju gradnju crkve za koju ga je tako svesrdno molila pobožna Anica 
djevojka.
19  Ante Katalinić, Bartul Kašić (1575-1650), veliki širitelj pobožnosti prema Gospi… str. 157
20  Ante Katalinić, Bartul Kašić…str. 157.
21  Prema T. Đurić, Legende puka hrvatskoga, Samobor, 2005., str. 37-38.
22   Šator (tur. Cadir)
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U Tarčinu, u Bosni zabilježena je pjesma Postanak olovske crkve23 koja ta-
kođer govori o djevojci Anici koja veze „čador“, devet godina i dariva ga caru 
u Stambolu i daje nam još malo ‘podataka’ o tome kako je nastalo svetište. Iako 
joj car šalje za uzdarje blago nebrojeno, mlada haznadara s trinaest robinja 
Anica ga odbija. A. Mijatović prepričava24: Na pitanje cara što bi joj darovao, 
Anica mu ‘knjigom’ odgovara neka joj dade ‘izun’ da smije moliti. Car joj u knjizi 
odgovara da će joj darovati sve što ima u svojem carstvu. Anica mu otpiše neka 
joj dopusti sagraditi crkvu ‘u Olovu, mjestu čestitome’. Car joj otpiše da može 
graditi crkvu ‘dugu i široku’ i da će je on obdariti ‘ suhim zlatom i dragim ka-
menjem.’ Anica se povjeri fratru Marijanu i traži savjet kome će posvetiti crkvu. 
Fra Marijan joj savjetuje da se moli sv. apostolima Petru i Pavlu i oni će je u snu 
uputiti. Anica se moli apostolima Petru i Pavlu i kada je bilo ‘noći po ponoći’ 
otvore se nebesa, ukaza se svjetlost velika, te mnoštvo anđela i Djevica Marija 
koja kaže Anici djevojci, kad je već naumila graditi crkvu da je posveti njenom 
Uznesenju. Ujutro se Anica umije, pomoli se Bogu, odlazi fratru Marijanu i sve 
mu kaže. U nedjelju fratar oglasi gdje se treba graditi crkva, puk se prihvati posla 
i za godinu dana crkva je sagrađena. Na njeno posvećivanje skupio se silni narod, 
oko crkve se jelo kruh i ovnovinu, vino se pilo iz pušaka se pucalo i djevojke kolo 
igrale. Dolazi fra Marijan, ulazi u crkvu, pred oltarom se tri puta poklekne te 
rekne misu na čast svetoj Djevici Mariji. Nakon mise pozove narod da se zahvali 
‘Bogu velikomu i caru čestitome’. Narod se zahvali Bogu i caru te raziđe se kući 
pjevajući, puškarajući i hvaleći ‘Boga velikoga i presvetu Djevicu Mariju’.

Ovdje smo naveli samo neke primjere koji su ostali u pučkoj ‘bilježnici’. 
Narod je osim pjesama Gospi Olovskoj zabilježio i manje lijepe događaje u 
svojoj povijesti, tako pronalazimo i pjesme koje govore o stradanjima Olova, 
planiranim pljačkama, ali i o uspješnoj obrani od ponekog hajduka il’ Tur-
čina25. Jednako tako, ustvrditi je da običaj štovanja Blažene Djevici Mariji u 
ovom svetištu trajan je od njezina nastanka, bez obzira na uvjete života. To 
iščitavamo u nekim zapisima, primjerice: Ni u proteklom ratu, u najtežim go-
dinama za ovu zemlju, Olovsko svetište nije zamrlo. U ratnom vremenu, godine 
1993., na blagdan Velike Gospe ovdje smo imali samo jednu hodočasnicu -- Janju 
Lekić iz Vijake, koja je Gospi došla pješke, bosih nogu”26 ili pak: 

Tradicionalno, naše su bake i bake njihovih baka u noći 14/15. 08. pješice, 
kroz prelijepu šumu, moleći i pjevajući hodočastile Gospi olovskoj. Ovaj pobožni 
ritual dio je našeg vareškog ozračja...27

23  Glasnik sv. Ante, 1934. Ovdje prema: Anđelko Mijatović, Lik Majke Božje u nekim junačkim 
narodnim pjesmama… str.187.
24  Anđelko Mijatović, Lik Majke Božje u nekim junačkim narodnim pjesmama… str.187.
25  Anđelko Mijatović, Lik Majke Božje u nekim junačkim narodnim pjesmama…
26  www.youtube.com/watch?v=rWigw3KmHcM
27  www.youtube.com/watch?v=rWigw3KmHcM
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Prvi put nakon rata, kardinal Puljić hodočastio je 1996. godine i pri tom 
rekao: Htio sam da ljudi probude radost vjere, da na neki način liječe one rane 
koje nose u duši i da ojačaju se uz nošenje svakdašnjeg križa, da se ne boje ži-
vota, a to posebno krijepi molitva s Marijom i Mariji…. Sam sam čovjek koji je 
ljudski ranjen jer sam brojne jade vidio. Bogu sam htio zahvaliti prvo što sam 
preživio, a drugo što stvarno trebam hrabriti ljude, a da bih mogao hrabriti, 
moram i sam se ohrabriti…!28

Upravo vjera i duhovna okrjepa održale su svetište živim kao i običaji koji 
su od davnina ostali isti. U novije vrijeme svibanjska pobožnost započinje u 
olovskom svetištu 1. svibnja, no glavna svetkovina je i dalje na Veliku Gospu.

U tom cijelom olovskom području godine 1991. živjelo je oko 500 katoli-
ka, dok ih je u samom Olovu bilo tek nekoliko desetaka. Tijekom zadnjeg rata 
njihov broj se još smanjio: Iz Olova je prognano 60 od ukupno 85 duša, a iz 
Oćevije 508 od ukupno 530 stanovnika. Danas u Olovu živi 25 katolika, dok ih 
u filijali Oćevija ima 94.29

No, svetište u Olovu ima svoju budućnost i čvrste korijene koji su odoljeli 
brojnim (ne)vremenima i u koje su utkani mnogi štovatelji Bl. Djevice Marije, 
odličnici svoga vremena od brojnih fratara do ‘običnih’ ljudi koji su svojim ža-
rom održali svjetlost svijeće u tom značajnom marijanskom svetištu. Posebnu 
ulogu danas ima rad i djelovanje kardinala Vinka Puljića koji je i u najtežim 
uvjetima pronalazio načina očuvati žar u srcima posebice svojim geslom „po 
Mariji, u vjeri, nadi i ljubavi“30 te oživjeti ga u današnjici. I ne samo to, olovsko 
svetište je tek jedna postaja marijanskih svetišta u Bosni i Hercegovini. Ovdje 
treba posebno istaknuti kako je stari običaj da sarajevski nadbiskup na Veliku 
Gospu u dva sata u noći iz crkve u Komušini uzima milosnu sliku i nosi je u 
procesiji na brdo Kondžilo. Kardinal Puljić je spojio taj običaj s hodočašćenjem 
u marijanska svetišta u Olovu i Stupu, povezujući tako simbolički bosanske 
katolike u jedan krug.31 V. Belaj piše kako „ godine 1994., kada je crkva u Ko-
mušini već bila opustošena i razorena, ona u Olovu opustošena, a u Stupu spa-
ljena, poduzeo je kardinal Puljić o Velikoj Gospi simboličko hodočašće kroz tri 
svetišta u slobodnoj Hrvatskoj da bi izbjeglim bosanskim Hrvatima (pa makar 
to paradoksalno zvučalo) navješćivao evanđelje, radosnu vijest. Put ga je vodio 
iz Dalmacije preko Trsata u Zagreb, gdje se tada čuvala slika iz Komušine.“32

28  www.youtube.com/watch?v=3fiEww5_1N0 
29  Prema www.bosnasrebrena.ba/v2010/pastoral/svetista/olovo-svetiste-majke-bozje.
html
30  Geslo je kard. Puljić dao upisati u svoj nadbiskupski i kardinalski grb. Vidi u: Mato Zovkić, 
Marija u grbu i pastoralnim poslanicama kardinala Puljića 1991.-1995., Marijin lik danas, 
Zbornik XII. Međunarodnog mariološkog kongresa, KS i HMI, Zagreb, 1997., str.72.
31  Krug je jedan od najsadržajniji simbola, uz križ on je temeljni simbol. Kružno je kretanje poput 
vremena, savršeno i nepromijenjljivo, ono nema odstupanja, nema početka ,a nema ni kraja.
32  V. Belaj, Neki oblici štovanja Blažene Djevice Marije uvjetovani Domovinskim ratom, Marijin 
lik danas, Zbornik radova XII. Međunarodnog mariološkog kongresa, KS i HMI, Zagreb, str. 172.
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Štovanje Blažene Djevice Marije u Boki kotorskoj33

Bokokotorski čovjek je oduvijek bio privržen štovanju i utjecaju Bl. Djevi-
ce Marije i taj kraj je od davnina prepun bogomolja podignutih u njezinu čast. 
Srećko Vulović, peraški župnik i opat, davne 1887. godine zapisuje:

Draga nam Boka od vajkada se odlikuje osobitom bogoljubnosti svojih sta-
novnika prama prečistoj Djevici Bogorodici...Domaća naša povjestnica nebroj-
ne nam je sačuvala spomenike žive i pouzdane bogoljubnosti naših pradjedova 
prama svojoj Odvjetnici Mariji. Nego i neprimen čovjek, može se lasno ob ovom 
uvjeriti, jer mu još danas stoji pred očima živi, veličanstveni spomenik koga vje-
kovi ne porušiše, a on mu očito i glasno govori, kakvo je bilo pouzdanje staro-
ga Bokeža, kolika je bila njegova bogoljubnost prama Dievi Slavnoj.Taj veliki 
spomenik jesu oni starodavni hramovi, ona svetišta Blažene Djevice, što je stari 
Bokež zazidao kroz cielu Boku, i poredao ih kao jake tvrđave i budne stražare, da 
mu s jednoga na drugu kraj čuvaju i štite milu otačbinu...34

Od davne starine između ovih svetišta Slavne Djevice Bokež u obće a napose 
pomorac držao je i danas drži kao središte bogoljubnosti Marijine ubavi i sjajni 
hram Gospe od Škrpjela...35

33  Ovu problematiku donekle sam obradila u članku „Neke posebnosti hrvatske usmene 
književnosti u Boki kotorskoj, Zadarski filološki dani 1, Zadar, 2007.., str.259-272.
34  Srećko Vulović, Gospa od Škrpjela, 1887.. Zadar, str. 3-4
35  Srećko Vulović, Gospa od Škrpjela, 1887.. Zadar, str. 4.
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Narodna predaja o nastanku svetišta Gospe od Škrpjela

U 15. stoljeću, oko 1452. godine, na mjestu gdje je danas otok dizala se 
mala hrid, i prema toj morskoj hridi, ili škripu, škrpjelu otok je dobio ime. Pre-
daja o nastanku otoka36 koja je saživjela s narodom u Perastu i Boki i koja je 
danas ukorijenjena u bokeljskog čovjeka i njegove pučke običaje ovdje se daje 
prema Vulovićevu zapisu:

Noću 22. srpnja godine 1452 dva brata ribara iz prastare peraške obitelji 
Mortešić-a, ribajući svojim mrežama prema opisanoj hridi na jedan put vidješe 
u sred tamne noći hrid razsvietljenu, a povrh iste gdje stoji medju ižezenim svie-
ćama krasna slika Božje Matere. Čudnim pojavom prostodušni ribari silno se iz 
prva preplaše, ali nakon malo ohrabljeni njekim nutrnjim nadahnućem zavezu 
se lađicom do pod hrid, skrušeno se pomole, pobožno uzmu svetu sliku, u lađicu 
je polože i veselo krenu kući.

