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Esad Mekuli - 
Pjesnik naroda svog

Zuvdija Hodžić
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ođen je 16. decembra 1916. godine, u Plavu. Tu je proveo djetinjstvo i 
mladost, za zavičaj i Crnu Goru bio je, i kao čovjek, i kao pjesnik, trajno 
i najprisnije vezan. U Crnoj Gori je objavio i prve stihove. Dobitnik 
je i Trinaestojulske nagrade, bio član CAnU (do osnivanja Kosovske 
Akademije čiji je prvi predsjednik). Preveo je na albanski jezik „Gorski 
vijenac“, Lalića, Zogovića i druge značajnije crnogorske pisce i pjesnike, 
pisao o Crnoj Gori.

Po mnogo čemu bio je izuzetna ličnost. Doktor veterine, osnivač 
naučnih i kulturnih institucija, pokretač i urednik časopisa i revija, 
istinski pjesnički bard svoga naroda, najznačajnija i najistaknutija ličnost 
albanske kulture kod nas, autor zapaženih zbirki poezije: „Za tebe“, 
„novi Dan“, „Avša ada“, „Stihovi“, „na putu“, „Između voleti i mrzeti“, 
„Glasovi vremena“ i drugih, čovjek koji je na albanski i s albanskog na 
srpskohrvatski jezik preveo preko sto najvrednijih književnih djela, čineći 
to s ljubavlju i sviješću o neophodnosti upoznavanja i zbližavanja kultura 
i naroda na ovim prostorima. 

Dobitnik je nagrade AVnoJ-a i drugih naših i stranih priznanja, 
učesnik je noB-a, pjesnik čije su djelo prihvatili i najširi slojevi albanskog 
naroda. 

„nepravda, patnja, bijeda, postali su moja opsesija“ – govorio je 
Mekuli. „Ja sam u mladosti volio da crtam. Motive sam najčešće tražio 
u sirotinjskim predgrađima. Crtao sam najbjednije kućerke, sirotinju. 
Vjerovao sam da će se to promijeniti ako se počne prikazivati i opisivati. 
Iz toga vremena potiču i pjesme „Prosjaci“, „Testeraši“, zbirka „Šćiptar ti 
pjeva, Metohijo“ koja je poslije, u ratu, izgubljena...“

Vjerovao je u umjetnost i njenu ulogu. Govorio je: 
„ona najdosljednije humanizuje čovjeka, ona u njemu budi ljubav 

prema ljepoti, prema poštenom, prema životu. I nauka u osnovi teži istom 
cilju, iako se često zloupotrebljava. Treba se boriti za ukidanje granica i 
razlika među ljudima. I, što je najvažnije, treba vjerovati u život kao u 
nešto trajno. Sam po sebi, on je borba, ali dijalektička borba, koja je vrlo 
duga. Kao svjesna bića morali bismo shvatiti da je život svake jedinke 
prekratak da bismo dokučili i pun smisao toga procesa...”
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 „Doći će poslije nas naša djeca i djeca njihove djece,
 i oni će reći o nama, oni će suditi o nama...“ pjevao je Mekuli, uvjeren 

da će potomci imati razumijevanja za “nas kojima preci ne ostaviše skoro 
ništa sem groblja i neznanja”, kojima su”vjekovi, kao proljećni mrazevi, 
ubijali i klice u začetku”. Mekulijevi stihovi posvećeni njegošu:

 
“nad valima jednog veka, veka bura, veka plime, 
zborio si s budućnošću za svoj narod i pred njime
oko tvoga svetlog groba potomstvo ti slavu poje
Ko će ikad ugasiti večnu zulju duha tvojeg?” 
-mogu se odnositi i na njihovog autora. U pitanju: “Ko će ikad 

ugasiti večnu zublju duha tvojeg?” – sadržan je i odgovor. niko i nikad. 
Esad Mekuli nije velik zato što je bio prvi, ali jeste prvi zašto što je velik. 
njegovo ćutanje bilo je rječito kao govor istočnjačkog mudraca; riječi 
nadmoćnije od ćutanja, njegova poezija najljepši spomenik duhovnog 
bogatstva naroda koji ga je iznjedrio, na čijoj sudbini, etičkim i misaonim 
osnovama je izgradio odnos prema poeziji, životu i svijetu. 
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indi më 17 dhjetor të vitit 1916 në Plavë. Gjimnazin e kreu në Pejë më 
1936. studioi veterinarinë në Beograd, ku u diplomua në fillim të vitit 
1947. Specializoi parazitologjinë në Zagreb më 1947 dhe 1948. u dokto-
rua në Fakultetin e Veterinarisë të Beogradit me temën “Kontribut për 
njohjen e piroplazmozave të kafshëve shtëpiake në Kosovë dhe Rrafsh 
të Dukagjinit”.

Si student i takoi lëvizjes përparimtare. Ishte një nga redaktorët e 
fletores “Beogradski student”. Mori pjesë në aksionet studentore e de-
monstrata dhe u burgos, më 1940, në burgun famëkeq “Gllavnjaça” të 
Beogradit – ku, në fillim të prillit të 1941-s, u amnistua. Pas kësaj pu-
noi veterinar ushtarak në Pejë, ku e zuri edhe okupacioni. Më 1942, për 
shkak të punës në lëvizjen nacionalçlirimtare, u burgos. Më vonë iu bas-
hkua aradheve partizane dhe një kohë punoi si mjek, e mandej si anëtar i 
Agjitpropit të Shtabit operativ të UnÇL dhe APJ për Kosovë dhe Rrafshin 
e Dukagjinit dhe redaktor i gazetës ilegale Lirija – Sloboda.

Menjëherë pas çlirimit emërohet kryeredaktor i parë i fletores në 
gjuhën shqipe ndër ne – Rilindja (tani gazetë e përditshme), kurse nga 
viti 1947 gjer më 1960 punoi si shef i repartit parazitologjik të Institutit 
të Veterinarisë në Prishtinë. nga viti 1949 ishte kryeredaktor i revistës së 
parë thjesht letrare Jeta e re, të cilën e drejton për gati një çerek shekulli, 
e më vonë edhe kryeredaktor i revistës shkencore-profesionale bujqëso-
re Glasnik (Lajmëtari). Ishte kryeredaktor i revistës shkencore “Biotehni-
ka” dhe kryeredaktor në Redaksinë e Enciklopedisë së Jugosllavisë, e cila 
botohet edhe në gjuhën shqipe.

Si punonjës, botoi njëmbëdhjetë punime shkencore-profesionale në re-
vista jugosllave dhe të huaja, mandej nga dy libra dhe broshura nga shken-
ca e mjekësisë veterinare dhe rreth pesëdhjetë artikuj shkencorë-propa-
gandistikë nëpër fletore dhe revista në gjuhën shqipe dhe serbokroate.

Me punën letrare filloi të merret qysh në rininë e hershme, duke 
bashkëpunuar me revista të rinisë. Pas çlirimit botoi pesë përmbledhje 
poezish në gjuhën shqipe, gjashtë në gjuhën serbokroate dhe nga një në 
gjuhën maqedone dhe turke, si dhe më se tetëdhjetë libra përkthimesh.
Ishte punëtor aktiv politiko-shoqëror. U zgjodh deputet i Asamblesë së 
KnÇL të Kosovës dhe të Rrafshit të Dukagjinit në dy seanca, si dhe depu-
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tet i Kuvendit Federativ. Ka qenë kryetar i parë i Shoqatës së Shkencave 
dhe të Arteve të Kosovës dhe i ASHAK.

Për veprimtarinë në fushën kulturo-letrare mori, më 1950, Shpërblimin 
e Qeverisë të RP të Serbisë, mandej atë të Bashkësisë Kulturo-arsimore 
të KAKM dhe Shpërblimin e nëntorit të Prishtinës. Për punën në fus-
hën e përkthimeve iu dha Shpërblimi i Dhjetorit të KSA të Kosovës dhe 
Shpërblimi i SGB Rilindja; po ashtu u shpërblye me Diplomën e nderit të 
Lidhjes së Shoqatave të Përkthyesve të Jugosllavisë për meritat në afir-
mimin e bashkëpunimit ndërrepublikan. Më 1971 mori shpërblimin më 
të lartë jugosllav – Shpërblimin e AVnoJ-it për letërsi, e më 1974 edhe 
Shpërblimin e 13 Korrikut të Malit të Zi.
Ishte anëtar i Këshillit të KSA dhe i Këshillit të Federatës.
Vdiq në Prishtinë, më 6. VIII. 1993.
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Proza

naša štampa, od bolničara do novinara, i iz intervjua 
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nr. 3. 1985.
Lerka Shifer – Premec (RS Kroaci), Vjersha nga Kosova 
(Ulpiana, Graçanica natën, në gërdhatë), Fjala 15. VIII. 1985.
I. Sarajliq (RS BeH), Po flas për Evropën, Rilindja, 2. XI. 1985.
A. Vuletiq (RS BeH), Dielli në mesnatë (Vetëm dy rrugë janë, Gurthe-
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tac mi je pričao da je njegova majka Culja, bila tužbalica na glasu; kad bi god 
neki poznatiji čovjek poginuo (rijetko je ko tada u našim krajevima umirao na 
postelji ophrvan bolešću, još manje starošću), dolazili bi da mole za dozvolu 
da tuži. I kad bi joj bilo dopušteno i ona na pogrebu, počela svojim prodornim 
glasom da ređa spontane stihove ponosa i bola za izgubljenim, uvijek drukčije 
i čudesnije, sve bi se utajilo sem, čas promuklih čas gromkih, jaukanja žena, 
koja su upotpunjavala riječi svojom stravičnom muzikom.

Ova sklonost ka umjetnošću prenijeta je djelimično i na potomstvo; moga 
oca, koji je toliko drugovao s poezijom Nizamije, Firdusija, Navoja, Hajjama, ili 
Njegoša, Puškina... Znao je i pjevušio mnoge narodne, a i svoje, pjesme; onda 
strica Talja, koji je divno pjevao i svirao na ćifteliji (žičani, narodni instrument) i 
guslama, a preko mlađe očeve sestre, Zoje, čak na treće koljeno – na Zadu, koja 
je direktni Culjin nasljednik, jer je i ona postala poznata tužbalica, čija ostvarenja 
su zabilježena i sigurno ulaze u riznicu narodnog usmenog blaga.

Nije li sklonost ka književnosti, nasljedno, prenijeta i na mene od ove 
umne baka koja je svu ljepotu svih stihova-tužbalica prenosila na uplakane 
slušaoce i, anonimno, ostavljala u amanet narodnom stvaralaštvu.

* * *

Knjige moga oca, Hodž Nokšića, pune police i dolapi njegove sobe, bile 
su otvorene samo za njega: to su bila djela pisana na persijskom, arapskom i 
turskom jeziku, ali i srpskohrvatskom i turskom. On je uvijek, rano izjutra, ka-
pao nad tim prastarim „ćitabima“ (koje smo mi gledali sa strahopoštovanjem), 
katkad pjevušio čitajući, a uveče se uvijek vraćao svom Kur’anu, koga je znao 
napamet. Kad bi gosti došli, a kuća je njih uvek bila puna, on je prosipao bisere 
nakupljene mudrosti. Onda ga je bila milina slušati: to su bile pouke za život s 
puno razigrane mašte, za mene onda još nedokučivih kazivanja...

Mnogo kasnije, kad sam i ja uletio u carstvo knjiga, saznajući bliže i za 
mnoge autore stvaraoce – takvog, rječitog i umnog, s prefinjenim licem i va-
trenim, prodornim očima, s razbarušenom bradom, u punoj sobi gdje su svi 
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pogledi bili upereni samo u njega, upoređivao sam ga sa genijalnim Tolstojem, 
sa snagom njegove, na sreću, i napisane riječi kao trajnog svjedočanstva o sebi 
i vremenu u kome je živio tamo u dalekoj Rusiji.

Sve to, naročito očevi izleti, u meni sad već razumljivije kazivanje o Na-
sradinovim zgodama, bajkama i legendama, koje, kasnije, nigdje u literaturi 
nijesam sretao, a koje je on kazivao uvek s namjerom da, povodom nečeg po-
stojećeg, nešto razjasni – govorilo je o njegovim stvarnim sklonostima, ali i 
meni otvaralo nove, nepoznate svjetove.

* * *

Tek se završio Prvi svjetski rat. Prva slova na pločici-pisaljki, sricanje i spa-
janje riječi i rečenica. Učitelj samouk – koji nije poznavao pedagogiju, ali je bio 
pun htenja da nas nauči svemu što zna – zaljubljenik poezije: narodne, umet-
ničke; on, koji nam je recitovao odabrane stihove, išao, većinom pješice, čak do 
Berana (oko 40 km) da negdje pozajmi knjigu „Smrt Smail age Čengića“, „Gorski 
vijenac“, prepiše neku pjesmu Prešerna, Zmaja, Jakšića... Dobar dio toga smo 
prepisivali u sveske i učili napamet. – Tako pjesma bolje prodre u dušu i um, po-
staje deo tebe... – ubeđivao nas je ovaj istinski prosvjetitelj, voljeni Radoš Rakuš. 

Tada, na klupama osnovne škole, uz tako izuzetnog čovjeka, počinje istin-
sko druženje sa poezijom, buđenje žudnje za čitanjem i saznavanjem.

Kraj neviđeno mnogo izloženih knjiga u Knjižnici Gimnazije u Peći stao 
sam zbunjen: ko to sve može pročitati! Uskoro sam se uvjerio da ipak to nije 
nemoguće. U prvo vrijeme privlačila me je beletristika, naročito proza: Kočić, 
Veselinović, Jakšić, Šenoa, Cankar; onda – Čehov, Tolstoj, Mopasan, Igo... Ali, 
knjiga je sve manje bilo za moju nezajažljivost. Tada čitam „laku“ literaturu 
koja se prodavala po trafikama, u sveskama: Knez Matavase, Đuzepe Garibal-
di, Šerlok Holms... – ali sam se dosta brzo zasitio ove i ovakve knjige, jer se 
materija ponavljala, najčešće iskonstruisana, neubjedljiva. U to vrijeme sam, 
1928, u trećem razredu gimnazije, pod uticajem voluminoznog djela „Đuzepe 
Garibaldi“, u nekoliko svezaka i sam sačinio „roman“ sa na desetine protagoni-
sta pod nazivom „Vendetta“. Sveske su kružile od druga do druga kao zabavna 
literatura, a govorile su o krvnoj osveti negdje u kršnoj Rugovi...

Ovo je bilo moje prvo „ozbiljno“ oprobavanje na polju proze.

Kad god sam to mogao, obično za praznike, odlazio sam u rodni Plav 
– pješice, jasno, preko 60 km planinskog puta. Pored majke, naročito me je 
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privlačila najmlađa, trogodišnja sestra – Mejrema, koju smo svi tako mnogo 
voljeli. Javili su mi da se teško razboljela, te ja – put pod noge. Od one živahne, 
bistre djevojčice, ostalo stvorenje što tavori posljednje dane; opasna boljka sve 
više guši disanje, a majka nad njom bespomoćna. Svi plačemo. Noć se spusta, 
a Mejremica, uzaludno zijeva da, gotovo modra, udahne bar malo vazduha...

Nijesam mogao gledati umiranje. Pobjegao sam u baštu, legao u travu. 
Iznad – nebo, puno zvijezda. Sad – glasni plač u sobi, jecanje... Znači: umrla... 
Gore na svodu pala je jedna zvijezda, ostavljajući kratak trag. Kao život Mejre-
min, prekinut u ovoj noći...

Sjutradan izjutra, dok su je spremali za pogreb, ja sam sav u suzama, na 
parčetu hartije, ispisao prvu pjesmu. Zvala se „Život“ – život koji bljesne, pa se 
najednom gasi poput meteora...

(Inspirisan ovim nemilim događajem, kasnije, u Prizrenu 1931, na opšte-
jugoslovenskoj nagradnoj temi „O majci“, za pismeni zadatak sam dobio treću 
nagradu. Rad je vjerovatno negdje objavljen, ali ja o tome nikad ništa nijesam 
doznao.)

Od tada sam, pretplaćen na nekoliko časopisa za mlade, i pod njihovim 
uticajem – naročito tada najbolje uređivanog „Venca“, koji je izlazio u Beogra-
du – uveliko pisao i čitao na književnim sastancima u Peći i pri zajedničkim 
istupanjima u Prizrenu i Kosovskoj Mitrovici. Većina pjesama koje sam pi-
sao bile su deskriptivne – Ljepote Plavskog jezera, Prokletija, Pećke Rugove, 
bljedilo praskozorja i rumenilo sunčevih zalazaka, Metohija; oduševljenja tom 
ljepotom punom promjena. I prvim ljubavnim snoviđenjima, mladosti koja se 
budila...

Pjesme su mi objavljivane – prvo, koliko se sjećam u reviji „Podmladak 
Jadranske straže“ – Split, koji nam je besplatno dijeljen (pjesma „Jadranu“), a 
onda u beogradskom „Vencu“, zagrebačkoj „Mladosti“, „Jugoslovenskom ra-
svitu“, u Beogradu, pod svojim i tuđim imenom.

Bodren od autoritativnog Jeremije Živanovića (urednika „Venca“), kome 
su se svidjale moje pjesme, jer je „predmet prave poezije ljepota koja je inkar-
nirana u prirodi i prožeta prirodom“, ja sam skoro svaki dan pisao po koju 
pjesmicu, mada vrlo kritičan što se tiče objavljivanja. Ipak...

Sad su u moju liriku počeli da se „useljavaju“ i drukčiji tonovi i metafo-
re – „nepoetske“, svakako. Uvaženi J. Živanović je prvi reagovao savjetom da 
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se „klonim toga puta“ i – prestao da mi objavljuje pjesme... Ali, to je bilo bez 
vidnijeg uticaja na moje pisanje.

 Intenzivno čitam Krležu, Majakovskog, Zogovića, Đonovića – lijevo ori-
jentisane knjige i časopise. Nadrealisti me nijesu privlačili. I vraćao se sebi – 
drugome. Vidio u toj istoj prirodi – sad u sutonima i mrkloj pomrčini, ljude 
bez krova nad glavom, gladne i željne, izgnane iz svojih kuća i kućišta da se 
potucaju svijtom za korom hljeba, ljude ugnjetene, pljačkane i zatvarane, žene 
dvaput porobljene, slijpce kod očiju što za pismena ne znaju, potištene i obez-
vrijeđene, gotovo nepostojeće. To je bio nered jezika mog, krvi moje. Ali ne 
samo moj, ne samo moje. Zašto? Kako? Jesu li nevoljnici sami, samohrani? 
Ima li pravde na ovom svijetu zuluma i krvi? Hljeba i slobode za sve...

 Pisao sam pjesme koje bi malo ko smio da objavi. Unosio ih s ljubavlju u 
sveske koje sam skrivao od svakoga – možda i kao nedorečeno kazivanje puno 
bunta i otpora..

Kada je negdje 1934-35, ne sjećam se tačno, u ondašnjoj Podgorici počeo 
da izlazi lijevo orjentisani časopis „Granit“, ja sam se usudio, još mlad, da po-
šaljem pjesmu „Pozdrav“. Na moju nemalu radost ona je objavljena, a odmah 
zatim, ohrabren, poslao sam i novu – „Tempora mutantur“. Na žalost, nijesam 
dočekao da i nju vidim štampanu – broj u koji je uvrštena, rekli su mi, bio je 
konfiskovan, a časopis zauvijek zabranjen.

Upravo tada, jednog dana, na vratima kuće gdje sam, kod zeta i sestre, 
stanovao, pojavio se žandarm. Mene je tražio, i – priveo, ja napred on pozadi, 
u policijsku ispostavu.

Starješina ispostave, u teget uniformi i zlatnom sabljom o boku, sjedio je 
za stolom, prelistavajući neku knjigu i ne obazirući se na mene. Tapkao sam 
s noge na nogu kad je on naglo skočio i poturio mi pod nos znani časopis sa 
mojom pjesmom:

- Šta je ovo? Ko si ti da pišeš komunističke pjesme? Da buniš mirni na-
rod?!... Imamo mi takvih podosta, ali oni su naši – lako ćemo sa njima. Tebi, tu 
nema mjesta. Razumeš li, balavče! Znaj, dobro utuvi: ubićemo te kao štene! – i 
nasrnuo da me udari ali se u posljednjem trenutku uzdržao. – Marš, da te više 
ne vidim ovde, poganski sine!

To je bila moja prva opomena da pisanje nije šala. Prvi sukob sa zakonom.
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***

Čitao sam Tina Ujevića i Gustava Krkleca. Učio vještinu stihovanja. Svaki, 
pa i revolucionarni tekst, nije uvijek poezija. Istina koja se iskazuje, a uzeta iz 
života, valja da nađe svoj specifični poetski izraz. Divio sam se majstorstvu 
Tinovom, raspjevanosti Krkleca. Oni se nijesu mogli mimoići...

U šesti razred gimnazije u Sarajevu upisao me otac. Htio je da budem u ra-
zvijenoj sredini. Kao dobrotvor muslimanskog društva „Gajret“ obezbjedio mi 
je smeštaj u internatu Društva. Proveo sam teške mjesece u najtežoj školi – ne 
samo u Bosni i Hercegovini - klasičnoj gimnaziji. Tada sam upoznao živahnog 
pjesnika Saita Orahovca, porijeklom iz Crne Gore, koji je znao albanski. Onda 
i – Tina kraj čijih pjesama su počele da se ređaju i moje, u „Novom beharu“...

Sjedeli smo ja i moj zemljak, koji poodavno živi u ovom divnom gradu, i 
pili čaj u kafanici na Keju. Tada, iznenada, na otvorenim vratima stade grdosija 
od čovjeka: raširio noge i izgubljeno zagledao u unutrašnjost. Zatim mu po-
gled odšeta od stola do stola, od čaše do čaše. Zakorači malo nesigurno, sakupi 
ostatke vina sa više stolova u jednu čašu i – iskapi. Opet nas pogleda i, onako 
u pohabanom odijelu i naherenom šeširu, činilo mi se naprsla oboda, izađe.

- To je Tin – reče mi drug.

- Tin? – izgovorio sam s čuđenjem. Pomislih: zar tako skončavaju oni 
koji su stvarne vrijednosti? Je li to put samouništenja u ovom nehumanom 
društvu! Nije li, možda, revolt odabranog pojedinca ili bespomoćnost obe-
shrabrenog? Ipak, to nije primer koga, ovakvog, treba slijediti.

* * *

 S grupom brucoša napuštamo Peć na putu za Beograd. Voz, III razred. Za 
nama je dječaštvo i dio mladosti. Sad smo, već jednom, s diplomom zrelosti u 
koferčetu, i puno snova u ludoj glavi. Jednaki u mladosti, bučni... Jedini sam, 
u ovoj grupi, Albanac koji odlazi na studije. Pa ipak, svi se jednako osjećamo, 
zahvaćeni istom idejom: internacionalizmom, bratstvom ljudi i naroda... Život 
je pred nama: pjevamo, dozivamo u naše društvo...

Prolazi Kosovska Mitrovica. Bezbrojni tuneli Ibarskom klisurom. Kupe 
prostran, prljav – s drvenim klupama. Dosta praznih mjesta. Dok jedni još pje-
vaju, drugi se zabavljaju na drugi način. Ja gledam kroz prozor u noć. Promiču 
rijetko osvijetljene seoske kuće, usputne stanice. Da – ovo je put u život... U 
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Peći sam ostavio dve ispunjene sveske pjesama. Sestra zna gde se nalaze. Ništa, 
ja ću i druge napisati. Još bolje, koje će sve dublje zahvatati iz života.

Zgrčen u uglu, premoren od hodanja, trčanja, grljenja na stanici i doviki-
vanja – san me savladao...

Voz je naglo zakočio. Sav protrešen, otvorio sam oči: Kraljevo. Opet gu-
žva, dozivi. Prolaženje kroz naš kupe. Među posljednjima, ćopav, u iznošenoj 
željezničkoj uniformi, naišao je stariji čovek. Očigledno umoran, samo me je 
pogledao i, oslonjen o štap, spustio se kraj mene. Torba mu je ostala kraj nogu, 
teška da je podigne na policu iznad sjedišta. To sam ja uradio, i on me zahvalno 
pogleda. Tako je uspostavljen kontakt, počeo razgovor koji je trajao do samog 
Beograda. On je pričao potresnu životnu priču usamljenog čuvara pruge, kraj 
tunela; sad prvi put ide u Beograd, u Ministarstvo saobraćaja, poslije skoro 
četrdeset godina službovanja, da traži penziju, obolio... Bio sam potrešen. On, 
neznani samotnik, s promrzlom nogom, bdio je desetinama godina na opa-
snom mjestu, nad životima hiljada putnika, čuvajući ih od vodenih nanosa, 
smetova sudara...

 Nijsam se mogao osloboditi njegove priče – neznanog heroja. Za neko-
liko dana, u slobodnom stihu, napisao sam iz jednog daha pjesmu od 20 pje-
sama s naslovom „Pjesme čuvara pruge“. To je bila moja prva pjesma u gužvi 
velegrada... Prvo olakšanje od unutrašnje tegobe...