Kada su doma prispjeli sv. Ikonu stave na pristojno mjesto svoje siromašne 
kuće i legnu. Niesu još ni zaspali, kad jedan od njih na prečac oboli smrtno. U 
skrajnjoj nevolji i strahu poče se srdačno preporučati Blaženoj Gospi, moleći je, 
da mu barem postigne milost, da ne umre prije nego se sredi i s Bogom pomiri. U 
toj molitvi, kao po nebeskom nadahnuću odluči netom razdani javiti stvar svome 
župniku, držeći za stalno, da ga je ta nenadna nemoć snašla, što je kod sebe pridr-
žao onu svetinju, koju je možda Bog odlučio javnomu štovanju okolnoga naroda. 
Netom svane pošalje brata po župnika, i kad ovaj dođe podieli mu sv. Otajstva, 
nemoćnik mu izpripovieda, što mu se prošle noći slučilo, dodavajući da je spra-
van sv. Sliku njemu izručiti, da je u Božjem hramu izloži. Svećenik odma javi 
radosnu viest svome stadu, koje se brzo sabere u župnu crkvu sv. Nikole i svečano 
svi skupa krenu put Mortešića kuće. Tu se bogoljubno pomole sv. Slici i pjevajući 
pobožne pjesme svečanim prohodom prenesu je u župnu crkvu.

Čim sv. Ikona krene iz Mortešića kuće, na smrtno nemoćni brat u jedan put 
ozdravi, digne se, pritrči da se ostaloj povorci pridruži i na čudo svega puka zdrav 

36  Prepričana legenda nalazi se i u knjizi Tomislava Đurića Sto najljepših legendi i povijesnih 
priča iz hrvatske prošlosti, Zagreb, 1996., str.130. U njoj se nalazi još nekoliko bokokotorskih 
legendi:Gospa od Škrpjela obranila Perast od Turaka, Kako je sveti Tripun postao zaštitnikom 
Kotora, Legenda o nesretnim peraškim zaručnicima, Tri sestre iz Prčnja, Ljubavna idila Pierra 
Lotija i pastirice Paskale te Kako je nastao grad Kotor.
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dodje u crkvu da zahvali milostivoj Djevici, što ga je izbavila iz očite smrti i povra-
tila mu prvašnje zdravlje. Čudotvorna ikona naslikana je na daski od cedra...37

(...)Nego Bog nije bio odabrao župnu crkvu sv. Nikole, da se tu čuva čudo-
tvorna slika njegove Matere. Sutra dan pošto je bilo nađeno blago namješteno u 
crkvi, ide pobožni puk da se moli Blaženoj Dievi, kad eto nestalo je iz crkve sv. Sli-
ke. Svakomu pada na um klisura gdje je prvom nađena odma pođu viditi i zbilja 
prezamjernim čudom, nalaze gdje sveta Slika opet stoji povrh hridi; nema već tko 
bi dvojio, da Božjom odlukom to mjesto mora postati središtem nove bogoljubno-
sti i vrelom Božjih milosti (...) pobožni puk uzhićen vanrednim čuvstvom bogo-
ljubnosti prione na trudno djelo. Stanu najprije spajati razne okolne hridi, topeći 
silno kamenje, a revniji tope i svoje stare brodove i lađe, krcate kamenja, da prije 
uspije radnja. Kada su na taj način hridi među sobom spojili i oteli moru njekoli-
ko površine, odma stanu graditi crkvicu i uz nju maleni stan za svećenika. 

Ali da se radnja na to ne ograniči, svečano se obvežu oni i okolna sela, da će 
svake godine, počamši danom 22 Srpnja, svaki koji ima vlastitu brodicu donieti 
je punu kamenja i pod otočić teret utopiti; običaj koji i danas nakon četeri vieka 
pohvalno opstoji.38

Ova predaja sačuvana je u mnogim pisanim dokumentima iz 17. stoljeća 
koji je potvrđuju pozivajući se na starije zapise koji danas nisu sačuvani. 

Naime, Turci su Perast i otok dva puta porobili i opljačkali (1624. i 1654.) 
pa se može pretpostaviti kako su u tim događanjima stradali mnogi pisani do-
kumenti. Još Vicko Balović39 navodi neki davni rukopis koji se slaže s našom 
predajom, a izgubljen je i onaj koji je iscrpno napisao sam Vicko Zmajević40 u 
kojem je ova predaja također potvrđena. No, sam zavjet koji su Peraštani dali 
22. srpnja 1452. neprekidno traje do današnjih dana jer se na taj dan poseb-
nim svečanostima obilježava našašće Gospine slike ili početak gradnje otočića. 
Naime do 17. stoljeća Peraštani su potopili stotinu svojih brodova da podignu 
otok, a potom to nadopunjali kamenjem te se vremenom utvrdila podloga na 
kojoj danas leži svetište. „To čudno“, kaže dr. Pavao Butorac, „originalno djelo, 
komu se dive stoljeća, mogao je zasnovati i izvesti samo pomorski stalež, obi-
lježen prijegorom, vjerom, požrtvovanom brigom za rodnu grudu.“41

37  Srećko Vulović, Gospa od Škrpjela, 1887.. Zadar, str. 12-14
38  Srećko Vulović, Gospa od Škrpjela, 1887.. Zadar, str. 14-15.
39  Vicko Balović, Notizie intorno alla miracolosa immagine di Maria Vergine S.-ma detta dello 
Scarpelo e del celebre suo santuario, Venezia, 1823.
40  Vidi u: P Butorac., Gospa od Škrpjela, Sarajevo, 1928., Boka kotorska u 17. i 18. stoljeću, 
Perast, 2000. Vidiu: Vanda Babić, Razgovor Duhovni Vicka Zmajevića, Zadar, 2005.
41  Pavao Butorac, Kulturna povijest grada Perasta, Perast, 1999., str. 143.
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22. srpnja – Našašće Gospine slike - Fašinada

Uvečer, mladići u Gospinoj lađi dovlače oveću barku nakrcanu kamenjem 
i iskićenu zastavama i granama, pjevajući posebne tradicionalne pučke popi-
jevke u toj prigodi, od Luke ispod grada Perasta do Gospina otočića. Pridruže 
im se druge barke iz okolnih mjesta, te iz cijele Boke, a, nakon simboličnog 
„bacanja kamenja oko otočića“, sve završava zajedničkom molitvom, skro-
mnom večerom i veselim pjevanjem. Ovaj običaj održao se do danas i nosi 
naziv fašinada, od talijanskog fascinare, što bi u slobodnom prijevodu značilo 
dovlačenje (vezanje u rukovet – barke u prstenu oko otoka). Nasipanje kame-
njem oko otočića nije iz pukog običaja već i iz potrebe. Kako je otok umjetno 
napravljen često se dovlačilo i nabacivalo kamenje na mjestima gdje je tlo uz-
maklo.

Fašinada je jednako zanimljiva i danas kada gotovo na isti način teče ce-
remonijal:

Uvečer 22. srpnja, u smiraj sunca, na istočnom dijelu Perasta (Luka) mje-
štani nakrcaju svoje barke kamenjem. U prvoj barci je svećenik (opat), grado-
načelnik, veslači i pjevači. Nju obično slijedi velika barka iz Strpa, također s 
kamenjem. Pridruže im se, međusobno povezane, i druge barke pune kamenja 
iz okolnih mjesta. Pjevači pjevaju Oj vesela veselica (od Pošova do Pjace sv. 
Nikole), a od Pjace do Škoja Dvoje mi drago zaspalo. Kada prva barka zađe iza 
Škoja, baca se kamenje tamo gdje je najpotrebnije radi jačanja podloge otočića. 
Običaj je da se barke dočekaju svečarskim zvonjenjem zvona.

To je jedna od četiri pučke svečanosti u Perastu koja je povezana s obre-
dima štovanja Bl. Djevice Marije. Vezana je uz narodnu predaju o nastanku 
otoka i našašću Gospine slike.
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Peraški boj 15. svibnja 1654.

Već potkraj travnja, svake godine, počevši od 1654., u Perastu započinje 
zavjetna svečanost kojom 15. svibnja Peraštani zahvaljuju svojoj Odvjetnici, 
sjećajući se Peraškog boja, borbe s Turcima koju su, unatoč malobrojnosti, do-
bili. Od tada je u narodu živa uspomena na glasoviti Peraški boj, bilo u obliku 
deseteračkih ostvarenja ili bugaršćica, ali i u pučkim običajima koji su se odr-
žali do danas.

Što se to dogodilo 15. svibnja 1654. da je toliko opjevano u narodu, te da 
je sam Petar Zrinski pohodio Boku i Perast, samo nekoliko dana iza boja, i da 
se danas živi gotovo ista pučka tradicija i svečanost prisutna ne samo u srcu 
Peraštana već i cijele Boke? Peraški boj 15. svibnja 1654. godine jedan je od 
najvažnijih događaja u bokokotorskoj povijesti, kada su se Peraštani, iako ma-
lobrojni, uspjeli obraniti i poraziti Turke, ubiti Mehmed-agu Rizvanagića, čija 
se puška i danas nalazi u peraškom muzeju.