 Ulazio sam u drugu godinu studija. U našem Društvu studenata veteri-
narske medicine bio sam predsjednik. Uređivao sam i „Zidne novine“, pisao 
članke, pravio fotomontaže iz novinskih i revijskih slika i crteža. Te „novine„ 
su rado čitane i zauzimale su vidno mesto u našim podrumskim prostorija-
ma. Na jednom mjestu novoga broja ostala je praznina koju nijesam imao 
čime da ispunim. Tada sam se sjetio pjesme o čuvaru pruge, prekucao dvije 
od njih i uvrstio. To je bila novina za ove neliterarne novine, ali bila je dobro 
primljena.

Tih dana je u naše prostorije upao stariji željezničar, moleći da mu neko 
od nas pomogne oko upisa sina na fakultet. Jedan od studenata spretno je sre-
dio dokumenta i pošao da obavi posao u Dekanatu a on, željezničar, ostao da 
sačeka ishod. Dokon, pogledao je i „Zidne novine“ i dugo se zadržao nad „Pje-
smom čuvara pruge“. Zatim nam je prišao i snishodljivo zamolio da li može da 
prepiše te tako istinite pjesme iz života željezničara. – Znate, mi imamo svoj 
list, pa bi dobro bilo da ih i drugi čitaju...
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Srce mi se uzburkalo. To je bila prava neposredna ocjena onoga što stva-
ram. Ali, i do sad mi je ostalo nepoznato jesu li te dvije pjesme negdje objavlje-
ne, jer bi one bile jedini sačuvani primjerak ovog potresnog svjedočenja.

* * *

 S jeseni 1940, na insistiranje Duška Kostića, pjesnika i druga iz djetinj-
stva, predao sam mu, za časopis „Kulturu“, pjesmu „Pismo mrtvog sina“ – koja 
mu se, izvjesno, svidjela. Sreli smo se, krajem godine, svako za svojim poslom, 
negdje, kod Narodnog pozorišta i uputili prema Rektoratu. On je imao sasta-
nak u Kulturnom klubu (podrum Rektorata), a ja sam tu blizu stanovao. Usput 
mi je objasnio da mi je pjesmu cenzura odbacila, a on je uspio izvući da mi je 
vrati. Na rastanku, konspirativno, ubacio mi je u džep i ušao u zgradu.

Tek što smo se rastali, dva civila – agenta su mi prišla i odvela u zlogasnu 
Glavnjaču. Odatle sam amnestiran tek 2.aprila 1941. kada sam kao dobrovoljac 
imenovan za veterinara pri Suhoputnoj stanici u Peći.

Nalazili smo se na pragu Drugog svjetskog rata. Nadajmo se zadnjeg, po-
slije koga će, na čelu sa KPJ i Titom zavladati puna sloboda i jednakost za sve 
naše narode. 

(Fragment)
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a disa vjet që përvjetorë të rëndësishëm të kulturës na kalojnë pa i 
shënuar. Thuajse në traditën dhe në jetën tonë të sotme kulturore, 
artistike dhe shkencore, nuk ka njerëz, të bëma dhe ngjarje, që 
meritojnë kujtimin dhe nderimin tonë. Thuajse na shkon mendja 
se kultura jonë fillon prej nesh. Apo thuajse jemi të gjithëdijshëm 
dhe nuk ndiejmë nevojë shpirtërore, që t’i shënojmë përvjetorët e 
atyre ngjarjeve të rëndësishme dhe të atyre njerëzve të paharruar, 
që krijojnë përvojën tonë historike kulturore.

Sigurisht se nuk qëndrojnë këto supozime:

Jerni popull me tradita të gjata historike dhe kulturore, kemi 
ngjarje, të bëma dhe njerëz të kulturës, që meritojnë kujtimin 
dhe nderimin tonë më të përkushtuar. Jemi të ndërgjegjshëm se 
në masën e kujdesit dhe të nderimit për të arriturat kulturore të 
atyre para nesh e tregojmë edhe masën e kulturës së brezit të cilit 
i takojmë. Kemi krijuar vetëdijen se kultura e mendimit provohet 
edhe në qëndrimin ndaj paraardhësve.

 Përvjetorët e rëndësishësm të kulturës, ndërkaq, na kalojnë pa i 
shënuar për disa arsye të tjera.

Kriza shoqërore dhe morale në të cilën jetojmë, sikundër po shi-
het, e ka nxjerrë kulturën në margjinë të jetës së përditshme. Inte-
resimi për vlerat afatgjata sikur gjithnjë e më dukshëm i nënshtro-
het interesimit për vlerat afatshkurtra. Të papriturat dhe hallet që 
na kanë rënë mbi kokë, sikur na tjetërsojnë prej vetvetes. Disa 
mendime dhe disa sjellje sikur na kanë hutuar dhe dëshpëruar. 
Po nuk do të duhej të jemi të hutuar as të dëshpëruar. Kulturat më 
vitale, rëndom, u detyrohen përvojave dhe përjetimeve të hidhu-
ra. Maturia, besimi dhe mençuria sot na duhen më tepër se kurrë 
se në to gjithmonë janë ndërtuar dhe ruajtur nderi e dinjiteti dhe 
është projektuar ardhmëria e dëshiruar.

Rexhep Qosja

NJË PËRVJETOR I ÇMUAR

K
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Është mirë pse në këtë kohë bie përvjetori i jetës së Esad Mekulit. Është mirë 
pse, më në fund, po e shënojmë dhe, kështu, tregojmë se njerëzit do t’i çmojmë 
edhe varësisht prej punës së tyre. E, është mirë edhe për një arsye tjetër, që do 
ta tregojnë fjalët e një mendimtari të urtë, i cili thotë se ashtu siç do t’i kujtojmë 
dhe t’i nderojmë, ashtu edhe do t’i kemi njerëzit e dijshëm.

Shtatëdhjetëvjetori i jetës së Esad Mekulit është 70-vjetori i parë i rëndësishërn 
i kulturës sonë. Po meqenëse kultura, arti, shkenca dhe filozofia janë ato ve-
primtari që ruajnë kujtimin e një kohe e të një shoqërie, atëherë edhe mund të 
thuhet se përvjetori i jetës së tij është një prej përjvetorëve tanë më të rëndësis-
hëm, në përgjithësi.

Esad Mekuli u takon atyre njerëzve të paktë për jetëshkrimin e të cilëve, as 
në raste të këtilla, nuk është e nevoishme të flitet: se poezia që ka shkruar 
është jetëshkrimi i tij më i mirë. Mendimet për krijimtarinë e tij, njëkohësisht, 
janë mendime për kuptimin e jetës së tij. Duke shkruar për njerëzit e tjerë, 
për mendimet dhe për ndjenjat e tyre, ai në të njëjtën kohë e shkruan edhë 
jetëshkrimin e vet, por atë jetëshkrimin shpirtëror, që edhe është jetëshkrimi i 
vërtetë i njeriut. Në qoftë se; megjithatë, me disa fjalë do të duhej të paraqitej 
jeta e tij, atëherë do të duhej të thuhet sa vijon: i lindur në luginën e bukur, por 
të vrazhdë, ndërmjet Qafës së Diellit dhe të Qafës së Shalës, që i thonë lugina e 
Plavës dhe e Gucisë, ai do ta kalojë jetën në Rrafshin e Kosovës, por duke mos 
e pasur aspak të rrafshët. Gjatë luftës do të jetë në luftën për jetën e ardhshme 
tëlirë e të barabartë, me të gjithë njerëzit e tjerë, kurse, më vonë, në paqe, po 
ashtu, do të jetë në luftë për trajta më të larta të jetës, që e kuptimësojnë jetën e 
njeriut. Kjo lufta e tij e mëvonshme nuk do të jetë e lehtë aspak, qoftë pse do të 
jetë e gjatë, qoftë pse do. të bëhet në kushtet e vetmisë, që është aq e nevojshme 
për fjalën artistike a shkencore, qoftë pse do të bëhet kundër armiqve më të 
papërshtatshëm: kundër padijes, prapambeturisë dhe varfërisë. Në këtë kohë, 
pjesën më të madhe të jetës do ta kalojë në një zyrë të vogël, i rrethuar prej 
bashkëbiseduesish memecë, që u thonë dorëshkrime, të vetes dhe të të tjerëve. 
Këtyre bashkëbiseduesve ai do t’ua flijojë gëzimet, që ndoshta ‘mund të ishin 
më të shpeshta dhe gjasat, që pa dyshim i kishte, që të merret edhe me punë 
të tjera, që shpesh janë më tërheqëse, më të lehta dhe më të shpërblyera, por, 
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natyrisht, jo edhe më të çmuara në kohët e ardhshme. Larg tribunave dhe mi-
krofonave, që, rëndom, krijojnë emra që ushtojnë përkohësisht, ai, megjithatë, 
do të dëgjohet larg. Me anën e fjalës poetike ai do të ushtrojë ndikim shumë 
më të madh se të kishte folur gjithë jetën nëpër tribunat dhe para mikrofonash. 
Atëherë kur s’kishim as radio, as television, ne të gjithë i dinim tre emra: Sat 
Nokshiqi, Sat Hoxha dhe Esad Mekuli. Duke i lexuar dhe duke i dëgjuar ata 
tre emra, në të vërtetë ne dëgjonim jehonën e mendimeve të besimit dhe të 
shpresës në të cilat frymëzoheshin vargjet e tij. Ne, duke i dëgjuar ata, dëgjo-
nim jehonën e mendimit, të besimit dhe të shpresës së njeriut që fliste me she-
kujt dhe me kontinentet, që merrte porositë e tyre dhe ua çonte porositë tona. 
Jehona e emrave të tij në mendjet dhe në zemrat tona e zgjeronte gjithësinë 
tonë.

Kur, e shënojmë përvjetorin e jetës së Esad Mekulit, së pari, ne shënojmë për-
vjetorin e kryeredaktorit shumëvjeçar të Jetës së re.

Rreth 25 vjet Esad Mekuli ishte në njërin prej vendeve më të rëndësishme të 
letërsisë sonë: në vendin në të cilin kultivohej ajo dhe rriteshin krijuesit e saj. 
Kësaj reviste ai ia ka kushtuar pjesën më të madhe të kohës, ditët më të mira të 
jetës dhe orët më të frytshme të punës, duke e udhëhequr me përkushtim dhe 
dashuri të rrallë. Ai ka pasur fatin të gjendet në krye të saj edhe në ditët e mira - 
kur është dashur të vihen gurët e parë në themelet e kulturës sonë bashkëkoho-
re letrare, por edhe në ditët evështira - kur është dashur të japë llogari edhe për 
ndonjë fjali të paqartë të shqiptuar para 300 vjetësh, por edhe për ndonjë fjali 
të rëndomtë kritike, që mund të dukej si më e guximshme. Shkrimtarët tanë, 
ndër të cilët sot ka emra që mund të nderonin edhe letërsi më të mëdha, janë 
shkolluar në faqet e Jetës së re po aq sa edhe në përmbledhjen poetike të Esad 
Mekulit, Për ty. Në to ata do të marrin mësimin e parë dhe në to do të bëjnë 
ushtrimet e para krijuese. Në njëfarë mënyre, ne të gjithë ishim nxënësit e tij 
dhe, në qoftë se sot, doemos, e kemi zgjeruar konceptin për letërsinë, kjo, pa 
dyshim, është merita e tij e madhe: mësuesi i ka mësuar nxënësit të mendojnë 
me kokë të vet. Në faqet e Jetës së re, të drejtuar prej Esad Mekulit, ne e njihnim 
veten në të sotmen, por në faqet e saj ne e njihnim veten edhe në të djeshmen. 
Në të do të na bëhet e mundshme të mësojmë për kulturën dhe qytetërimin 
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shiqptar: për alfabetin e gjuhës shqipe, për librat e parë shqip, për shkrimtarët 
më të njohur shqiptarë: për Buzukun dhe “Mesharin” e tij, për Matrangën, Bar-
dhin, Budin dhe Bogdanin; për Varibobën, De Radën dhe Naimin; për Asdre-
nin, Nolin dhe Migjenin e, mandej, për Jakov Xoxën, Ismail Kadarenë, Dritëro 
Agollin dhe të tjerë. Domethënë: në faqet e saj ne do të krijojmë vetëdijen për 
qenien e një kulture të vjetër e të pasur, që përpara nuk mund ta njihnim.

Kur e shënojmë përvjetorin e jetës së Esad Mekulit, ne, njëkohësisht, shënojmë 
edhe përvjetorin e Esad Mekulit përkthyes.