I u Vulovića i u Butorca čitamo odgovore na gore postavljano pitanje.42

Peraštani su u to doba bili dobro obaviješćivani o kretanju Turaka od gra-
hovskog popa Radula, koji je organizirao cijelu mrežu uhoda u korist Pera-
štana. Dan prije napada, 14. travnja 1654. braća Sladoje i Stjepan Stijepović, 
nastanjeni u Risnu, javili su svom bratu u Perast o planiranoj akciji Turaka u 
zoru 15. svibnja. Općinski načelnik Krsto Vicković pažljivo je rasporedio ma-
lobrojne snage jer je tridesetak peraških brodova bilo izvan Perasta. Branitelji 
su bili raspoređeni u tvrđavi iznad grada i u devet peraških kula pa su štedeći 
streljivo i zalijetajući se izvan utvrđenja, uz pomoć hajduka i stotinjak vojnika 
iz Kotora, izazvali pravu paniku među turskim napadačima. I to je razlog da 
su, u inače bezizlaznoj situaciji, kada su Turci po mraku ušli u grad i popalili 
preko trideset kuća, Peraštani izveli nekoliko dobro planiranih protunapada. 
Turci su u svom napadu nanijeli mnoge štete pljačkanjem i spaljivanjem kuća 
po Perastu, upali su i na otočić Gospe od Škrpjela i opljačkali ga, kao i u Sv. 
Nikolu odakle su Peraštani uspjeli prenijeti sliku u Tvrđavu sv. Križa. Turci su, 
obezglavljeni gubitkom svoga vođe i nestašicom vode, doživjeli mnoge gubitke 
jer ih je mnogo izginulo. Pobjedu Peraštani pripisuju zaštiti Bl. Djevice Marije, 
svoje pokroviteljice i iz zahvalnosti općina Perast se zavjetovala da će svake go-
dine na taj dan obaviti svečanu ophodnju sa slikom Bl. Djevice preko cijeloga 
grada, što se održalo i do danas. Mnoge narodne i umjetničke pjesme vezane 
su uz taj događaj, a kao trajan opći spomen na pobjedu jest velika “srebrna plo-
ča” (zavjetni dar) što se svake godine prislanja na Gospinu sliku, te natpis koji 
je Andrija Zmajević dao uklesati u pročelje župne crkve, na hrvatskom jeziku, 
tako da podsjeća na boj i na pobjedu nad Turcima.43

42   Vidi u: S. Vulović, Gospa od Škrpjela, 1887.; u: P. Butorac, Gospa od Škrpjela, 1928.
43  Na boj i danas sjeća natpis na hrvatskome jeziku što ga je Andrija Zmajević dao uklesati u 
pročelje peraške župne crkve sv. Nikole. U natpisu stoji:
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Prijenos Slike s Otoka u Perast

Svake godine potkraj travnja Gospina se slika prenosi u Perast gdje ostaje 
do kraja lipnja. Time u stvari započinje svečanost zavjetnog dana. Prizor je 
svakako veličanstven i privlačan pogotovu što ga ljepota prirode upotpunjuje.

Nekada su puškama i topovima s usidrenih brodova Peraštani ispraćali 
Sliku s otočića i dočekivali je u Perastu, svečarskim pucanjem. Danas se sve-
čarskim zvonjenjem s Gospina zvonika u tri sata poslijepodne daje znak da se 
taj trenutak skida Slika s oltara. Barke se povezuju jedna za drugu konopima i 
redaju u veličanstvenu polukrugu. Svećenici zapjevaju “Lauretanske litanije” i 
upute se na obalu. Nekada dva svećenika, a danas ugledniji mještani nose Sli-
ku. Za njom ide gradonačelnik i uprava svetišta, a na obali čeka “Gospina lađa” 
ukrašena svilenim sagovima. Sliku postave na pramac lađe i stoje uz nju. Ostali 
svećenici (danas mještani), nose upaljene svijeće, a velika lađa plovi unutar-
njom stranom polukruga držeći se u središtu, što podsjeća na ona vremena 
(16. i 17. stoljeće) kada su Turci držali svu sjevernu stranu zaljeva s Risnom i 
Herceg Novim i kad je trebalo biti na oprezu da ih Turci ne zaskoče i ometu 
ophod. Na obali ih dočeka mnoštvo pobožnog svijeta koji su u pravilu klečeći 
dočekivali sliku Gospe od Škrpjela. 

Ljubeći (cjelivajući) je, prate je do crkve gdje ostaje do blagdana sv. Petra i 
Pavla, kada se jednakom svečanošću ponovno prenosi na otočić. Na večer prije 
Zavjetnog dana, 15. svibnja, običaj je da majke donose svoju nejaku djecu pred 
sliku kako bi ih stavile pod okrilje svoje Zaštitnice. Za dva mjeseca dokle je 
Gospina slika u peraškoj župnoj crkvi sv. Nikole svake se večeri moli krunica.

Zavjetni ophod 15. svibnja i Uznesenje Bl. Djevice Marije na nebo, 15. 
kolovoza (u narodu poznata Velika Gospa), još su dvije tradicionalne ceremo-
nijalne svečanosti koje se u Perastu i cijeloj Boki odvijaju neprekidno i s malim 
razlikama od 15. stoljeća do danas.

POSLEDGNA VREMENA I NARODI DA NEBI
ZABORAVILI SLAVITI DESNIZU BOXIU KOJA NA
XV SVIBNJA
GOD. MDCLIV. OBRANI PERAST OD ÇUDNOVATE
SILLE TURSKE PODA PERASTANOM SLAVNO
DOBITIE OVA VIEÇNA USPOMENA POSTAVI SE
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Zaključna razmatranja

Hrvati su uvijek pokazivali posebno štovanje prema svojoj zaštitnici Bla-
ženoj Djevici Mariji kojoj su upućivali zavjete, molitve, krunice, pjesme. Nje-
zin zagovor pratio ih je u svim izazovima života na koje su nailazili od zaštite 
od kuge do ratova s Turcima. U hrvatskoj književnosti poveliki je broj pjesama 
napisanih u čast Djevici Mariji. Mnoge su legende vezane za nastanak njezi-
nih svetišta, poput Gospe od Škrpjela ili Gospe od Olova kojima je zajednička 
upravo slika koja je sama pokazala mjesto na kojemu se treba napraviti svetište. 
U Boki je to bila hrid na sred mora, na kojoj su Peraštani umjetno napravili 
otok, a u Olovu je to vrh brežuljka. Čudotvorne moći Gospine slike u Perastu 
ozdravljaju njezine nalaznike, a u Bosni i kažnjavaju Turčina. U oba svetišta 
hodočasnici iz svih krajeva, 15. kolovoza dolaze se pomoliti Majci Božjoj. Oba 
su mjesta prostori gdje živi autohtoni hrvatski puk i oba ne pripadaju držav-
nim granicama Republike Hrvatske. Unatoč povijesnim i društvenim događa-
jima, ratovima, i požarima oba svetišta i danas ponosno svjedoče kršćansku 
sljubljenost sa svojom zaštitnicom, koja ih je očuvala u svojoj cjelovitosti. Da 
je tomu tako svjedoče danas oba prostora u kojima jedan, isti, hrvatski narod 
živi i čuva vrijednu hrvatsku kulturu i baštinu. Iako su ovdje detaljnije opisani 
marijanski običaji u Perastu ne znači da oni nisu zastupljeni i u Olovu samo 
nisu sistematizirani i dovoljno proučeni. Sve što je ovdje iznijeto plod je dosa-
dašnjih istraživanja i zapisa i truda ljudi koji su se skrbili o tom području.

U tom smislu ne smijemo zaboraviti ulogu franjevaca koji su i na po-
dručju Boke, a poglavito u Bosni zaslužni za sveopći kulturni i književni rad 
kao i za kulturni rast ljudi koji su u tim vremenima bili na tim prostorima. U 
marijanskoj pobožnosti posebice se ističe predanje poglavara Vrhbosne kar-
dinala Vinka Puljića koji svojim poslanjem svjedoči i hrabri život bosanskih 
Hrvata i njihovu stoljetnu privrženost Mariji. Uostalom, i sam je ustvrdio: Od 
djetinjstva sam odgojen u znaku pobožnosti prema Majci Božjoj. To je ista ona 
pobožnost koja postoji u povijesti hrvatskog naroda. Marija nas je ujedinjavala u 
svim svetištima, preporađala nas u svim kušnjama...44

Da je tomu tako svjedoče marijanska svetišta u Olovu i Perastu, svjedoči 
puk koji je izvorno na svom tlu očuvao vjeru i običaje bez obzira na povijesni 

44  Mato Zovkić, Marija u grbu i pastoralnim poslanicama kardinala Puljića…, str. 72.
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usud koji im nije bio naklon. Unatoč turskim osvajanjima, napadima, pljačka-
ma i unatoč komunističkim, pa potom srbočetničkim divljanjima oba svetišta 
i danas ponosno svjedoče postojanost hrvatskog naroda na svom ognjištu koji 
nisu ostavili ni u najtežim vremenima. U tome je veliku ulogu odigrala mari-
janska pobožnost u svojoj širokoj lepezi, ali i ljudi koji su u određenim vreme-
nima djelovali po zagovoru i s pomoći Blažene Djevice Marije. Ostaje pitanje 
koliko su ta svetišta poznata u svijesti Hrvata poglavito nas koji živimo u po-
litičkim granicama Republike Hrvatske? Upravo je važna kulturološka svijest 
koja ova područja povezuje u sliku opće povijesti svog naroda kojega je upravo 
vjera ponajviše održala i obranila od drugih.

No, svetišta su oduvijek privlačila i inovjerce, ljude iz različitih krajeva 
svijeta koji su svoj mir i pomoć tražili i dobivali u okrilju Bl. Djevice Marije. 
Tako je i danas na oba područja, poglavito u Boki, gdje svaki brod koji uplovi 
u bokokotorski zaljev pozdravlja sirenom svetište Gospe od Škrpjela, a u znak 
poštovanja i zahvalnosti čini krug oko nje.

Uloga marijanske pobožnosti u Hrvata velika je, no posebice je zadivljuju-
ća kod onih koji su na poseban način i s puno vjere i žara morali voditi brigu o 
svom opstanku i svom ognjištu. U nepovoljnim povijesno političkim uvjetima 
sačuvali su svoju posebnost i svjedoče o tome i danas u potpuno drugačijim 
uvjetima zahvaljujući crnogorskoj državi koja, za razliku od mnogi ne zatire 
hrvatsku kulturnu baštinu već je brižljivo njeguje kao posebnost koja čini cje-
lovitu sliku današnje kulturne, književne i umjetničke baštine Crne Gore. Hr-
vatsko građansko društvo Crne Gore te Hrvatska građanska inicijativa umno-
gome tomu doprinose, alii neke državne institucije koje upravo imaju za cilj 
očuvati kulturna vrednote Hrvata u Crnoj Gori. U Bosni i Hercegovini danas 
o tomu brine HKD Napredak iz Sarajeva koji umnogome doprinosi očuvanju 
hrvatske tradicije i baštine u Bosni i Hercegovini, ali i povezuje u ovom slučaju 
Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru brinući o kulturnim vrednotama Hrvata na 
oba područja.
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isao francuskog filozofa i književnika Ernesta Renana da „Treba 
pisati uvijek samo o onome što se voli’’, vodilja mi je i u knji-
ževnom radu i u kritici. Kad je riječ o Jašaru Redžepagiću, njen 
smisao dolazi do punog izražaja jer objedinjuje ljubav prema po-
eziji i prema čovjeku za koga s ponosom možemo reći: on je naš, 
Plavljanin! Znajući da je vrijeme majstorsko rešeto ali i vrijednost 
naučno-istraživačkog i pjesničkog djela akademika Jašara Redže-
pagića, siguran sam da će njegovo ime, ne samo u istoriji i kulturi 
našeg kraja, trajati kao vjekovima nepromjenljivi i neizbrisivi na-
zivi planina, brda i rijeka.

Veličine i značaja nekih ljudi svjesni smo tek kad ih život pre-
nese u sjećanje, kad im djelo vrednujemo neovisno od našeg od-
nosa prema njima. S Jašarom Redžepagićem to nije slučaj. Zaslu-
ga je to koliko njegova toliko i našeg zavičaja koji pored očigledne 
ljubavi za umjetnike ponikle u svojoj sredini, pokazuje i mudrost 
na iskustvu i duhovnom blagu što su ga brojni stvaraoci nepre-
stano uvećavali. Zato s razlogom možemo reći da je Jašar Redže-
pagić imao sreću da se rodio u Plavu. Ali i da je Plav imao sreću 
da se u njemu rodio Jašar Redžepagić. To je, bar, lako objasniti. 
Zavičaj je Jašaru Redžepagiću, kao i drugim pjesnicima i piscima, 
omogućio da vaspitavajući se na bogatoj narodnoj književnosti, 
poštovanju ljudi i ljudskosti, na uslovljenosti i spremnosti da se 
živi i za druge koliko i za sebe, budu u prednosti nad stvaraoci-
ma iz drugih sredina. Na formiranje umjetnikove lićnosti, na onaj 
neobjašnjivi fluidni način, uticala je i raskoš i različitost prirodnih 
ljepota njegovog zavičaja, tu gdje je sve od boje, pa i kapi kiše, u 
kojima pjesnik prepoznaje odsjaje, prelive i prelamanja svjetlosti 
kao u jezerskom ogledalu, gdje sve odiše svježinom izvora, ljeko-
vitim mirisima planinskih i okolojezerskih trava. Svaki pogled na 
plavske pejzaže ravan je gledanju slike nekog impresioniste koja, 

Zuvdija Hodžić

O PJESNIKU JAŠARU 
REDŽEPAGIĆU

M
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svjesni toga ili ne, magično djeluje na naša čula i emocije. Zato se ovdje priroda 
doživljava kao izložba najljepših likovnih radova, čija se postavka neprestano 
mijenja. Zato je ljepote prirode i nostalgije za njom prepuna poezija Jašara 
Redžepagića. Čezne on, s razlogom, za Bakešom, travastim brežuljkom iznad 
Plava, i za Buretašom, proplankom na Kofiljači i za Bobezama rodnim, i za 
vrbacima i za svitanicama, i za livadama pod otavom kao „sag mekom, na koji-
ma žuti plast u hladu spava’’. Zato ga, kao u pjesmi „Zajutarje’’, „sjećanja davna 
uzbude ko plima’’, zato bi kao u pjesmi „Skić’’: 

„Stazom opet, 
nekad dečkić, 
i pun snage, 
da strmine 
vidi blage’’, 
da se popne na „zaravljen vrh / zimzeleni/ koji „s prvim suncem / sav se 

smije / u vis grane / dahom grije’’ / , na kojem su „behar kruške / i lješnika / pune 
grane’’, zato se kao u pjesmi „Oaza’’, pita: 

„Blaženo visoko gnezdo, 
što si mi tamo, daleko!?, 
Daljina rodnih zvezdo, 
detinjstva usnula reko’’. 
Zato će ga i u tuđini, dok, recimo, šeta obalom Stavrosa, 
„zlatnokos hrast, 
razapet nebobran stari’’, 
podsjetiti na zavičaj u kojem 
„miriše mekani plast’’ i 
„njišu se četinari’’. 
Na „rodno gorje gdje se lakše mre’’, podsjetiće ga noć u drevnom grčkom 

gradu Kavali i u Agia Trijadi, „topla i nežna kao suncokreti’’, i u Mahačkali – 
u srcu Dagestana, i u Nesebru – „srcu mora’’ gdje „uz gajdice dani plove’’, i u 
Bagdadu gdje ga budi svijetli nur persijskih pjesnika Firdusija, Hafiza i Sadija, 
i u Iranu, dok će u avionu nadlijetati Damavand, planinski vrh visok 5671 me-
tar, poželjevši da „prtinom nekom, il stopom divokoza’’, hrli ljepoti, kao što je 
dok bijaše mlad, („al kad bi moglo vreme da se vrati’’), hrlio Hridskom jezeru, 
vrhovima Bogićevice ili Visitora, tog pjesnikovog ’’prvog pozorja’’. U pjesmi 
„Polahko šumi Horasan’’ usniće detinjstva san, okupljene rođake i među njima 
’’povisokog Hivzi-bega starog’’ koji im je pripovijedao o čudesnim gradovima 
Orijenta, budio u njima ljubav od rodnog kraja do Horosana. Horasan, Ho-
rasan, ponavljaće u snu Hivzi-begove riječi, ne vjerujući da mu je san postao 
java. Gdje god da ode i dođe, pratiće ga zvuci i slike zavičaja, šumovi, šapati 
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i glasovi, elegične melodije balada i sjetnih sevdalinki „Oj džamijo, deli Đul-
begova’’, „Pašihana, imaš li jarana’’, „Nemoj Plavke…’’, nostalgična sjećanja na 
plavsku kovačnicu „sobičak tamni što ga je poplavilo vreme, niz jaz peščani i 
vrbake neme’’, na kovače „čiji zvon čekića drhtajem svojim otpozdravlja svetu’’, 
i na česmu kraj limskog mosta i na Dezdaraču pored koje osluškuje „devojačke 
javke niz kaldrmske vene’’, a najviše na stari dom u kojem „toplo je svima i 
ljubav svud nas prati i sazvežđa ima za dušu lomnu i razoriv svet’’. Neće pjesnik 
nikad zaboraviti da je u zavičaju „i sunce (bjelosmijeh dječji) svjetlije i veće’’.

Kažu da je neki car zatražio od poznatog umjetnika da mu naslika raka. 
Prošla je nedjelja dana, pa mjesec, pa dva, a od slike ništa. Uzalud je car na-
govarao umjetnika da završi sliku. Izgubivši strpljenje, uvrijeđen, car je sam 
banuo umjetniku. Ovaj je uzeo papir i četkicu i sa dva-tri poteza, naslikao raka 
kakvog niko prije njega nije uspio. 

Smisao ove sufijske hićaje je jasan: umjetničkom djelu potrebno je dugo 
zrenje da bi se rodilo i pokazalo svoju vrijednost. Primjenljivo na poeziju Jašara 
Redžepagića, to bi značilo, i ja je tako i tumačim, da je on pjesme objavljene 
u zbirkama RUKA NA RUCI, RUKOSAN, SVITANICE i BOJE U KAPIMA 
KIŠE, dugo nosio, živio s njima i sve više za njih – da bi mu se one odužile – u 
poetske forme uobličena i iskazana lirska osjećanja i plemenite poruke i slike. 
Zadržavajući „starinski’’ zvuk, boju i formu, obogaćene tematskom raznoliko-
šću, misaonošću, zrelošću i intelektualnošću, one čine iskorak i na estetskom 
planu. Uočljivo je to u „Persijskim motivima’’ ili, pak, u pjesmi „Granum salis’’ 
čiji ritam kao da sugeriše vjekovni, nikad prekinuti tok tragičnih događaja, a 
najviše u pjesmi „Kip’’ u kojoj „kip beli, vidljiv i u noći plamti sjajem’’, čime je 
zaslužio da „neimaru večnom, pozlatimo ime – jer je sebe i sve dao – za slutnje 
daleke’’. Ova je pjesma oda stvaralaštvu, ona je metafora samog pjesnika čije će 
ime vrijeme pozlatiti a poezija plamtjeti vječitim nurom. Za Jašara Redžepagića, 
jednog od najboljih znalaca derviške poezije i filozofije, mogle bi se s pravom 
navesti dvije njihove poslovice: „Svijeća nije tu da bi osvjetljavala samu sebe’’ i 
„Mi ćemo proći, a ćuprija će ostati’’. Jašar Redžepagić je i ta svijeća i ta ćuprija.

O poeziji Jašara Redžepagića koji je sebi postavio zadatak: „Ne pevaj ono 
što pesmu ne čini’’ i „I nemoj, u ime pjesme, u ono što stih nije!’’ može se, a i va-
ljalo bi, mnogo govoriti. Večeras nije vrijeme i nema se vremena za to. Ostaje mi 
da priču privedem kraju, zaključujući da ako je svojim naučnim radovima Jašar 
Redžepagić pokazao ogromno znanje, obrazovanje, studioznost i strpljivost, 
poezijom je pokazao da ima i veliko srce i široku i plemenitu dušu. I da to nije 
u protivrječnosti već prirodno. Jer, Jašar Redžepagić je imao sreću da se rodio u 
Plavu, kao što je i Plav imao sreću da se u njemu rodio Jašar Redžepagić.
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ojava dobre knjige predstavlja svojevrstan kulturni događaj, a to bi se 
upravo moglo kazati za ovu knjigu na koju se dugo čekalo. Narodne pje-
sme Crne Gore koju je pripremio Milorad Mićo Miranović, pedantni saku-
pljač, muzički i kulturni poslanik, antologičar usmene lirike. Smatram da 
je ovo do sada najozbiljniji poduhvat koji je tražio izuzetan istraživač-
ki napor, strpljenje, radnu i kreativnu energiju. Muzičko bogatstvo Crne 
Gore je različito i mnogo je ljudi nesebično radilo da ga sačuva i da traje. 
Njihova imena, nažalost, lagano prekriva veo zaborava, ali na sreću ne i 
njhovo djelo.

Kada je Crna Gora u pitanju, uslovno se izdvajaju tri muzička entiteta 
koja imaju svoje specifičnosti koje bogatstvo crnogorske muzičke riznice 
čine blistavim.

Prvom entitetu pripadaju pjesme crnogorskog primorja sa osobe-
nim mediteranskim zvukom, tako da rezultira sličnošću sa pjesmama 
nastalim duž Jadranske obale uz specifičnosti koje proizilaze iz posebnih 
društveno-istorijskih okolnosti.

Drugi muzički entitet čine sevdalinke-balade starogradske pjesme. 
To su pjesme nastale u urbanim sredinama Crne Gore sa posebnim na-
glaskom na Podgoricu, Bijelo Polje i Pljevlja.

Pjesme koje pripadaju „trećem entitetu” takozvani „brđanski napje-
vi” u sebi nose taj specifičan zvuk planine.

Posebne zasluge širenja i sveopšteg prihvatanja narodnih pjesama, 
pripadaju njihovim najboljim izvođačima, zahvaljujući kojima su stekli 
enormnu popularnost. U plejadi velikana koji su čuvali i afirmisali mu-
zičko nasleđe Crne Gore izdvajaju se tri imena koja su uradila nemjerljivo 
mnogo da se naša muzička riznica prikaže i zasija punim sjajem. To su 
prelijepa i jedinstvena Ksenija Cicvarić, tihi i neponovljivi Hamdija Šahin-
pašić i otmeni i gospodstveni Božidar Ivanišević, koji su stvarali, njegovali 
i čuvali lirske pjesme urbanog stila.

Dr Derviš Selhanović

Pjesma nema granica, 
nad njom svi imaju prava
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Iskoristio bih ovu priliku da nešto kažem o sevdalinki koju je Milorad 
Mićo Miranović, autor ove knjige s pravom apostrofirao.