Gjatë gjithë vjetëve të krijimtarisë poetike Esad Mekuli është marrë edhe me 
përkthime. Nuk ka letërsi kombëtare në Jugosllavi prej së cilës në gjuhën shqi-
pe ai nuk ka përkthyer vjersha, poema, tregime, drama a romane. Disa prej 
veprave më të mira të traditës dhe të letërsive bashkëkohore të popujve të Jugo-
sllavisë janë përkthyer shqip prej Esad Mekulit. Në gjuhën shqipe ai do të për-
kthejë edhe shumë vepra të letërsive të popujve të tjerë të Ballkanit, të Evropës 
dhe të kontinenteve të tjera. Përpos me përkthimin e letërsive të tjera në gju-
hën shqipe, Esad Mekuli do të merret edhe me Përkthimin e letërsisë shqipe 
në gjuhën serbokroate. Në saje të përkthimeve të tij, lexuesve të kësaj gjuhe do 
t’u bëhet e rnundshme t’i lexojnë krijimet më të mira letrare të shkrimtarëve 
të sotëm shqiptarë. Megjithëse për nje sërë petkthimesh mund të thubet se sot 
duken të vjetruara - sepse edhe perkthimet, sikundër edhe çdogjë tjetër, vje-
trohen, por më në fund ato do të kenë një rëndësi të veçantë për letërsinë dhe 
për kulturën tonë letrare në përgjithësi. Përmes tyre ne do t’i afrohemi botës 
dhe bota do të na afrohet neve. Në to do të shihet si krejt mund të shkruhet, 
si dhe për çka krejt mund të mendohet, deri ku mund te shtrihen gjykimi dhe 
mendësia krijuese në letërsinë bashkëkohore në botë. Ato, gjithsesi, ishin dri-
tarja e parë e madhe nëpër të cilën ne e shikonim botën, kurse përkthyesi i tyre, 
njëkohësisht, arnbasadori i parë i letërsisë dhe kulturës sonë.

Kur e shënojmë përvjetorin e jetës së Esad Mekulit, ne ndërkaq, para së 
gjithash, shënojmë përvjetorin e Esad Mekulit poet.

Duke filluar prej viteve të paraluftës, Esad Mekuli ka kënduar një këngë: këngën 
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e dhembshme më shpesh se të gëzueshme të shqiptarëve. Poezia e tij prej asaj 
kohe e deri sot është poezi e një teme të madhe, ose, e thënë ndryshe, e një 
teme të madhe prej së cilës do të nxiten të gjitha përmbajtjet e saj: dashurinë 
ndaj Kosovës, së cilës aq sinqerisht i rrëfehet:

Dashurija e lashtë e jonë për hapsinat tueja andrron;
dashunija e lashtë e jonë përvuejtjet tua këndon – 
mbi varrët tua sytë bahen pishtarë të flakët rrëfeje.

Esad Mekuli është poeti i parë shqiptar që këto troje i fut gjerësisht në poezinë 
shqipe me të gjitha problemet e tyre sociale, kulturore dhe politike. Ai filIon t’u 
këndojë njerëzve të këtyre trojeve para luftës, kur nuk ishte as e lehtë e as e parre-
zikshme të këndohej si shqiptar, si bir besnik i tyre. Gjatë viteve të krijimtarisë së 
mëtejme Esad Mekuli do të ketë fatin e rëndë të njeriut që t›i jetojë disa situata 
historikisht të rralla, por edhe fatin e dëshiruar të krijuesit, të cilit i bëhet e mun-
dshme që rëndësinë dhe domethënien e tyre shoqërore, sociale dhe historike ta 
tregojë me fjalën poetike. Për këtë arsye poezia e tij edhe mund të jetë dëshmia 
më e sigurt shpirtërore dhe mendore e ndjenjave, e vuajtjeve dhe e gëzimeve, e 
mendimeve dhe e dëshirave të njerëzve të kësaj hapësire në ato situata të rralla dhe 
aq vendimtare.

Para Luftës, Esad Mekuli ka kënduar për gjendjen e rëndë sociale dhe po-
litike, në të cilën gjendeshin shqiptarët dhe shtresat e varfëra shoqërore, në 
përgjithësi, në Monarkinë jugosllave. Si krijues me bindje të majta, ai do të 
frymëzohet kryesisht prej të këqiave shoqërore dhe sociale, por si krijues hu-
manist, ai do të ruajë besimin në ndryshimin e kushteve, në të cilat bëhet e 
mundshme shtypja e njerëzve dhe e kombeve. Bukuria artistike dhe vlera etike 
e mendimit të tij të kësaj kohe, në të vërtetë, edhe mbështeten në gërshetimin e 
dëshpërimit që shkakton ajo gjendje,në të cilën gjendej populli i tij dhe besimit 
në të ardhmen e tij të denjë. Dhe, kjo do të jetë ajo situata e parë ekzistenciale 
prej së cilës do të ushqehet imagjinata e tij krijuese.

Gjatë Luftës, Esad Mekuli, do të marrë pushkën, por nuk do ta lëshojë prej 
dore as penën, i bindur se goditjet e penës, nevojiten edhe në kohë të pushkës. 
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Në këtë kohë ai do të kujdeset t’u tregojë lexuesve se kush janë ata që kishin 
ardhur në këto troje dhe cilat janë qëllimet e tyre. Përpos këngës së luftës, tani 
ai do të shkruajë edhe këngën e paqes. Në këto vjersha shprehet vetëdija se në 
udhëkryqet e Ballkanit pasojat e luftërave që, rëndom, i kanë nxitur të mëdhe-
njtë, gjithmonë janë treguar shumë më të rënda e më tragjike se në shumë 
vise të tjera të botës, për shkak të pozitës dhe të përbërjes së tij prej popujsh të 
ndryshëm. Është e kuptueshme, prandaj, pse në ato vjersha do të kultivohen 
ndjenjat e besimit, të mirëkuptimit dhe vëllazërisë së popujve dhe do të për-
krahet lufta e përbashkët kundër atyre që kishin ardhur me parullën e njohur 
“përçaj e sundo”. Kjo do të jetë situata e dytë ekzistenciale prej së cilës do të 
ushqehet imagjinata e tij krijuese.

Pas luftës poezia e Esad Mekulit do të ketë përmbajtje tjetër e disponim të ri. 
Tani ai do të këndojë për shqiptarin punëtor, për dëshmorët, për ndërtimin e 
vendit, për daljen prej prapambetjes shekullore, për shkollimin e përgjithshëm, 
për emancipimin e gruas, për barazinë e njerëzve pa dallim kom bësie. Pak më 
vonë, kur të kalojë ai entuziazmi i parë, kur në jetën shoqërore nyjëtohen edhe 
disa dukuri të tjera, ai do të shkruajë edhe vjershat me një disponim pak më 
të ndryshuar: Turk elhamdulilah, Shiftar mos më thuaj, Mos më thirr me emën 
t’huej, Porosia e nanës, I varuni i këndon lirisë, e të tjera të ngjashme. Kjo do të 
jetë ajo situata e tretë ekzistenciale prej së cilës do të ushqehet imagjinata e tij 
krijuese.

Prej fillimeve krijuese e deri sot Esad Mekuli shkruan, kështu, poezinë e situa-
tave më të rëndësishme, më vendimtare të jetës së popullit të vet. Dhe, karak-
teri i situatave përcakton edhe disponimin e tij: herë optimist e herë të ngrysur. 
Për këtë arsye disponimi i tij poetik bëhet shprehje e disponimit të popullit që 
e frymëzon këtë poezi. Kushtëzimi i tillë i disponimit të poetit prej disponimit 
të personazheve të veprës së tij e lejon pohimin: Esad Mekuli, vërtet, ishte „pa-
raroja” shpirtërore e popullit, të cilit ia kushton veprën:

Koha e tashme përfaqëson situatën e katërt ekzistenciale të personazheve të 
poezisë së Esad Mekulit: një situatë, gjithsesi, të karakterizuar prej ndjenjash, 
mendimesh, shikimesh dhe fatesh, që përbëjnë lëndë jashtëzakonisht nxitëse 
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për letërsinë. Vepra poetike e Esad Mekulit, si jetëshkrim i popullit që e frymë-
zon, mbetet prandaj të plotësohet edhe me një kapitull të ri.

Në qoftë se një poet frymëzohet prej situatave të rralla historike ekzistenciale, 
sikundër janë situatat prej të cilave është frymëzuar Esad Mekuli, mos do të 
thotë kjo se poezia e tij nuk mund të jetë kuptimisht universale? Pa dyshim 
jo. Letërsia si art jeton prej paraqitjes së të veçantave konkrete jetësore, që në 
të kuptimisht përgjithësohen. Në situatat e rralla historike ekzistenciale aq më 
vendosmërisht vihen në rend të ditës vlerat universale njerëzore. Në poezinë e 
Esad Mekulit, që frymëzohet prej situatash të tilla, aq më tepër shquhen vlerat 
gjithnjerëzore: liria, barazia ndërmjet njerëzve dhe popujve, dashuria ndaj tru-
allit të lindjes, drejtësia sociale, dinjiteti kombëtar, e të tjera. Përvoja historike-
letrare dëshmon se të gjithë krijuesit, që u kushtohen këtyre vlerave, aq shpesh 
të cenuara gjatë historisë, posaçërisht nëpër situatat e rralla ekzistenciale, janë 
krijues të rëndësishëm prej të cilëve mësojnë brezat e ardhshëm.

Kur e shënojmë sot përvjetorin e jetës së Esad Mekulit, ne shënojmë, kështu, 
përvjetorin e kryeredaktorit të Jetës së re, të përkthyesit dhe të poetit tonë, i cili 
është pranuar prej popullit, sepse e ka kënduar fatin e tij.

Kur e shënojmë përvjetorin e jetës së Esad Mekulit, ne shënojmë, njëkohësisht, 
përvjetorin e plakut të parë gjithmonë të ri dhe më të çmuar të kulturës sonë, 
që ne, krijuesit, na ka mbajtur për dore në vegjëli, që na ka nxjerrë në sheti 
nëpër fushat e gjera të dijes, që e ka treguar botën para nesh dhe ne na ka 
kallëzuar para botës, që, kur e kur, na e ka thënë fjalën e urtë në çast të duhur, 
që na ka gëzuar dhe na ka ngushëlluar.

(Fjala e mbajtur në akademinë solemne, më 17. XII. 1986, 
në sallën e Bibliotekës Popullore dhe Universitare të Kosovës, 
 që e organizoi ASHAK, kushtuar 
70-të vjetorit të lindjes së akademik Esad Mekulit.)
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njiževnim stvaralaštvom Esad Mekuli počeo se baviti još kao 
gimnazijalac. Prvo pod uticajem lektire kada je napisao i jedan 
roman, koga sâm ocjenjuje kao „nedovoljno spretno pisanje“ 
čiji je sadržaj imao u biti „apsurdni haos uzajamnog istreblje-
nja ljudi koji su bili krivci bezkrivice“. Međutim, prvu pjesmu 
Jeta(Život),karakterističnu po motivu mogli bismo izdvojiti po 
antitezi koju je držala u sebi. Pjesnika je inspirisala smrtsestre 
Mejreme, ali je ovo bio samo povod, dok je smrt sveopšta inspira-
cija, jer u to vrijeme u pjesnikovom zavičaju smrt se vrlo često jav-
ljala. Možda su ovđe korijeni karakteristične i privlačne antiteze 
jer se pjesma zove Život (Jeta) a upravo govori o smrti, jer pjesnik 
motivom smrti pjeva o životu, o njegovom istrajnošću, o postoja-
nosti, živjeti nasuprot svih muka. Ona je najavljivala činjenicu o 
kakvom pjesniku se radi i koja će biti njegova osnovna vokacija. 
Pomenuta pjesma, a pogotovo neke druge koje je objavljivao ka-
snije, 1931 - 1935. godine, kao da nose duh simbolizma. Pjesnik 
barata simbolima i njima popunjava pjesničke slike i pjesničke 
metafore. Uglavnom, riječ je o dekrešendu odlazećeg dana, koji 
izgleda „umirujuće“, dana koji simbolizuje zalazak sunca i nje-
govih crvenih zrakova, mistiku, ali koji sluti na nešto grozničavo, 
jer poslije njega, poslije zalaska sunca kao njihovog izvora života, 
pašće crna noć. Zato, ovi zraci, iako su sunčevi, izgledaju kao da 
su činioci nekakve povorke. Crvena boja personifikuje život, ali 
simbolizuje i predskazuje i opasnost koja prijeti. Život je to što 
jeste, on postoji i muči se. Ali, sunce zalazi i boje prirode kao da 
poblijede, umiru; snovi oblaka, planine, zemlje kao da su se uga-
sili, umirali. Na talasima jednog ovakvog smrknutog i nemirnog 
života, život se teško smiruje. Dakle, jednom ovakvom poezijom 
počelo je pjesnička beśeda Esada Mekulija, koji će zatim nastaviti 
istim duhom i istim motivom u drugim karakterističnim pjesma-
ma kao Iz đetinjstva (Prej fëmijërisë), Smrt dana (Vdekja e ditës), 

Hasan Mekuli

Poetska umjetnost kao 
oblik estetske i društvene 
samosvijesti
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Priviđenje (Vegimi), Čežnja za nedostižnom (Malli për të pambërrijtshmen), 
Suton u gradu (Muzgu në qytet), Prosjaci (Lypsit) i druge. Sve ove pjesme u 
stvari biće dekrešendo odlazećeg dana i sunca i apologija buđenja života i 
simboličnih „daljina“, pjesnikova pisanja, opsjednutog nadama, dok „u oči-
ma pupoljke priviđenja dalekog dijeteta“ u kojima pjesnik vidi prizore bijede, 
kućice u kojima se krije siromaštvo, sela i ognjišta u svjetlosti sutona i tamne 
boje, vrhove kolčeva u nizu i „čudo vremena nad njima“... Jednom riječju, vidi 
„njihov uvenuli život“ vezan u čvor bjede koja nikako da se razriješi. Ovakav 
karakterističan ton i duh bilježi i sonet Veče (Mbramja).