Sevdalinka je istinska tragična i univerzalna umjetnost. Bol koja pjeva 
i kao takva ona je kulturni dragulj, koji se bolje kotira u svijetu nego ovdje, 
kod kuće. Istorijsko-socijalne okolnosti pod kojima se sevdalinka pojav-
ljuje, posljedica su osmanskih osvajanja i širenja islama u naše krajeve.

Kao pjesma orijentalno-slovenskog spoja (istočnjačke strasti koja 
naglo zanosi i tihe slovenske osjećajnosti), suptilno njegujući tako zdru-
ženu žeravicu erotske pregrijanosti, sevdalinka se regionalno širila kroz 
sve društvene slojeve, vjere i nacije „postajući zajednička svojina i prodi-
rući daleko i široko kroz vrijeme i prostor”.

Sevdalinka je čista bol. Ali, ne samo ljubavna. Iz nje govori bol života. 
I onda kad mlada Jelka ljubi Janka; i onda kad djevojke prošetaju šefteli 
sokakom; i onda kada Sejdefu majka buđaše i kad Avuša sadi vinograd, i 
kad šetajući pored Ljubovića, momci i djevojke pjevaju, oj vesela veselice, 
pjevaj draga pa me razgovaraj... A bol je, za razliku od radosti (koja može 
biti manja ili veća, istinska ili prividna, fingirana), uvijek stvarna i velika. I 
vrlo zahtjevna u svojoj istini: „Veliki bolovi traže velike duše i samo velike 
duše trpe velike bolove”.

I koliko god je tačno da „od sevdaha goreg jada nema” ništa manje 
nije istinito ni to da boljeg lijeka, tome jadu, nema od sevdalinke. Pjesma 
bola i dostojanstva. Pjesme čežnje i utjehe. I zato je ona, vazda – tu. U 
svakoj životnoj prilici ili neprilici. Opora i nježna istovremeno.

Prema nekim informacijama, dodjelu Nobelove nagrade Ivu Andriću 
1961. umjesto ceremonijalno uobičajenih fanfara, pratila je (po njegovoj 
ličnoj želji), instrumentalna izvedba sevdalinke, Moj dilbere, kud se šećeš.

Sevdalinka je bila i ostala velika zagonetka baš kao i žena sama do 
koje hod nikad ni lagan ni jednostavan.
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Fenomen ljubavi, odnosno, ljubav, ostaje najveća ljudska tajna. I jed-
na od mnogih dobrih strana ove knjige mogla bi biti u provociranju i otva-
ranju novih pitanja na ovu ljudski i filozofski krajnje intrigantnu temu.

Bez oduševljenja i najbolje snage naše duše su uspavane. U nama 
postoji fitilj koji traži iskru.

A čovjek je senzitivno biće. Biće ekstaze, posebno stanje svijesti u 
kome dominira doživljaj, izvanrednog natprirodnog zanosa, osjećanja 
beskrajne radosti i blaženstva, najveći stepen ushićenosti u kojem čo-
vjek kao da izlazi sam iz sebe. Ta izmiješenost iz samog sebe, kao biva-
nje na mjestu drugog, onog kome pjesma pjeva, jedan je od neizbježnih 
oslonaca i učinaka slušanja sevdalinki.

Sevdalinka je drama „individualnog tragicizma” koji vrhunac svoje 
ekstatičnosti zahvaljuje ljepoti interpretacije. Sevdalinka može da po-
stoji kao melodija, kao auditivni fenomen, ali tek onda postaje ono što 
jeste kada je zapjeva pravi pjevač. Dakle, ni slovo, ni zvuk, ni nota, nego 
interpretacija. 

Cilj ove knjige je da se sačuvaju pjesme u vremenu afirmišući naše 
muzičko blago, bez kojeg nema kulturno-muzičkog identiteta. U vremenu 
kad Crna Gora stremi evroatlanskim integracijama, antologija „Narodne 
pjesme Crne Gore” Milorada Mića Miranovića ima kvalitete da ukaže široj 
zajednici na našu duhovnu vrijednost preko koje nas cijeni i poštuje.
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vaj esej (ogled) želi se baviti dvijama temama (fenomenima) u knji-
ževnosti na koje sam nailazio kod raznih autora i pisaca u različitim 
oblicima; fenomenima koji su naizgled različiti, ali su po svojoj suštini 
isti. Naime, jedan fenomen je onaj koji je Bahtin formulisao kao teoriju 
intertekstualne polivalencije, što zapravo znači da se svako književno-
umjetničko djelo, svaki tekst i diskurs, i svaka riječ uopšte naslanja i 
nastaje u odnosu, prema, paralelno i nasuprot nekoj drugoj riječi i djelu; 
ne postoji tekst koji je nezavisan od kulture (u geocentričnom smislu 
te riječi) u kojoj je nastao i nezavisan od drugih tekstova, jer “glasovi 
drugih nastanjuju njegov diskurs koji najednom postaje “polivalentan”, 
ili kao što kaže Borhes povodom Kafke, a o drugom fenomenu o kojem 
će ovdje biti riječi: ”Najpre sam gledao na tog pisca kao na jedinstvenu 
pojavu poput feniksa iz besedničkih hvalospeva; posle dugog druženja 
sa njim, učinilo mi se da poznajem njegov glas, ili bar njegov način, u 
tekstovima iz različitih književnosti iz različitih epoha. Navešću ovde 
njih nekoliko hronološkim redom: Slede Zenon, Han Ju, Kjerkegor, Bra-
uning, Bloa, i Lord Danseni.”

Cvetan Todorov u “Poetici” napominje da smo važnost ove osobine 
jezika, taj “užas uticaja”, počeli da upoznajemo upravo kroz rad ruskih 
formalista, jer su Bahtin i Šklovski prvi pisali o tome da pisac “napreduje 
u jednom svetu prepunom tuđih reči” i da pisac nalazi samo “reči u ko-
jima obitavaju glasovi drugih”. Taj “užas uticaja” je ono što su post-mo-
dernistički pisci učinili svojim postupkom najviše koristeći se citatno-
šću i dokumentarnošću, kao i raznim oblicima paraliterarne građe kao 
sredstvom umjetničkog oblikovanja fabule (pravljenja sižea), i najčešće 
razotkrivajući sam postupak-ogoljavajući ga. Otud i promjena pripo-
vjedačke pozicije u odnosu na pripovijedani diskurs (ili pripovijedano 
vrijeme), koja više nije “sveznajuća” u maniru realističkih pisaca; ona 
napušta “božanski point of view”, koji ulazi u svijest i misli svojih junaka, 
nego je pripovjedač “primoran da se ponaša kao arhivar, kao zapisničar, 
koji samo prenosi psihološke reakcije svojih ličnosti onako kako o njima 
svjedoče “drugi”, onako kako su ih sagledali “drugi”. “ 

 

Ethem Mandić

DUH KNJIŽEVNOSTI 
I MIT AUTORSTVA

O
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Ovaj postupak bio je neminovan onda kada su postmodernistički pisci 
shvatili sav užas uticaja koji opsjeda njihovo djelo kao nekakav čudan demon 
upoređivanja, pa je samim i tim pripovjetka, novela, roman, književnost uop-
šte, postala jedna enciklopedija ideja, katalog autora, nesaglediva Vavilonska 
biblioteka nesvjesnih uticaja. Ti nesvjesni uticaji, o kojima govori i Rolan Bart 
“ubica autora” kao bitne instance u književnom djelu, su ono zbog čega je po-
stalo neumjesno govoriti o izvornom autorstvu i individualnom stvaralaštvu, i 
otud lažna bibiliografija kod npr. Rablea, Borhesa, Kiša, Babelja, “koja ukazuje 
ne toliko na izvore, koliko na nemogućnost uspostavljanja izvora, odatle ono u 
suštini parodijsko uvođenje u sopstveni opus poglavlja iz tuđih dela”. Tekstovi 
se spajaju po sličnosti stila i tema, po afinitetu, po sličnosti govora, teksta, a ne 
po epohama ili nacionalim pripadnostima. Božanski point of view realističkog 
romana naslijedio je Božanski duh književnosti. Istorija književnosti je po-
stala istorija nekoliko metafora, jer spisak djela je postao nesaglediv, čime je 
“kolektivna svijest razorena”, i ona se sad nalazi u “pisanim spomenicima naše 
civilizacije.” 

Bart u svom eseju “Smrt autora” govori o tome da u “etnografskim druš-
tvima odgovornost za pripovijedanje nikad ne preuzima neka osoba, nego neki 
posrednik, šaman ili prepričavalac čijoj se izvedbi –tj vladanju narativnim ko-
dom- možda dive, ali nikad ne njegovu geniju.” Autor je moderna pojava, koju 
je pozitivizam, “taj sažetak i vrhunac kapitalističke ideologije”, do kraja spojio 
sa djelom da se u jednom trenutku književne istorije oni nisu razlikovali jedan 
od drugog. Autor je bio emanacija svog djela i vice versa. Pojavom pozitivizma 
ukinuti su svi važni simbolički procesi u djelu, ukinuta je širina književnih 
uticaja jednih na druge koji u jednom djelu prave, kako Tomas Man to naziva- 
“čudnu pomiješanost sfera.” Autor je postao prosta suma uticaja pisaca koji su 
pisali prije njega, a njegovo djelo refleksija ili njegovog ludila, poroka, gluvoće, 
nestrpljenja ili nekih drugih psiho-fizičkih osobina pisca. Na taj način knjiga 
uvijek nastaje poslije autora i ona je njegova prošlost, njegov život u malom, 
a pisanje prestaje biti “multidimenzinalni prostor na kojem se raznovrsnost 
pisanja, od kojih nijedno nije izvorno, miješa i sukobljava”, a tekst prestaje biti 
“tkivo citata izvedenih iz neizmjernog broja središta kulture.” 
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Drugi fenomen, koji na neki način obuhvata ovaj o kome je bilo riječi, 
je ideja o književnosti sa kojom se možemo sresti u nekim Borhesovim tek-
stovima, između ostalih “Kolridžov cvet”, “Tlen, Ukbar, Orbis Teritius”, “Pjer 
Menar, pisac Don Kihota”, ideja koju je Ženet obrađivao u tekstu “Književna 
utopija” govoreći povodom Borhesa i o tome kako je cjelokupna književnost 
anonimno ostvarenje u kojem je “svaki autor samo slučajno ovaploćenje jed-
nog vanvremenog i bezličnog Duha.” Sa tog aspekta je tek neumjesno govoriti 
o nekom izvornom individualnom autorstvu. Ova ideja, kao što ćemo vidjeti, 
daje malo drugačiju perspektivu i pogled na uticaje u književnosti i razbija 
iluziju linearnog evolutivnog razvoja književnih pojava koji je uvriježen u knji-
ževnoj kritici i istoriji. 

Prvi fenomen, ti susreti i paralelizmi u književnosti na kojima se temelji 
poetika Horhea Luisa Borhesa, su logična posljedica ili proizilaze iz te “du-
blje ideje” o književnosti, kao “homogenog i reverzibilnog prostora u kojem 
nemaju značaja individualna svojsta i hronološki redosledi”. Prema tom eku-
menskom osjećanju književnosti sva djela jesu i moraju biti povezana, ne samo 
direktno citatima, parodijama, erudicijom, nego jedno djelo u najširem smislu, 
i bez vidljivih konotacija, može biti odjek nekog drugog djela, zato što su sva 
djela jedno djelo, jedna Sveta knjiga, a svi pisci su jedan pisac, jedan autor koji 
je nevremenski i bezimen, jedan Božanski duh koji tu knjigu piše. U takvoj 
književnosti ukidaju se granice korica, autora, stilova i stilskih formacija, žan-
rova, razdoblja i epoha. Nastaje sveopšta poetika ideja. Dati jednom djelu au-
tora znači “nametnuti tom tekstu granicu, opskrbiti ga konačnim označenim, 
zatvoriti to pisanje”, kako veli Bart. 

To panteističko poimanje književnosti dozvoljava ideju po kojoj se svijet 
i Univerzum izjednačuju sa svijetom knjiga. Malarmeova misao da sve postoji 
da bi se napisalo postaje još “ambicioznija formula”- sve je Spis. To je ideja Va-
vilonske biblioteke, ideja Don Kihotove biblioteke, biblioteke koja ne samo da 
ocrtava sav svijet oko sebe, već ga i obuhvata, biblioteke u kojoj se, po riječima 
Umberta Eka, nalaze nevjerovatne priče koje se dešavaju u mogućim svjetovi-
ma, u kojima čitalac gubi osjećaj granica između realnosti i fikcije, kao što ga 
je izgubio i Don Kihot i iz svoje biblioteke pošao da živi svoj književni život, 
da bi ga u drugom djelu romana sam i čitao. Dakle, čovjek je u takvom svijetu 
samo “rukopisna stranica”. 
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Tako je Don Kihot ubijeđen, ili bolje reći svjestan da je čovjek dio te Bo-
žanske knjige, zato on živi svoj život da bi mogao da ga čita. To da “junak dru-
gog dijela Don Kihota može da bude čitalac prvog, a Hamlet gledalac Hamle-
ta” dovodi nas do vrtoglavog zaključka da se “može desiti da smo mi, njihovi 
čitaoci ili gledaoci, ne znajući to izmišljena lica, i da u trenutku dok čitamo 
Hamleta ili Don Kihota neka baš nas čita, ili nas piše, ili nas briše.” 

Ideja reverzibilnog književnog prostora je ustvari i ideja reverzibilnog či-
tanja, „tehnike čitanja koju je uveo Pjer Menar: tehnike svesnog anahronizma 
i pogrešnih nadležnosti.“ Tom tehnikom pogrešnih nadležnosti dozvoljeno nam 
je da recimo Grobnicu za Borisa Davidoviča pripišemo Borhesu, a Borhesove 
Maštarije Danilu Kišu, ili recimo da pretpostavimo da Odiseja i Ilijada nisu 
djelo istog pisca, ili još smjelije da povjerujemo u Unamanovu pretpostavku da 
je pisac Don Kihota sam Don Kihot prerušen u navodnog pisca Sid Hameta 
Benengelija izdiktirao Servantesu, i „u tom slučaju vidljivi autor je samo sekre-
tar, možda čista izmišljotina.“ 

Tehnika svjesnih anahronizma otkriva da je pomalo ograničavajuće po-
smatrati Lorda Dansenija, Kjerkegora kao preteče ili anticipacije Franca Kaf-
ke. Ova tehnika, tako bliska Borhesu, otkriva nam da svaki pisac stvara svoje 
prethodnike u onoj mjeri u kojoj oni njega stvaraju. Kafka je tačka susreta tih 
pisaca i njihova veza u ovom nizu -Zenon, Han Ju, Kjerkegor, Brauning, Bloa, 
i Lord Danseni. Ovaj niz postoji zato što postoji Kafka. Zato se Žerar Ženet 
pita: „Zašto svi Kafkini prethodnici podsećaju na Kafku a da između sebe nisu 
slični? Jer je jedina tačka u kojoj se oni sustiču to buduće delo koje će retros-
pektivno dati njihovom susretu određen red i smisao.“ Ovo je pisanje uticaja i 
unaprijed i unazad, mijenjanje našeg shvatanja prošlosti i budućnosti i linearne 
evolucije književnih pojava. Realizam nije samo opozicija i romantizma, nego 
je i romantizam opozicija realizmu, a „Servantes i Kafka su naši savremenici“.

Ovo stanovište razbija konvenciju da je jedno djelo determinisano od 
strane svog autora i autor nema nikakvog prava nad svojim djelom, jer to djelo 
piše njega u onoj mjeri u kojoj taj autor njega piše. Djelo je onda kada nastane 
svačije i pripada „bezgraničnom prostoru lektire“. Djelo je „ogledalo u kojem 
se prepoznaju čitaočeve crte“.  
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Upravo je čitanje ona radnja koja „doprinosi rađanju knjige“, a čitalac je 
mjesto gdje tekst sa svojim značenjima „nalazi svoje žarište“. Čitalac je kutija-
moderni kenotaf, u kojoj su zapisani svi citati. Jedinstvo teksta, po Rolanu Bar-
tu, ne leži u njegovom porijeklu (autoru) nego u njegovom odredištu (čitaocu). 
U djelu postoji ono što mu mi kao čitaocu dodajemo ili oduzimamo, a ne ono 
što mu je autor navodno htio dati. „Svaka knjiga se iznova rađa pri svakom 
čitanju i istorija književnosti je bar u jednakoj meri istorija načina i razloga 
čitanja, i istorija načina pisanja ili predmeta pisanja“, a idealno tumačenje jed-
nog djela je njegovo ponovno čitanje. Djelo se piše svaki put kada se nanovo 
čita-„jedna književnost se razlikuje od druge ne po tekstu nego po načinu na 
koji se čita.“   

Pjer Menar je zato pokušao da „iznova izmisli svojim sopstvenim sredstvi-
ma, i bez anahronizama misli, dva dela Don Kihota, i započeo je da ostvaruje 
svoju nameru sa čudesnom tačnošću.“ Rolan Bart je ovaj fenomen jasno pre-
cizirao definicijom čitaoca kao nekog ko „sadrži na jednom mjestu sve tragove 
od kojih se pisanje sastoji.“ Onaj koji čita, to jest sluša, je onaj koji piše, i nakon 
romantizma u kojem je pisac-autor od krvi i mesa doživio apoteozu došlo je 
vrijeme kada su pisci poput Borhesa i Valerija prezreli figuru autora i slavili 
djelo koje ne želi da pripada nikome posebno, i svoja djela pripisivali drugima. 
Da bi se pisanju dala budućnost, kako Bart maestralno zaključuje, moramo 
odbiti mit autorstva: rođenje čitaoca mora se dogoditi uz cijenu smrti autora.

Literatura:
Borhes, Horhe Luis: Nova istraživanja, Paideia, Beograd, 2008.
Borhes, Horhe Luis: Maštarije, Paideia, Beograd, 2008.
Kiš, Danilo: Čas anatomije, Beograd, 2005.
Todorov, Cvetan: Poetika, Zavod za izdavačku delatnost “Filip Višnjić”, Beograd, 1986.
Eco, Umberto: On literature, Vintage Books, London, 2006.
Ženet, Žerar: Književna utopija
Bart, Rolan: Smrt autora
Solar, Milivoj: Povijest svjetske književnosti, ICJK, Podgorica, 2012.
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oezia e Pavle Goranoviqit ka tipare të theksuara postmoderniste, si p.sh.: 
prania e pandërprerë e të kaluarës në çastin e shkrimit, gërshetimi i ën-
drrës dhe iluzionit me realitetin, referencat e shumta me idhujt e pe-
riudhës së fëmijërisë dhe rinisë qoftë nga lëmi i sportit (basketbollisti 
Drazhen Petroviq, boksieri Mate Parlov, skiatori Rok Petroviç, futbollistët 
Pol Gaskojn dhe Xhorxh Best) apo nga pop-arti (filmi “Kazablanka”, ak-
torja Zhiljet Binosh), emrat e shkrimtarëve të ndryshëm (Muzil, Melvil, 
Heminguej), citatet nga krijimtaria e Kishit, Ungaretit, Nabokovit, vegimet 
fragmentare për një person të dashur që është i pranishëm edhe kur 
nuk përmendet. Po ashtu, injorimi i çdo lloji ideologjie dhe ideologjizimi, 
pozicionimi ironik deri te kontestimi përballë historicizmit zyrtare dhe 
tradicionalizmit (dekonstruksioni i mitit nacional në poezinë “Bisedë me 
mikun”), por edhe kundruall dukurive urbane e intelektualiste, mediti-
met (demistifikuese) për poezinë - brenda vetë poezisë, loja (ndonjëherë 
edhe paradoksale) me semantikat e fjalëve, komunikimi i drejtpërdrej-
të me lexuesin... Pra, këto janë vetëm disa nga shenjat përdalluese të 
frymës dhe praktikës shkrimore postmoderniste, të cilat lexuesi mund 
t’i gjejë në këtë libër.

Poezia e Goranoviqit zhvillohet herë si monolog i heroit lirik/poe-
tit, herë si dialog i tij me lexuesin, herë si një trajtë rrëfimi ne kuptimin 
”confessio”-nal. 

Diskursi poetik është më shumë filozofik dhe meditativ sesa eufo-
nik. Më shumë (auto)ironik sesa patetik. Megjithëse vjen nga një vend, 
i cili është i njohur si ”mbretëria e lahutës” (ose ”gusle” - në gj. malaze-
ze), lexuesi këtu njihet me një Mal të Zi ndryshe, aspak epik. Poeti nuk 
u këndon heronjve të luftës, apo protagonistëve të jetës politike, soci-
ale dhe ekonomike. Në vend se për ta, ai shkruan një cikël të vogël dhe 
mjaft të frymëzuar, për disa poetë të qytetit të vet të lindjes, Nikshiqit, 
ku i rrëshqasin disa shenja nostalgjie - të simbolizuara në ngjyrën ”ci-

Anton Gojçaj

STREHË DOMETHËNIESH 
TË TRISHTA
(Pavle Goranoviq, Stinët e humbura, poezi, përkthyer nga Dimitrov Popoviq, 
botoi SHB „Onufri”, Tiranë 2013)
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nabër” të tjegullave të shtëpive. Dukuria e kujtesës, si formë e luftimit të 
harresës dhe zhdukjes, shfaqet shpesh në krijimtarinë e poetit malazias, 
ndërsa forma më praktike e zbatimit të saj është akti i shkrimit, ose siç 
thuhet në një varg: ”Dhe kujtohem: pra, shkruaj” (në poezinë ”Ajo çfarë 
shkruajnë kujtimet”).