...I posljednje svijetlo se gasi na svakom brežuljku:
noćna opna se prostire nad pepeljastim poljima,
planine ćute u tami kao da su smrznute,
kao da život nesta - sve pocrni, izgubi se.

U vazduhu čuju se jecaji noći što pada -
drveće pored puta vjetar ljulja...
Dok bijeli dan, negdje izgubljen,
plamene strijele oštri tamu probijati.

Mrak vlada svijetom. Rasprostranjena sela
u sred noći počivaju u dolini sanjarenjem.

Pjesma nam izgleda, na prvi pogled, od onih prostih, deskriptivnih, takore-
ći impresivna slika gdje se noćne boje i nijanse predstavljaju maestralno. Ali 
činjenice pokazuju nešto drugo. Naglasit ćemo nekoliko simboličnih riječi i 
vidjećemo da pjesnikova namjera uistini je sasvim druga. Napisati jednu „de-
skriptivnu pjesmu“ „panoramskog“ efekta i duhom slike koja ne obavezuje, već 
naprotiv - jednu pjesmu militantnog duha i ideje, od koje se na poseban način 
isklesaju na umu riječi, simboli, pojmovi, sintagme, karakteristične rečenice, 
slike kao što su: posljednje svijetlio se gasi, noćna opna se prostire, kao da život 
nesta - sve pocrni, izgubi se, čuju se jecaji, bijeli dan, negdje izgubljen, i na kra-
ju: Mrak vlada svijetom zato plamene strijele se oštre tamu probijati. Pjesnik 
govori posebnim jezikom poezije i simbola, ali potpuno jasno prikazuje svoje 
idejno opredjeljenje, razburkane emocije i militantni pogled na svijet čovjeka i 
pjesnika koji je potpuno svjestan i budan, zato i zna koliko teži tama koja vlada 
svijetom nemoćnih i sprema se da laganom rukom pjesnika ne samo izliječi 
povrijeđena srca i neizlječive bolove, ne da sanja rujne zore, već da se bori 
strasno i svim sredstvima protiv tame, protiv buržoazije i snaga koje ih dovode, 
protiv bijede, nepravde, ugnjetavanja i smrti.



PORTRETI  PORTRETE  PORTRETURI

35

Još u prvim pjesmama, dakle, vidi se da je Esad Mekuli pjesnik određen i odlu-
čan, pjesnik koji će mnogo toga kazati, koji će beśediti, različito, pedeset godina 
- o stvarima posebne težine, od najozbiljnijih koje podrazumijeva život jednog 
čovjeka i jednog naroda. Pjesnik ima veliku ljubav, misli i ideje, ima toplo srce 
i bogatu dušu, ali sve sakrije i zatvara duboko u njegovo ranjeno bolno srce. Jer, 
njegova je ljubav „jadna ljubav“, tajna i zatvorena „da niko ne vidi naše bolove / 
da niko ne osjeti naše bolove“ jer, na zemlji vlada „divna tišina sutona“ i sunce na 
zalasku u plamenoj vatri izgori“; jer, kako ističe pjesnik, naše voljene su onomad 
oplakivali u kovčeg ćutanja sutona“. Znači, otkad je počeo pjesničku beśedu, pje-
snik je duboko uznemiren, ali i savjestan, zato negovori o smrti boja u prirodi, 
niti o krasoti promjena i njihovih nijansi, već o životu i smrti, o ratu i slobodi, 
o bitnim impulsima i stremljenjima našeg života. O životu koji prkosi i čovjeku 
koji želi biti slobodan i uvijek želji živjeti koliko i kamen. Zato je karakteristič-
na i snaga antiteze u njegovoj prvoj poeziji, pisanoj 1931. godine; pošto pjesnik 
poznaje i podrazumijeva probleme, zna da na ovom svijetu ima puno bijede i 
nesreća, zato on i želji na početku, u ranoj mladosti - da nestane „u bolu neživ-
ljenog života, sa nesvanulim nadama“... koji su u stvari bolovi još u djetinjstvu 
ranjene duše, još u ranoj mladosti i u prvim pokušajima stvaralaštva. Autor još 
od tada, i četiri godina zatim, 1935. godine, vidi ne samo „crne podmukle sjen-
ke“, već i ranija siromaštva koja krvare, bolno jecanje nemoćnih, prosjaka koje 
„na sve strane nalazimo, u svakom gradu“, koji danju i noću „izlaze kao śenke i 
nestaju kao dim što leti“.

Sva ova pjesnička svojstva i ovi pjesnički elementi izražavaju jednu istinu, je-
dan pravac i pogled na svijet, koji se podudara sa onim što pjesnik zove - če-
žnja za nedostižnim, ali koji, nasuprot svega, svjedoči da ubjedljivo vjeruje da 
će je postići. Zato i možemo reći, upravo sa ovog aspekta njegovog pjesničkog 
angažiranja i pjesničkog govorenja, da postoje neka gledišta koincidencije Esa-
da Mekulija sa Miđenijem ili obratno, nekih pjesničkih motiva i tema koje 
je Miđeni mogao transponovati kasnije ali one svakako pokazuju kontinuitet 
pjesničkih i životnih ideja i stavova; neke sličnosti se u ovoj ili onoj pjesmi vide 
ili ističu, jer ima bliski duh, ili pak isti... Ponavlja se, dakle, stara i logička istina 
(i u ovom slučaju) da: jedan talentovan i savjestan pjesnik, borben, kao što je 
na primjer, Miđeni, ili kakav jes Esad, pogotovo u momentima zaleta i bogati-
jeg unutrašnjeg svijeta, ne pada, ne pokorava se pred „privilegijama“ koje mu 
se nude, niti ispred zadovoljstava, i pogotovo ne saginje leđa pred patnjama, 
tugom i opasnostima koje mu prijete kao pjesniku i misliocu koji personifikuje 
vitalnost i stremljenja naroda. Ali, ovo je posebna tema i zadatak analize koja 
obavezuje više, jer uporedno promatranje fenomena koje se pojavljuju u pje-
sništvu ova dva naša istaknuta pera, ima jedno mnogo dublje i interesantnije 
značenje... Ipak, ne pretjerujemo ako kažemo da ova poezija - Esada Mekulija 
i Miloša Đerđ Nikole - kao i ona čije izdanke nalazimo kod pjesnika tipa Gas-
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pera Palija i nekih drugih naših pjesnika, rodila se u specifičnim okolnostima: 
rodiše je nade i žrtvovanja, stvoriše je vjera i san onih koji su živjeli i umirali 
težeći svjetlosti, slobodi i sreći; osvježiše je novim idejama, obogatiše je i dado-
še joj duh novoga života oni kao Esad, oni koje njegovaše i podsticaše njegova 
ruka i njegova briga. Zato, čežnja za nedostižnim, koju nalazimo u prvim slo-
jevima njegove pjesničke riječi i vokacije, transformisala se u ideal koji je posti-
gnut i koji se postiže se, ali, pošto je ideal, ipak ostaje nedostižan. U ovakvom 
aspektu moramo gledati i vrijednovati Esadovu poeziju tridesetih godina, ali, 
svakako, sa rezervom: često smo smatrali Esada kao „tipičnog socijalnog pje-
snika“, nasuprot mnogim razlikama i smjerovima njegove riječi koja možda 
ne može ulaziti u ove okvire. On, bez sumnje, jeste i socijalan, ali i pjesnik u 
čijem djelu nijanse imaju posebnu smisao i težinu. Esad, dakako, prilazi život-
nim problemima i fenomenima na svojstven, originalni i karakteristični način, 
naslanjajući se čvrsto na klasnu samosvijest i poznavanje socijalnih odnosa, 
ali, on je prvenstveno i pjesnik naglašenog senzibiliteta, dobrote i osjećajnosti 
čovjeka koji sve rane koje nosi i od kojih pati njegov narod, osjeća i doživlja-
va u svome tijelu i u svojoj duši. Gledano sa ovog aspekta njegova poezija je 
stvarno socijalna, čak bolna i jaka, zapravo kao takva, socijalna. O ovome svje-
doče upravo pjesme kao Prosjak (Lypsi), Omladini (Rinisë), Ja (Unë), Buđenje 
(Zgjimi), Ko prvi učini (Kush i pari bani), Metohija (Metohi), Legije gladnih 
(Legjionet e të untëve) i dr. pisane uglavnom do 1935. godine, ali ne samo 
u podudarnosti, ili kao plod i posljedica opšte ekonomske krize u Evropi i u 
svijetu koliko plod bijede, siromaštva i tragičnog stanja u kojem se nalazio nje-
gov ugnjetavani i prognani narod, u prvom redu seljaštvo. Naravno, u tijesnoj 
vezi sa ovim onomad je bila ideologija, što znači istaknuti ideoestetski duh 
koga nalazimo u nekim njegovim pjesmama. Obje dvije komponente, dakle, 
zahtijevaju posebno promatranje, objašnjenje i ilustrovanje. Ideologija je bila 
jedna od fundamentalnih snaga životne prakse uopšte, u težnji za rješavanjem 
esencijalnih problema u društvu, da bi se podsticao otpor, da bi se bunilo,da bi 
se pozivalo na svrgavanje starog buržijskog sistema i dr., i, ujedno, ozakonjenja 
umjetničkog stvarlaštva uopšte,poezije naročito. Kod velikog dijela evropskih 
i balkanskih pjesnika, pogotovo kod onih koji su pripadali malim narodima, 
ona, ideologija, pripojila se i utjelovljavala u srži poezije i književnoj riječi, u 
njenom unutrašnjem duhu i strukturi, u njenoj logici i njenoj umjetnosti. I 
pored toga, postoji i karakteristična disktincija i mi to bezuslovno moramo 
imati u vidu, uopšteno a obavezno u slijedu s našom poezijom. Logika poezije i 
priroda koju ona ima, po nekim konceptima, ne priznaju književnu ideologiju, 
književni pragmatizam, utilitarizam, ili bolje rečeno ne priznaju prisvajanje i 
praktični, dnevni tretman ideologije, jer ona nije imanentna sa poezijom, koja 
se realizuje drugim, suptilnijim sredstvima i metodama. Ali, progresivni pje-
snici u ono vrijeme su se svom silinom borili za ostvarivanje posebnih klasnih 
ideala, za stvar narodne i socijalne revolucije, jer i oni, pjesnici, bili su ili su 
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se borili i pisali kao nosioci revolucionarnih procesa, kao borci novog života, 
ljepšeg i ljudskijeg. Zato, fundament njihovog pogleda na svijet, duh tema i 
motiva često je bila ideologija, ona određena, ne poetizirana, ili oblačena u 
lirsko ruho, već i ona koja govori i „pripovijeda“ o društvenim odnosima, traži 
i podrazumijeva razvoj i transformaciju društva. Ovo je i za Esadovu poeziju 
bila jedna od presudnih komponenti.

Međutim, ovo ne znači da Esad Mekuli kao pjesnik ne postavlja ili ne uoča-
va bilo kakvu granicu između života i književnosti. Još u ono vrijeme on na 
ovaj problem gleda osobenom umjetničkom savješću, trudeći se da nađe što 
prilagodniji oblik svojoj riječi, iako je književnost po duhu i opštoj klimi i po 
vremenskom imperativu primio kao oružje, ili kao jednu vrstu akcije. Njegova 
poezija ovog vremena, kao i ona potonja, stvorena je kao jedna koheretna cje-
lina i kao jedinstveno estetsko i umno biće, iako ima svoje posebne periode i 
bez sumnje se dijeli na nekoliko posebnih vremenskih i umjetničkih poglavlja.