Vargjet e Goranoviqit disponojnë një muzikalitet të brendshëm, që 
refuzon diktatin e rimës, diçka që përngjan me tingujt e një organoje. Në 
shikim të parë ritmi i kësaj poezie të duket i njëtrajtshëm, kolokvial deri 
në kufi të monotonisë, por pas një përqendrimi pak më të përkushtuar 
hapen horizonte të fshehura, shpaloset një muzikalitet tjetërfare, një yl-
ber spektral i pasur me imazhe, figura, ide. 

Strategjia kreative që ndjek poeti nuk është organizimi i strukturave 
sintaksore në shërbim të një thyerjeje të papritur tingullore apo të ndër-
timit qëllimor të raporteve, me funksion defamiljarizimi, ndërmjet fjalëve 
dhe domethënieve të tyre. Domethënë, ai nuk shkruan poezi në shërbim 
të një figure, një imazhi, apo ideje të vetme, por me maturi dhe kulturë 
ndërton strehë për domethëniet e fjalëve dhe figurave që realizon, me 
një ngjyrim kryesisht të trishtë, por gjithmonë në shërbim të frymëzimit 
konkret ideo-estetik, qoftë të poezive të veçanta, qoftë të librit si tërësi. 
Stilemat dhe figurat e gjetura, të rafinuara, nuk mungojnë, si p.sh.:

 
”Dhe në fund panë se atë natë
një ëndërr
ka ndryshuar dy jetë”
  (Shamia e zgjedhur rastësisht e Isidora Dankanit)

Poezinë e Goranoviqit e karakterizon një tis melankolie, disponimi i 
errët, pikëllimi, monotonia, ndjenja e zbrazëtisë, që të gjitha së bashku ta 
kujtojnë një shprehje të gjuhës angleze - spleen. Kjo ndjenjë rezignacio-
ni, ky farë ”spleen”-i, ka shumë burime, dhe vjen herë nga kotësia e jetës, 
si në vargun ”Kotësia është edhe kështu motivi im më i fuqishëm” (në 
vjershën ”Humbja ime sublime”) dhe herë nga ndarja e dhimbshme prej 
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të dashurës (në vjershën ”Po largohesh...”), apo nga pakuptimësia dhe 
kalueshmëria e jetës te ”Qyteti që po zhduket”, nga zëvendësimi i vlera-
ve shpirtërore me ato materialet te ”Edhe një përgatitje e madhe”, ose 
edhe nga relativizimi pothuaj nihilist i gjërave, që transmetojnë vargjet:

”Deri sa largohet treni
dhe afrohet dita
mendoj se është krejt njësoj
në cilin stacion dal
dhe bagazhin e kujt marr.”
  (Në linjën ndërkombëtare Selanik - Mynih)

Goranoviq ia del që nga temperamenti mesdhetar, malli (jugo)sllav 
dhe racionaliteti europian, me durimin dhe vizionin e mjeshtrit, të nxjerrë 
një mozaik lirik që nuk të lë indiferent. Një krijues që refuzon të koketojë 
me patetikën, i cili nuk ndjek motivet populiste dhe nuk lakmon të ulet 
në rendin e parë, (poezia ”Largimi”) sepse e ka kuptuar sa e rrejshme dhe 
hipokrite di të jetë, shpesh, bota njerëzore.

Krijimtaria poetike e Pavle Goranoviqit me pjekurinë filozofike dhe 
nivelin artistik përfaqëson me mjaft dinjitet vetëdijen krijuese dhe sen-
sibilitetin e letërsisë bashkëkohore malazeze.

Botimet e poezisë së përkthyer janë më se të nevojshme për qar-
kullimin e vlerave dhe njohjen reciproke të kulturave të popujve, e veça-
nërisht të fqinjëve dhe bëjnë të mundur vështrimin nga perspektiva 
krahasuese, por edhe arritjen e një frymëmarrjeje më të sinkronizuar të 
vlerave më të spikatura në rajon. 

Dimitrov Popoviq, pas përkthimit në gjuhën shqipe dhe botimit të 
antologjisë së poezisë malazeze, me shqipërimin e librit të Goranoviqit 
ka vazhduar me sukses misionin e vet, që është ofrimi lexuesit shqiptar 
i veprave më cilësore të letërsisë malazeze. 

(Ky shkrim u botua si parathënie e librit në fjalë)
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Uljezimo-svi u kolo,
Rukama ruke pružimo,

Pokažimo svim okolo,
Da slogu bratsku vriežimo...1

ada bi se istorija jednog grada pod zaštitom svjetske kulturne ba-
štine mogla razložiti na nekoliko elemenata koji ga čine najvrijed-
nijim gradom u Boki, zasigurno bi se morala pomenuti ličnost dr 
Miloša Miloševića i stara dvanaest vjekova, Bokeljska mornarica. 
Značaj i veličina lika i djela dr Miloševića neosporan je motiv po-
minjanja u okviru kulture grada Kotora, njegove tradicije, umjet-
nosti i nauke. Smisao pomoraca, mora, ljepotu Boke i tradiciju-
sve je to sa posebnim senzibilitetom proučavao ovaj velikan. Deset 
autorskih knjiga, još više učestvovanja u posebnim publikacijama 
kao autor, komentator ili autor predgovora, svjedoče o radu i kul-
turnom angažovanju dr Miloševića. Objavio je autorske knjige 
koje doprinose saznanjima o pomorstvu, a bavio se i pisanjem po-
ezije i muzikom. Knjige koje je napisao svjedoče o velikom trudu 
i želji da se na primjeran način približi Kotor kao grad kulture, 
tradicije, poezije i umjetnosti. Dok se ostatak crnogorskih gradova 
razvijao pod uticajem raznih umjetničkih struja, najljepši ostaci 
renesanse i baroka pod uticajem Dubrovnika i Italije skladištili su 
se upravo u Kotoru. Posebno mjesto u bratovštini Bokeljske mor-
narice zauzima dr Milošević koji je njen admiral. Na skupštini 5. 
septembra 1991. godine izabran je za doživotnog admirala staro-
drevne Bratovštine pomoraca Kotora »Bokeljska mornarica«, po 
tradiciji iz IX vijeka. Na ovaj način se Kotor odužio za djela koja je 
dr Milošević ostavio iza sebe, da svijetle i svjedoče o kulturi naše-
ga naroda. Da je ličnost velikih intelektualnih sposobnosti i želje 
za naučnim napredovanjem dokazao je svojim radom u arhivu u 
Kotoru, svojim zalagnjem za naučnu misao i tradiciju smještenu 
među prašnjavim knjigama koje postoje vjekovima. 

1  Kolo svetog Tripuna, odlomak

Maja Grgurović

Nevjesta Jadrana 
u poeziji dr Miloša Miloševića

K
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Deset autorkih knjiga dr Miloševića samo su dio njegove bibliografije: 
Boka Kotorska za vrijeme mletačke vladavine (1420-1797), Kotor, 1973. (Ru-
kopis. Neobjavljena doktorska teza); Muzičke teme i portreti, Titograd, 1983; 
Studije iz književnosti i kulturne prošlosti, Titograd, 1987; Sam na palubi, Tito-
grad, 1987. (II izdanje, Perast, 2001); Andrija Paltašić Kotoranin, Cetinje, 1994; 
Testament Đurđa Crnojevića. Kritičko izdanje sa komentarom, Podgorica-Ce-
tinje, 1994; Ex voto, Perast 1995; Pomorski trgovci, ratnici i mecene, Beograd-
Podgorica, 2003; Boka Kotorska, Bar i Ulcinj od XV do XVIII vijeka, Podgorica, 
2008, Iz prošlosti Boke Kotorske, Zagreb, 2008. 

Posebno interesovanje za književnost, tačnije za poeziju, utkiva se u nje-
gove zbirke pjesama: Sam na palubi, II izdanje,Perast,2001; Za ruke se držimo, 
Zagreb-Kotor,2009.; Ex voto, Perast,1995. Sa don G. Brajkovićem sastavio je i 
antologije: Poezija baroka, Titograd,1976. ; i Proza baroka, Titograd,1978. Svo-
jim pjesmama obuhvatio je primorske motive, pejzaže koji se ne mogu odvojiti 
od sentimentalne ličnosti dr Miloševića. Samo kontemplativna ličnost može 
sagledavati oko sebe sitnice koje čine ljepotu i pronalaziti u sebi odjek te ljepo-
te. Njegova poezija bi se nesumnjivo mogla nazvati poezijom mora i Boke. Pri-
mijetio je pjesnik neraskidivu vezu između pomorstva i umjetnosti i uobličio 
je u stihovanoj formi. Jasno su uočljivi motivi koji svjedoče o toj neraskidivoj 
niti koja spaja more i pjesmu, talase i uzburkana osjećanja. Pjesme: Boka, Svje-
ćarica, Romansa pomorca, Susret na pučini nisu ništa drugo do svjedočenje o 
pjesnikovoj unutarnjoj želji da približi sebi i čitaocima ljepotu koja je u očima 
koje gledaju. Tako se, recimo, u pomenutoj pjesmi Boka motivi mora, kamena 
i vjekova utkivaju u samu srž idiličnog prostora: 

A ti si
pobola katarke

i gore visoko
rastegla

mekano platno
jedara,

za svoja ognjišta.
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Primorski ambijent veoma dobro poznaje pjesnik, a šum talasa osjeća i 
prepoznaje u auditivnim slikama koje oživljavaju čitanjem. Sve slutnje neo-
bičnih ljudi sa istančanom percepcijom grupišu se u jedan osjećaj koji pjesnik 
opisuje u pjesmi Svjećarice: 

Zar u ovakvoj noći da budu obični ljudi?
Zar mogu moje oči razaznat ribarske barke?

Nije to samo žega, udice, osti, mreže,
sijelo je neko čudno: slutnji, istine, varke. 

Posebno razvijen motiv u poezji dr Miloša Miloševića je motiv ruku koji 
je preuzet iz tradicije Bokeljske mornarice (kolo koje se igra u čast sv.Tripuna) 
i prenesen u fiktivni svijet koji egzistira u pjesmi. Ruke su od posebnog zna-
čaja i kao simbol koji figuriše u okviru priče o povezivanju, preplijetanju, ali 
i u okviru priče o prijateljstvu, bratstvu i slično. Upravo se u ovom kontekstu 
gradi motiv ruku koji se pominje u pjesmama: Bokeljska mornarica, Za ruke se 
držimo, Ruke. Ovaj motiv je takođe tijesno vezan za mornare koji se rukama 
zbližavaju, postaju prijatelji i njima upravljaju kormilom života: 

Mornari i danas
neprestano vijore
čvrstim prepletom

tvoga Kola
i rukama

Prošlosti i Budućnosti
uvijek iznova

svoje ruke 
pružaju. 

(Bokeljska mornarica)

Simbolom pružanja ruke povezuju se i članovi Bokeljske mornarice kada 
svoje tradicionalno kolo plešu ispred katedrale sv.Tripuna u Kotoru. Ovaj gest 
je veoma dobro poznat pjesniku, a samim tim je i razumljiviji u takvom kon-
tekstu čitaocu. Za lirskog subjekta je povezivanje ruku spas da se ne zatruju 
duše, da nam ne obole tijela, -za ruke se držimo. (Za ruke se držimo). 

Ostali motivi sa kojima se čitalac susreće prilikom čitanja poezije dr Mi-
loša Miloševića su: Bog, Boka, more; a nekoliko pjesama je posvećeno velikim 
umovima i moreplovcima kakvi su kapetan Ivo Visin, admiral Vlado Brajković 
, don Niko Luković , don Gracija Brajković, Šekspir i drugi. Na posebnom 
mjestu se nalaze pjesme čiji stihovi mogu poslužiti kao ode određenom pro-
storu. Jedna od mnogobrojnih je pjesma Pejzaži koja je svojevrsna himna Boki 
i njenoj ljepoti: 
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S proljeća volim te,Boko,
prelitu sunčevim sjajem,

u tvom starinskom branu,
prepunom nabora sitnih...

U jesen opet si lijepa,
Uspravna, stoička žena,

u vihoru oluja prvih,
ozbiljna, prkosna, vlažna...

Pjesnik je, po nepisanom običaju, istančanog ukusa primjećivao ljepotu i 
važnost ljepote oko sebe i pretočio je u stihove. Zapažao je dr Milošević i fizič-
ke ljepote, ali i one koje se skrivaju u dubinama duše. Gdje se nastanila ljepota 
u pjesnikovim očima i gdje ona bježi iz njih? 

Naročito te razaznajem
kod velikih susreta

golemih oblaka i stabala,
koji vijore

kao nemirni barjaci vječnosti... (Nemir ljepote)

Dr Milošević je na jedan specifičan, primorski način dočarao sve aspekte 
života Kotora i ostalih primorskih gradova koji krase obalu Jadranskog mora. 
Naš pjesnik je, sa velikim intelektom proniknuo u dubine ljepote, mora, Boke 
i spoznao baš ono što može spoznati samo veliki um i nježna pjesnikova pri-
roda. Kao što je Kotorane svojim pjesničkim ostavrenjima osvojila pjesnikinja 
Maja Perfiljeva (Bokeljska noć, U bokeškoj noći modroj), tako je Miloš Milošević 
osvojio srca Bokelja svojom poezijom mora i naših raskošnih obala. Pjesnik 
je bio i ostaće svjetlo Boke, umjetnička i naučna nit koja obasjava, koja nas 
oplemenjuje:

U bokeškoj noći modroj  
jedno svjetlo se ne gasi  
i kad bijesne fortunali  

to me svjetlo vazda spasi...
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 Sarajevu je 21. juna. 2013. sali u Doma mladih Skenderija odžano 
veče „Sevdalinke Crne Gore”.

Na početku programa goste je pozdravio i poželio im je dobrodoš-
licu Ivica Šarić, ministar za kulturu i sport kantona Sarajevo, koji je 
istakao značaj ovih i sličnih kulturnih dešavanja u zbližavanju i sa-
radnji dviju susjednih država.

Direktor Centra za očuvanje i razvoj kultura manjina Crne Gore dr 
Derviš Selhanović naglasio je da iskustvo potvrđuje da svako multi-
etničko i multikonfesionalno društvo kao što je cmogorsko ne stva-
ra se floskulama i tiradama, već jasnim društvenim pokazateljima.
Crna Gora je stara država sa posebnom životnom filozofijom koja 
se oslobađa predrasuda i predodžbi i koja cementira temelje nacio-
nalne emancipacije i izgrađuje multietničku i multikulturalnu tole-
ranciju na novim demokratskim osnovama.

Prisutnima se obratio i ambasador Crne Gore u BiH, gospodin Dra-
gan Đurović koji je oduševljen izvedenim programom i istakao da je 
ovo jedan od najljepših načina da se predstavi Crna Gora.

Ovom prilikom promovisana je knjiga Milorada Mića Miranovića 
„Narodne pjesme Crne Gore”. O knjizi su govorili recenzenti: Prof. 
dr Munib Maglaji, dr Derviš Selhanović, direktor Centra za očuvanje 
i razvoj kulture manjina Crne Gore i Vehid Gunić - publicista. 

Moderator programa bio Bogić Rakočević. U muzičkom djelu pro-
grama učestvovali su renomirani izvođači Šukrija Žuti Serhatlić, Ta-
nja Selhanović, Zdravko Đuranović i orkestar pod vođstvom Vilija 
Ferdinandija.

Sarajevska publika je oduševljeno prihvatila i uživala u crnogorskim 
sevdalinkama.

U Sarajevu, Sevdalinke Crne Gore

U
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 okviru svojih aktivnosti Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina or-
ganizovao je 20. juna 2013. u Perjaničkom domu u Podgorici poetsko-
muzičko veče Maje Perfiljeve. Ova poznata pjesnikinja, slikarka, modna 
kreatorka i proslavljeni tekstopisac napisala je prije 45 godina pjesmu 
„Bokeljska noć” sa kojom je osvojila nagradu „Srebrni ključ” na među-
narodnom festivalu u Bratislavi. Njeni prijatelji, pjesnikinja Tamara Mi-
lenković i muzičari Dušanka Belada, Nikola Biljin Trtica i Marko Prentić, 
upotpunili su ovo veče. Voditelj programa je bio Miomir Maroš. Na video 
bimu su prikazana umjetnička djela Maje Perfiljeve. Bila je to večer koje 
će posjetiocima ostati u najljepšem sjećanju.

 organizaciji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina u saradnji sa Bi-
skupijom Skadra, 20.04.2013. godine održan je koncert duhovne muzike 
u Katedrali Svetog Stjepana u Skadru.

Učestvovali su Hor Sv. Tripuna iz Kotora uz vođstvo dirigenta profeso-
ra Nikole Čučića i solisti Tamara Jovićević, Dora Škapul, Veliša Seferović, 
Gjulije Pelingu, Jelena Knežević. Izvedeno je 10 kompozicija: A. Canjuga, 
A. Vivaldi, A. Uhl, A. Stradella, W. A. Mozart, A. Bruckner, A. Bruckner, C. 
Tillman, M. Filke.

Ovaj program je jedan u nizu koji je Centar za očuvanje i razvoj kulture 
manjina organizovao u okviru aktivnosti vezanih za prekograničnu sa-
radnju.
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Poetsko-muzičko veče Maje Perfiljeve

Koncert hora Sv. Tripuna u Skadru
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entar za očuvanje i razvoj kulture manjina, u saradnji sa tivat-
skim Centrom za kulturu, u galeriji Buća u Tivtu, organizovao je 
kolektivnu izložbu „Boje sjevera u ogledalu mora”. Postavku čine 
umjetnička djela slikara i vajara sa sjevera Crne Gore: Aldemara 
Ibrahimovića, Abaza Dizdarevića, Eldina Suljevića, Adina Rastode-
ra, Mehmeda Meše Suljevića, Irvina Masličića, Selvera Kardovića, 
Tee France i dizajnerke Emire Toković.

Izložbu je otvorio prof. dr Draško Došljak, koji je tom prilikom ista-
kao: „Kolektivne izložbe su svečanosti po sebi. Neobični susreti. 
Ovu grupu umjetnika objedinila je geografija, Centar, ali i različit li-
kovni govor. Upravo ta različitost je bogatstvo boja, početaka i tra-
janja. Namjerno i ciljano odabrana i spojena ova grupa umjetnika 
pokazuje da sjever nije strana svijeta – nego gnijezdo umjetnika. 
Ono toplo gnijezdo sačinjeno od boja iz kojeg se širi duga koja po-
kazuje da je slika rastegljiva dubina koja umije da veže boju i nečije 
disanje. Ljude. Ovo su umjetnici koji umiju da misle bojom i koji 
pokazuju koliko su različite njihove zapanjujuće sličnosti. Njihova 
poetika svjedoči da stvarnost ne postoji – to je san koji sebe sanja. 
Ovo su zvukovi podvodnih pejzaža. Koraci po valovima. Sjenke koje 
vjerno prate. Hodanje po svemiru. Skulptura koja pulsira. Boje koje 
se prosipaju izvan ramova naših vidika. Pepeo nježnih boja planin-
ske tišine. Sve ovo – i više od toga! Ovo je još jedna strana svijeta. 
Ona koja se ne određuje kompasom, nego se vidi okom i izaziva 
lijepo treperenje duše. Treptaj skazaljke srca! Zato su na okupu. 
Na susretu mora i planine. Toplom zagrljaju umjetnosti.” 

Izložba je otvorena 18. juna i trajala je 15 dana.

Kolektivna izložba 
„Boje sjevera u ogledalu mora”

C
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entar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore je sa renomiranim cr-
nogorskim umjetnicima, Safetom Drljanom (harmonika), Anom i Idom Mu-
ratagić (klavir) i Dinom Kukalj (violina) učestvovao na muzičkom festivalu 
Fethiye World Music koji je trajao od 3-8. maja u gradu Fethije (Turska).

Grad Fethije (Fethiye) sa svojim kulturnim bogatstvom, prirodnim ljepo-
tama i izuzetnim geografskim položajem, jedan je od najvažnijih turi-
stičkih centara u Turskoj. Poznat je po umjetničkim djelima iz persijskog, 
lidijskog i rimskog perioda.

Festival Fethiye World Music utemeljen je 2008. godine. Globalnog je ka-
raktera. Tradicionalno, od 3. do 8. maja umjetnici iz 50 zemalja od tog 
grada naprave svojevrsnu „prijestonicu” svijeta. Muzičari iz Crne Gore bili 
su dio tog velikog događaja zahvaljujući Centru za razvoj i unapređenje 
kulture manjina Crne Gore i Ambasade Crne Gore u Ankari.

Safet Drljan, kao jedan od članova delgacije ističe da je bilo zadovoljstvo 
predstavljati Crnu Goru i njenu muzičku baštinu u gradu koji svake godine 
okupi predstavnike različitih kultura i čini puno na promociji trajnih ljud-
skih vrijednosti: prijateljstva, uzajamnog poštovanja i razumijevanja.
- Predstavili smo naše obrade tradicionalnih pjesama iz cijele Crne Gore. 
Fethija je mediteranski, živopisan grad, gdje ljudi iskreno reaguju na mu-
ziku. Za nas je to bilo jedno izuzetno lijepo iskustvo – istakao je Drljan.
- U ovom ili sličnom sastavu, a u organizaciji Centra za kulturu manjina, više 
puta smo nastupali van Crne Gore i uvijek su reakcije publike bile odlične. 
Tradicionalne kompozicije iz Crne Gore imaju svoj šarm. Kao jedinstvena 
kombinacija kulturnih uticaja koje su se u prostor današnje Crne Gore kroz 
istoriju prožimali i ukrštali, iskristalisao se muzički izraz blizak ljudima ši-
rom svijeta. Najvažnije je da smo posao odradili besprijekorno, domaćini-
ma smo priredili prvorazredan muzički ugođaj, opravdali povjerenje ljudi iz 
CEKUM-a i dostojno reprezentovali Crnu Goru – kazao je Drljan.

Crnogorski muzičari na festivalu 
Fethiye World Music u Turskoj
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