Njegova poezija, dakle kao i sva onog lijevog socijalističkog pokreta, izražava 
nezadovoljstvo sa postojećim stanjem, budi klasnu i pobunjeničku samosvi-
jest. Jedan ovakav, klasni, prilaz ne poklapa se samo sa odnosima između slo-
jeva unutar naroda i društvenog albanskog organizma, već i izvan ovog orga-
nizma. Klasni pristup vidi i podrazumijeva i naše odnose sa drugima, vjeru da 
će Komunistička partija riješavati naše probleme i klasne antagonizme, tako će 
nestati mržnja među narodima i nacijama, buržoaski egoizam i pretenciozna 
stremljenja vladara, zavist i metode i krvoločnost careva i buržoazije, ili onih 
koji bi naslijedili i modifikovali njihove divlje metode.

Nema sumnje, bio bi jednostran pristup kada bismo Esadovu poeziju gledali 
samo u ovakvom duhu i u ovakvoj podudarnosti. U tim godinama, u tom vre-
menu i prostoru postojao je i ostvario svoj uticaj, ne manje snažan, umjetničko 
shvatenje i samosvijest jedne druge vrste, ona Pola Verlena koji tvrdi, umoran 
i uzbuđen, da je poezija „prije svega - muzika! Bježi što dalje od smrtonosne 
oštroumnosti, od razuma izdajnika, od nečistog osmjeha koji suzama ispuni 
oči nebeskog plavetnila - bježi iz ove odvratne kuhinje koja na luk miriše!... 
Rječitost zgrabi, vrat joj steži!... Još jednom i zauvijek - muzika. Sve su ostale 
samo prazne riječi.” Ili ono Remboovog i njegovih nasljednika, takođe prisut-
nog, kao i ono Bodler-ovo, koji u pjesmi Preface (Čitaoci) spontanošću ističe 
strahote našega svijeta đe “sam Đavo” drži u rukama sve konce koje nas vode 
tamo-amo, dok mi padamo dolje i sve dolje u blatu, svakim danom sve bliže 
paklu jednoga svijeta punog šakala, pantera i hijena, majmuna, pauka, sokola 
i zmija, najstrašnija čudovišta koja skrivazemaljska kugla kao bestidni vrt đe 
grijeh, cvijeta i đe gluposti, sitnice, iluzije i grijehovi su vladari našega tijela i 
razuma. Ovo je isto tako faktor koji se mora imati u obzir, mada je jasno da je 
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Esad pjesnik i borac ljevice, jedan od pristalica i autora levičarskog književnog 
pokreta, možda jedan od krležijanaca, ali i stvaralac koji je imao jasnu sliku 
drugih pravaca, koji je poznavao duh, jezik i savjest jedne druge poetike nego 
što je bila njegova. Esad je znao o istinama koje su boljele i razočarale njegov 
narod, što je bila i polazna tačka ka onome što je važilo i za druge. On nije 
htio da se zauzme i da pjeva o “slučajnim stvarima”, jer pjesnik u ono vrijeme 
socijalnih vrenja i pobuna nije mogao biti jedna “ptica pjevačica” već njegova 
je riječ trebala klicati i odjekivati, podsticati jednako kao ona Majakovskog i 
drugih mladih pjesnika, kao ona Krležina i mnogih istaknutih pjesnika drugih 
naroda koje je generacija lijevih u ono vrijeme viđela u svijetlost pobjedničkog 
sunca,svijesti i pjesničke jasnoće. Esad je dakle, socijalni pjesnik sa voljom, s 
namjerom, jer na svakom ćošku vidio je bijedu, suočavao se sa nemaštinom, 
uznemiravali su ga prosjaci, prevareni životnim nadanjima, neznani sinovi si-
romaštva i zastrašujućeg života, ove doline plača koji “za koru hljeba pate i 
zaludu skitaju”.

Skraja na kraj su u svakom gradu,
što o njima tužne priče zbori.
Kao danju i noću - kad ih tama zagrli,
izlaze k’o sjenke i nestaju kao dim što leti.

- Oh, mnogo ih je ulicama i stazama beskrajnim
glava svakog izgleda kao crni klin:
pognuti i umorni. Život ih vara... gvozdeni kanap imaju
na njihovim vratovima tankim i nejakim...

U ovom vrištanju ima bodlerovskog duha, ali bez pesimističke note i sa pri-
mjetnim dodatkom mobilizacijskog elementa i borbenog duha. Ovaj svijet 
prosjaka i bijednika u ovom “nepojmljivom životu”, ova bijeda, povijanje, 
umor, ova prevara onih nemoćnih i gladnih, poslijedica su stvarnosti, ne mi-
stike, bodlerovske, već životne, klasne, jer sam Đavo drži u svojim rukama sve 
konce ugnjetavanja. Zato se naš pjesnik zalaže da se ovi đavoli, ovi strašni pa-
uci, hijene i šakali klerikalno-buržoaskog saveza istrijebe, obore ih pesnicom 
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nemoćnih, pesnicom onih napaćenih koji se pojavljuju, žive i lutaju u toploj 
ljudskoj ljubavi i u socijalno naglašenoj poeziji Esada Mekulija, ili Miđenija i 
drugova.

Naravno, pjesnik se ne zaustavlja samo na onome što muči njegov narod, već 
se diže gore, generalizuje i ističe rane čitavog čovječanstva, bijedu koja se pro-
stire - beskrajnim putevima svijeta. Zato, on ne samo što poziva da ustane svi-
jet njegovih sunarodnika, onih “koje porez i pečalba uništi”, i koje “žandarov 
korbač pogledom neprijatelj ih zastraši”, jer ovaj život “ne treba nam ništa”; 
da ustane, dakle naš svijet, jer “nasilje pada zbog nasilja – krvniku ne ide uvi-
jek po volji!“ ...zato „okovi ropstva i bijede brzo će se otkinuti“, vjeruje i tvrdi 
pjesnik, i javno poziva na bunt: „Ostavite plač! U boj! Naprijed! Udrite!“, ali 
proširuje ovaj poziv, na primjer u veoma karakterističnoj i impresivnoj pjesmi 
Pozdrav, đe sluti „krvavu zoru,“ đe uznemiren kliče, i đe poziva svoje drugo-
ve, omladinu čitavog svijeta, sanjare ljudske ljubavi i slobode, uzdignu „glas 
uzbune snagom mladosti“,da sahrane prošlost punu vriskova patnje i donesu 
slobodu za sve,završavajući pozdrav bez sumnje karakterističnu stihovima koji 
mame i govore puno:

Drugovi moji, znani i neznani, sa četiri strane svijeta,
Vi voljeni, moja jedina braćo!

Ovaj pristup prema odnosima onog što je individualno, vlastito - s jedne stra-
ne, i onoga što je opšteljudsko – s druge strane, ovaj internacionalistički stav, 
karakterističan i ozakonjen u saznanju nacionalnog, jasno pokazuje kojim 
žarom i samosviješću se treba boriti za ostvarenje ne samo pjesničkog ideala, 
stvaralačke samosvijesti i čiste poetike, već i bitnih i značajnih zadataka vre-
mena, opštih humanih ciljeva, jer je ova poezija svakako ogledalo činjenice 
da dok je propatio rane svoga naroda, istovremeno pjesnik je propatio i rane 
siromašnih i ugnjetavanih i bijednih sa svih strana svijeta, propatio je rane i 
bijedu proletarijata i solidarisovao se s njegovom internacionalnom borbom. 
Zato, Esadova poezija se ne ističe samo vidnim doprinosom koji je dao u bu-
đenju i konstituisanju samosvijesti o našem nacionalnom identitetu i posebnu 
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umjetničkim jezikom koji uvijek traže književnost i novi život, već i u konsti-
tuisanju i obogaćivanju internacionalnog pogleda na svijet, shvatanje širokog 
ljudskog svijeta, kojem, naravno, možemo doprinijeti i možemo dati bar nešto 
svojega vrijednog ne odvajajući se od korijena koji imamo, od našeg ognjišta 
i jezika. Odavde, zbog ovoga i zbog mnogo drugih razloga, ova poezija je uo-
čena i odjekivala jako u našem vremenu i našem prostoru i još dalje. U ovom 
kontekstu možda i treba gledati ne samo opšte karakteristike, već i njene naji-
staknutije vrijednosti, ili i neke eventualne slabosti koje ima, ne samo u prvoj 
dekadi svog postojanja, već i kasnije, zato što ona korespondira slično vreme-
nu i problemima i kasnije...

I poslije oslobođenja Esad Mekuli je nastavio da stvara i da se angažuje ne 
samo na polju poezije koju je sam stvarao već i u stvaranju pravog književni-
jeg života i u njegovanju i podsticaju novih pera, u osnivanju i obogaćivanju 
časopisa i novina koje su sada počele da izlaze u potpuno novim uslovima 
narodne svijesti i socijalističke stvarnosti. Ovaj dio stvaralaštva obuhvata naj-
duži i najplodniji period, zato i traži dublju i svestranu analizu. Jer, na primjer, 
njegovo glavno književno djelo jeste književni časopis „Jeta ere“ (Novi život) 
– kolektivno djelo, ali koje nosi pečat njegove pažnje, njegovog ukusa i njegove 
poetike. Ili, bolje rečeno, dublja estetska analiza zahtijeva potvrdu činjenica da 
on u srži ostaje konsekventni pjesnik nijansi između socijalne i one refleksivne 
i rodoljubive poezije i u ovim slučajevima nastavlja da njeguje tradicionalnu, 
klasičnu formu poezije, premda sada jedan drugi svijet, drugih kvaliteta stva-
ri, događanja i preokupacija, tema i ideja obuzimali i nadahnjivali pjesnika i 
podsticali njegovu riječ, nešto drugo se imponiralo njegovom ličnom i druš-
tvenom angažovanju i razmišljanjima.

I dalje kao na početku, u njegovoj poeziji još uvijek imamo manje života, tema 
i intimnih, subjektivnih motiva, a više poezije buđenja i otpora, rodoljubive 
poezije i zauzimanja da pjeva novom životu, naravno, sada otvorenijom iskre-
nošću. Zato, kao najkarakterističniji uvod u ovu fazu njegovog pjevanja možda 
je u pjesmi „Popullit tim“ (Mome narodu), pogotovo idejom koju potvrđuju 
stihovi:
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Htjedoh, mnogo sam htio - želio
da te pjesmom hrabrim, tvojom zgnječenom riječju
probuditi snagu iz sna...
Zapjevah (i kada mi zabranjeno bijaše)
jer sloboda će doći i za tebe, poniženom.
Zapjevah o srećnim danima koje će svitati, bez nasilja,
u osvit slobode za tebe sa narodima ovdje i ondje,
nad snagom opšteg jedinstva:
nad tvojim skrivenim zanosom
- ja sin tvoj vjerni i - poeta...

Ovakvo stremljenje, bez sumnje karakteristično, dokazuje se čitavim nizom 
pjesama kao što su „Edhe na njerëz jemi“ (I mi smo ljudi), „Shqiptari këndon“ 
(Albanac pjeva), „Malli“ (Čežnja), „Pamje“ (Pogled), „Mos më thirr me emën të 
huaj“ (Nemoj me zvati tuđim imenom) i dr., đe je pjesnikovo zalaganje otvoreno 
i iskreno. Ali poetika i svijet njegovog razmišljanja, drama doživljavanja i uzne-
mirenja savjesti, pjesnička bol i nova odlika pjevanja pojavljuju se u nekoliko po-
sebnih pjesama, takoreći otkidanih od srca kao bolno vrištanje i transponovano 
kao ponos unutar bola. Ove pjesme nijesu istog tipa i fakture, ali su iste pjesničke 
vokacije, one Esadovske, one vrste koje nas podsjećaju na njegove najkarakte-
rističnije trenutke i nadahnuće u prvoj dekadi i – poeziju koja isključuje svaki 
konformizam, svaku šutnju i apologiju. U ovu vrstu ulaze pjesme kao „Porosia 
e nanës“ (Majčina zapovjest), „Turk elhamdulila“ (Turčin elhamdulila), „I varuni 
këndon për liri“ (Obješeni pjeva o slobodi), „Dhimbje“ (Bol), „Brigjet“ (Brijego-
vi), „Në liqenin e zanave“ (U vilino jezero), „Gjykimi“ (Suđenje) i još neke druge 
pjesme kao ove, upečatljive i novim, sve više dubljim ideoestetskim značenjem.

Faktički, stvorena je nova društvena situacija i atmosfera, koja je nametnula ne 
samo obaveze već i najrazličitije probleme, života uopšte i čovjeka gorostasa, ili 
„pučki“ u njegovoj velikoj drami koje mu nameće život. A ove činjenice i nove 
okolnosti, neočekivanom i velikom dramatikom, zahtijevale su, bez sumnje i 
specifično pjevanje, promjene i rasplete i u shvatanju svijeta, poetskih tema i 
motiva, i forma. Razumije se, i Esad Mekuli teži i usmjerava se ka srži životnih 
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događanja i fenomena ovoga vremena, naravno sa posebnim naglaskom na 
ono što se zbivalo i što je doživio u ovoj opštoj drami naš albanski narod, kakve 
očekivane perspektive mu se sada otvaraju i kakve novine u njegovom životu 
donosi preobraženi život koji se iz osnova promijenio, štaviše kada je riječ o 
konceptu i shvatanjima iz onog vremena većeg djela ljudi koji su učestvovali u 
revoluciju i u Narodnooslobodilačkoj borbi.

On kao pjesnik i dalje nastavlja da živi uspravno i strasno, ali prirodno, sada 
njegova poezija i misao su u službi jednog konkretnog ideala i sna pjesnika i 
naroda koji se ostvaruje kao obećana stvarnost, koja je imala otvorene sve sta-
ze ostvarenja. Zato, stihove koje je on nekada napisao, u interesantnoj poeziji, 
gotovo programatičnoj po poruci i duhu, Rrugës (Putu), đe je uistina odredio 
sebi životni i stvaralački put, zvuče i sada aktuelno:

Ja sam na širokom putu, narode moj voljeni,
predvodnik – u posljednjoj borbi što te vodi.

Na pravom sam putu, od koga nema povratka,
na putu slobode koji ljude u bratstvu vodi.

Tamo đe i Albanac, bez duga – crni rob,
izaći će iz tame u svjetlos majsku – u slobodi...

Očekivana svjetlost o kojoj je pjevao pjesnik i obećana Sloboda „dođoše sa 
radošću slobodnog čovjeka“, konkretnim dokazom da je pjesnik stvarno bio 
na pravom putu i „predvodnik u posljednjoj borbi“ koji prethodiše novoj i 
ispravnijoj, ljudskijoj realnosti. „Crne košulje“ i mrak teških godina nestanu, 
buržoazija se sruši, slomiše vrat „begovi i age i bijeli dan osvanu, dođe“ da „sje-
me novog izdanka – pupoljcima jedinstva“ posije i kod nas koji smo s toliko 
strasti željeli otvoriti prozore srcu, viđeti našoj đeci Bukvare u rukama, knjigu, 
i vđeti ih na polju nauke i znanja, svjesne i za crne noći gorke prošlosti i za 
njene trenutke ponosa i slobodoljubivosti, ali i za nasjvijetliju zoru koja svane 
poslije svake tame. Zato, pjesnik kliče u pjesmi „Shqiptari këndon“ (Albanac 
pjeva) „Vijekovi nas / i u nama / napuniše život čemerom“...ada bi zatim saop-
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štio istinu da sada i Albanac „maršira u pobjedi / i svojim rukama / vrijednim 
/ budućnost gradi!“ da bi završio s dubokom vjerom:

I nema sile,
nema,
da nam zanos zaustavi,
da se zaboravlja ime
koje osta
vjekovima kao – tvrđava!
Jer slobodu krvlju dobijasmo –
niko nam je ne pokloni,
prkoseći mraku
postado smo
svijesni i mi!

Tokom ovog perioda, udubljujući se sve više u nova saznanja u odnosu na 
svijet i dotičnu stvarnost, u podudarnosti sa korjenitim promjenama kvaliteta 
odnosa i doživljaja, prihvatajući čar, koja ne dozvoljava nikakvu promjenu u 
njegovim odnosima i tačke gledanja o stvorenoj stvarnosti, ali i osjećajući, bez 
sumnje, i patnje, sučeljavajući se sa događajima i pojavama izvan principa koje 
je upoznavao kao čovjek i pjesnik, sa protivriječnostima i antagonizmima koje 
revolucionarni ideal nije poznavao, niti ih je ikada priznao, Esad Mekuli se 
podsjeća najsvjetlijih trenutaka revolucionarne borbe i svojoj poeziji daje pe-
čat nekih karakterističnih stvaralačkih komponenti i faza. On se sjeća drugova 
palih u Španiji, u zajedničkoj borbi za slobodu čovječanstva, kao i velikog broja 
palih boraca, koji su poginuli u našoj zemlji, kao Rašid Deda, Emin Duraku, 
Ramiz Sadiku, Hajdar Duši i nekoliko drugih koje je poznavao. Duh njegove 
poezije, dakle, izvire iz konkretne stvarnosti i posebnog emocionalnog svijeta, 
iz duševnog bogatstva jednog života oplemenjenog novim shvatanjima, koje 
vidimo utjelovljenog u cjelovitost ove poezije, ali i u djelovima ili u poseb-
nim pjesmama kao „Gjykimi“ (Suđenje), „Porosia e nanës“ (Majčina zapovjest), 
„Turk elhamdulila“ (Turčin elhamdulila), „I varuni këndon për liri“ (Obješeni 
pjeva o slobodi), ili niz drugih, do karakteristične poeme “Avša Ada”.
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Naravno, ova su djela i elementi koje ouopšteno vidimo u prirodi poezije, da-
kle i u poeziji Esada Mekulija. A ona, kao i poezija i umjetnost uopšte, otkriva 
se dok pjesnik govori i mi se identifikujemo s njegovim riječima. Dok tragamo 
za njenom dušom i srcem, analiziramo i vidimo kako pjesnik i njegova riječ 
žive u punoj strasti sa nama, i mi postajemo bogatiji u duši, optimisti, sigurni 
da je naš svijet pomjerio naprijed, za korak ili više, ali je pomjerio, u nama i sa 
nama zajedno.

Preveo: Ćazim Muja

PORTRETI  PORTRETE  PORTRETURI



45



46

PORTRETI  PORTRETE  PORTRETURI



47

Gorka i ponosna sjećanja
I.

U blizini Studentskog grada, u Madridu,
đe tokom građanskog rata odolijevahu

herojski interbrigadisti
Dan je umro

usporeno
kao ostavljena starica.

Noć spletki...

U okolini tvojoj
moji drugovi

proliše krv u sutonu obične noći

ove noći.
lagori su sada ostali
zatravljeni u okolini

tvojoj, Madride bijeli-
ali rane još uvijek krvare!

Esad Mekuli

Poezija
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II.

Džemalu Kadi, iz Peći,
oficiru interbrigada, koji kao borac pade

blizu Barselone 1937.

Džemale riđokosi
u ovom mjestu bez traga

kosti ti se razbacale

nemilosrdno i bez plača.

Na pragu zrelog ljeta
pokošena mladost
za voljenu Španiju-

za život bez granica

Džemale riđokosi
cvijete Dukađina

nad neobilježenim grobovima-

zastavo moga plemena!
( Španija, 1959)
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MOME NARODU

Htjedoh, mnogo sam htio-želio
d a te pjesmom hrabrim, tvojom zgnječenom riječju

probuditi snagu iz sna…
Zapjevah (I kada mi zabranjeno bijaše)
jer sloboda će doći I za tebe, poniženog.

Zapjevah o srećnim danima koje će svistati, bez nasilja
u osvit slobode za tebe sa narodima ovđe I onđe,

nad snagom opšteg jedinstva:
Nad tvojim skrivenim zanosom,

-ja sin tvoj I poeta.

Da! U tami ugnjetačkoj teškoj kao stijena,
čuo si pozive moje svjetlost da uhvatiš,
jer za slobodu – sa drugima I ti si dao

znoj I krv…kao očevi.

Dao si, voljeni… I danas u slobodi-
kada peta krvnika ne gazi I ruka bez okova osta,

sa tobom pjevam o snazi rođenoj pod zvijezdom vodiljom,
-ja, sin tvoj vjerni I poeta.
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SUĐENJE

Doći će naša đeca I đeca naše đece
I ona će govoriti o nama, oni će suditi o nama,

(Pokoljenja o djelima sude-rekao je jedan veliki čovjek)
I neće nas kazniti, znamo, o mucanjima našim, mukama,

za greške - velike I male- o našim dostignućima…

Jer ko je kriv što nam roditelji ne ostaviše gotovo ništa,
sem grobova I neznanja;

ko je kriv da toliko vremena-mrak I samoća-
kao proljećni mrazevi u sjemenu izdanke ubili?!

Doći će iza naša đeca I đeca naše đece-pokoljenja
I oni će saznati o nama, das mo mi pored novog dana

punog sunca I ljubavi;
saznaće o nama znam, I ispričaće ubjedljivo svojoj đeci

kako smo podigli, iz pepela I starina, nove gradove,
fabrike I sela…

Kakos mo pisali pjesme, kako smo sastavili priče,
mrmljajući abecedu I jezik sam…

( I, neka, svi smo se svačim bavili, kao das mo majstori jednoruki,
sa malo znanja al mnogo volje)

Doći će iza nas naša đeca I đeca naše đece
I saznaće o nama, I njihovim đedovima slavnim

da život bolji od nas, sa nama poče…
I neće nam suditi, znam, za mucanja naša, za muke,

jer-ko je kriv što nam roditelji ne ostaviše gotovo ništa
- sem grobova I neznanja;

ko je kriv da toliko vremena – mrak I samoća-
kao proljećni mrazevi I u sjemeni izdanike ubili!?
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Nata  
 
Lugut t’qiellit fluturojne rete hijeranda 
vedrat e territ tue derdhe mbi rruget e plasarituna- 
Nata e erret horizontet i mbylli… 
 
Qiella tash bahet si cerep’i zi… 
Dhe pikat e para t’shiut 
hovshem leshohen mbi rruge e pullaze. 
 
…Diku, nji za i piklluem, si ai i nanes mbi kufomen 
e birit t’vetem; 
thirrje e prekshme e dikujt, si ofshame, 
ne shushurimen e erret t’shiut- 
si klithje e femise t’humbun ne furtune… 
 
Bie me rreshek…Shiu end 
pej t’panumert…Bie pika si plumbi, 
si kazmat e randa t’puntoreve… 
-O, si me dashte me shembe cdo gja ne ket 
nate t’merrshme! 
 
Kujisin bagllamet e ndryshkuna ne kapaket 
e dritareve ku me hov sulmon shiu, 
frushkullon ere e furishme…Lebetisin kunorat e pemeve, 
ulurojne me za vajtues… 
E drita e zbehte dridhet ne dhomezen e erret plot myk, 
ku gurbetqaret t’rrasun fishek, nder skuta ku nuk pikon, 
andrrojne shtretnit e ngroht, trupat e lodhun me i clodhe… 
 
Era terbueshem uluron mbi pullazet e came t’shtepive, 
dridhen trupat e ngrime nen leckat e mbulojes ne 
skutat e erreta t’dhomes, 
ne vorr per s’gjalli – te denuem per shfarosje… 
Ferri i kesaj bote doren ua shtrin t’mjereve 
para se me hy ne parajsen e jetes s’amshueme! 

Esad Mekuli
PoEZI
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Mengjesi 
 
Zbehet qielli n’agim dhe rete e purpurta, 
Perparese te kuqe varen n’largesi- 
Si n’anderr, dikur…Gurbetqaret ofshajne, tue dale 
prej birucave n’periferine e larget e t’piklluemshme 
dhe trupat e derrmueme ua lemon fresku i veses, 
puhija e pare mengjesore… 
 
Mengjesi per ta asht - anderr e shartueme 
ne zhgjander t’zeze e t’mundimshme, 
thirrje e pameshirshme per derdhjen e djerses 
e t’gjakut – 
qyteteve te largeta, rrugeve… per kafshaten e thate- 
ai asht zgjim i idhet, plot andrrime per buke, 
pse – cdo mengjes asht mundim i ri, perbuzje e perulje, 
dita qe ka me sjelle tundime te reja, ma te randa, 
shperthen ne mendje si agim’ i purpurt 
mbi nenkresen e shkyeme, 
si thirrjet e largeta, t’kuqrremta… 
Sepse – cdo mengjes asht nji thirrje e dhimbshme: 
- Buke per sot, o jete, pse shume buze presin prej meje! 
 
…Dhe vetem nganjihere, n’mbrendi, botnat e reja vetojne 
hareshem: dit’ ma t’lumtuna u bijne atehere ne t’pame 
dhe rruget bardhoshe, si ame lumenjsh, 
shkrihen, burojne n’vetedije dhe vizllojne para syve: 
-Buke do te kete…dhe pune…-peshperisin 
buzet e dridhshme. 
-Voter te nxehte per te gjithe! – dhe shikimi 
deperton ne’thellesi, zbulon botnat e meshehuna, 
dhe dalin para syve – 
fushat  
qytetet 
njerezit…
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Shqiptari Kendon
 
(Nga permbledhja „Vjersha”, Prishtine, 1973) 

 
Shekujt mbi ne  
e në ne 
e mbushen jeten plot vnere*- 
qe pezm,  
e zjarri kryengrites  
nder zmerat tona m’u ngri, 
qe njeriu mos te jete-njeri: 
emri te na zhduket perhere. 
Qeme-o njerez po robe; 
pa buke, liri n’usdaje, 
ne vatren tone 
pa shtepi 
ne plangun tone 
argatare! 
Qeme- 
turq, dreqen me bishta, 
qeme-raje 
qe t’hiqet ne vargoj 
te mjerimit  
te perbuzur-shiftare**! 
qeme... 
por koha-lufte 
sheron varret cdo dite: 
mbas nates se erret 
te shekujve- 
hap krahet koha e re... 
Po, jemi gjalle! 
Dielli dhe per ne shnderit...
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Andrra e vajzës

Shushuritja e leht’e e t’panjohtunit me treti fare
dhe agime t’kalterta andrrova..

E neper kuror lakmish per’ limtare-
si lulja q’i jep qiellit lulzimin,
rinin ia dhurova.
Shkelqyeshem yjet e qiellit si syt e tije
te thelle dhe te ndritshm
dhe u shafit nen te kerthnezta fuqi-

Sonte shushuritja e leht’ e t’panjohtunit
me treti fare
dhe agimet e kalterta andrrova. 

Rinisë

Zemrat i mbush me bukurinë e përjetshme t’ lumnisë,
me harresë t’ këndshme vuejtjet i mbulon...
Hap rrug’ t e reja - në ditët e territ e t’ zisë -
me ravat e thella t’ gëzimit rrëgallat e jetës lavron.
Nëpër shtigje t’ reja rrugë shpëtimi i çel,
me ato fuqi që ti njeh për bukuri:
çdo ar’ e plleshme nga ti asht mbjellë,
prej kah do t’ mbijë fara e re me t’ reja brezni.
Fuqia jote jeton me shekuj e rritet gjithmonë,
kthjellohet, gufon, vlon - ky burim gëzimi
i jetës së re! - O, e dashura rinia jonë!..
- n’ orët e shekujve ndëgjoj at’ far’ kumbimi.
Gërshetohet kënga e përhershme mbi t’ madhnueshmen rini -
Ty, që ke le bashkë me këtë jetë!
- O, ti gëzim i vetëm i jetës, o ti lavdi,
para lumnisë sate fort n’ habi kam mbetë!
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Në Mëngjes

Horizonte zbulue me bardhsi mëngjesore
zgjohen…
Dy-tri përvidhen hapsirë,
udhëtojnë,
t’bardha e t’holla
si çarçafë t’lëshuem n’erë…

Fushat pëshpërisin lutje mëngjesore.
Ditën e re përshëndesin
Me lojë kunorash -
Drujt e gjethuem;
në bar kanga e gjallesave t’imta
ende himnin e saj…

Livadhe dhe arave t’vesueme,
zane… Dita po gdhin.
Fushat erënjoma shtrihen
Si trup i gufuem femne…

Endem, si fëmi, n’qetësinë mëngjesore
dhe trupin e ushqej me freski
t’barishtave dhe t’erës;

përkdhel mëngjesin me sy t’mbyllun
dhe thellë n’zemër qetoj,
me harresë mësheh, mbuloj
dhimbjet e shpirtit t’varruem.

1934
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Vdekja e Ditës

Dielli n’perëndim
N’zjarrin flakrues
U dogj…

Dhe çdo gja u trand,
u pikllue
n’vaj për të.

N’arkivolin e heshtjeve t’muzgut,
n’dhimbje bonjake
sonte,

i dashtuni, i yni,
me lot t’pastër
u vajtue:

Psherëtima e gjethit t’barit
dhe d’nesa e prajshme e erës
me pikllim zemrën e poq…

Dielli sonte
n’zjarrin flakrues
u dogj.
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POPULLIT TIM 
 
Deshta, shum’ kam dasht-dishrue 
që me këng të trimnoj, me fjalen tënde të ndrydhun 
të ngrej fuqitë prej gjumit... 
Këndova (dhe kur m’ishte ndalue) 
se liria do të vinte edhe për ty, të përbuzun. 
 
Këndova mbi ditët fatlume që do të lindshin, pa dhun, 
n’agimin e lirisë për ty me popujt këtu e ngjeti, 
mbi forc të bashkimit mbarë: 
mbi vrullin tand të mëshehun 
-unë, biri yt dhe-poeti. 
 
Po! n’errsinën e shtypjes së randë sa shkambi, 
ndëgjova thirrjet që të bana me dal n’dritë- 
pse për liri-me tjerë 
ke dhanë dhe ti 
djers e gjak si etnit. 
 
Kam dhanë, i dashtun...Dhe sot, në liri- 
kur thembra e gjaksorit s’na shkel dhe dora pa 
pranga mbeti, 
me ty këndoj mbi fuqinë e ngjadhun nën yllin që na pri’ 
-unë, biri yt besnik dhe-poeti.
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ĆERKE THAJ PAĆIVALE DINDOGODIPA

I.

Paša e studentengo foro, and-o Madrido,
kaj paćivales istarenas pi zor and-o maripe 
e interbrigadisturi

Mulo-tar o dives
polokes
sar bistarrdi phuri.

Khuvdimasqi rǎt...

Utruǎl tute
me amala
po rat ćhorrde and-e sade rǎćaqo melaxnipe

aakale rǎćaqo.

E logorǎ akana aćhile
ćajrale utruǎl
tute, Madride!a parno -

ba e dukhavna inke ratvaren!

Esad Mekuli

POEZI
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II.

E Ʒemalesqe Kadi, andar o Peć,
interbrigadengo oficiresqe, savo sar askeri mulas
paša e Barcelona 1037.

Ʒemale melaxne balengo
and-e ćo than bi vurmengo
će kokala ćhudisalě

bi oděsqo thaj rovimasqo.

Po anglal resle milaěsqo
ćhindo terrnipe
pala e kamli Śpanija - 

pala o trajo bi franicaqo.

Ʒemale melaxne balengo
Dukadǐnesqi luludǐn
pe bianavesqe limorja

flago me peresqo!

(Śpanija, 1959.)
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KRISI (Gjykimi)

Ka aven pala amende amare ćhavrre 
thaj ćhavrre amare ćhavrrenge
thaj vi von ka den vorba andar amende, 
ka thoven amen po krisi.
 
(E avutne andar o ćeripe krisin - 
jek baro manuš phendas!) -

Thaj ni ka krisin amen, ʒanav, 
sebet amaro bivakaripe, amaro pharipe,
sebet e doša - bare thaj cikne - sebet amare
resimata...
Vaj - ko si bango kaj amare papuri 
khanći ni mukle amenge
-sem limojra thaj biʒanipe;
ko si bango kaj sa kova vakto - kalipe thaj korrkorripe -
sar kana o primoaraqo šiljardipe ande kuća e ciknen mudarel?!

Ka aven pala amende amare ćhavrre
thaj ćhavrre amare ćhavrrenge - e avutne
thaj ka ʒanen andar amende, kaj sam amen 
paša o Nevo dives -
pherrdo kham thaj kamipe;
ka ʒanen andar amende, ʒanav, 
thaj ćaćikanes ka vakaren pire ćhavorenge
sar vazdiǎm, andar o praxo thaj puranipe, 
neve foruri, fabrike thaj gava...
sar ramosardam gila, sar ćerdam paramiće - 
šupurindos e abeceda thaj amari ćhib...

( Thaj, nek, savorre svaštoneha bućarrdam, 
sar kaj sam jekhevastenge bućarrne,
ba cerra ʒanipe a but pobut manglipe...)
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Ka aven pala amende amare ćhavrre 
thaj ćhavrre amare ćhavrrenge 
thaj ka ʒanen andar amende, 
thaj andar pe papuri paćivale -
o trajo majlaćho amendar, amença te anglǎrel...

Thaj ni ka krisin amen, ʒanav, 
sebet amaro bivakaripe, amaro pharipe,
sebet e doša - bare thaj cikne - sebet amare
resimata...
vaj - ko si bango kaj amare papuri 
khanći ni mukle amenge
-sem limojra thaj biʒanipe;
ko si bango kaj sa kova vakto - kalipe thaj korrkorripe -
sar kana o primoaraqo šiljardipe ande kuća e ciknen mudarel?!

(na Romski preveo: Ruždija Ruso Sejdović)

ESAD MEKULI 
(Plav, 1916-1993, Priština)

Agorisarrdas e gimnazija and-o Peć, thaj fakulteto pala e veterina and-o 
Beograd. Gatisardas thaj bući ćerrdah pe bukadar gazete thaj lila, sar kaj si 
o majpinʒarrdo ćhibalano žurnalo pala e literatura Jeta e re (Nevi luma - 
Priština). Somdasno sas e Akademiǎqo pala o sićipe thaj art and-o Kosovo, 
Bosna thaj Hercegovina, Crna Gora thaj aver.
Lesqe majpinʒarrde poeziǎqe ćidutnǎça Për ty (Tuqe, 1955) anglǎrel o mod-
erno albaniǎqo lilvarrnipe and-e purani Jugoslavija.
Ikaldas e pustika: Nevo dives, Ašva Ada, Maškar o kamlipe thaj bikamlipe.
Rinćisarrdas katar e srpskoxrvatikani pe albaniǎqi thaj katar e albanikani pe 
srpskoxtvatikani bukadar pustika.
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ekuli je istinski i svestrano bio posvećen literaturi i prosvje-
ćivanju svog naroda. njegujući vrhunske književno-estetske 
kriterije, usmjeravao je mnoge generacije albanskih pisaca 
Kniževnost na albanskom jeziku u bivšoj Jugoslaviji inten-
zivan i kontinuiran razvoj ostvarila je tek u socijalističkom 
periodu, to jeste poslije Drugog svjetskog rata. od tada je 
ova literatura prevalila slobodan put, ostvarujući se u svim 
žanrovima i u punoj autentičnosti kako u kvantitativnom, 
tako i u kvalitativnom pogledu. U cjelini je afirmisala litera-
turu balkanskih Albanaca, ali i bogatila tadašnje ukupno ju-
goslovensko književno stvaralaštvo.

naime, u bivšoj „domovini od Triglava do Vardara” književ-
ni iskaz na albanskom jeziku ostvarivalo je nekoliko stotina 
autora, predstavljajući se kroz stotine zbirki poezije, proze, 
dramskih i esejističkih knjiga. objavljivali su u nekoliko iz-
davačkih kuća, kao i u preko dvadesetak književnih časopi-
sa i listova koji su izlazili na albanskom jeziku (na Kosovu, u 
Makedoniji i Crnoj Gori), ali su i permanentno prevođeni na 
jezike drugih naroda.

Izvanredan znalac Njegoša

Esadu Mekuliju (iako je po obrazovanju bio veterinar; završio 
je studije prije Drugog svjetskog rata, a doktorirao 1959. go-
dine) u svemu tome pripada pionirska i misionarska uloga. 
najprije, on je jedan od najznačajnijih tvoraca savremene al-
banske književnosti koja se stvarala u Crnoj Gori i na Kosovu 
u kojoj se, kao i u njegovom ukupnom kulturnom stvalaštvu, 
u dobroj mjeri mogu pratiti nastanak i tokovi razvoja (pisane) 
albanske književne riječi na tim prostorima. Jednom riječju: 
on je istinski i svestrano bio posvećen literaturi i prosvjeći-
vanju svog naroda. Bio je prvenstveno (albanski) patriota, a 

Branko Jokić

SVESTRANI ESAD MEKULI

M
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potom i izvanredan pjesnik i literarni pedadagog. Kao višegodišnji ured-
nik najpoznatijeg i najstarijeg časopisa na albanskom jeziku Jeta e re 
(novi život), koji je osnovan 1949. godine, njegujući vrhunske književno-
estetske kriterije, usmjeravao je mnoge generacije albanskih pisaca.

Istovremeno je Mekuli i kao prvi urednik enciklopedije kosovskih Alba-
naca zbližavao sve jugoslovenske literature i kulture. Jer, bio je i prevo-
dilac izuzetnog dara. Albanski intelektualci, koji su njegoša već bili upo-
znali, čitajući ga na izvornom (crnogorskom) jeziku - Gorski vijenac, Luču 
mokrokozmu, Šćepana malog ili noć skuplja vijeka - i sada tvrde da ta 
djela „mnogo bolje zvuče na albanskom”, upravo zahvaljujući Mekulije-
vom prevodu. Preveo je i djela drugih crnogorskih savremenih pisaca, 
ali posebno su mu značajni prevodi poezije Radovana Zogovića Došlja-
ci, Pjesme Ali Binaka, koja je veoma doprinijela razumijevanju Albanaca 
i Crnogoraca, koji su na Kosovu podjednako iskusili težak život u doba 
monarhije Karađorđevića... Preveo je na albanski jezik i Andrića, Ćopića, 
Mažuranića, Voronca, Majakovskog, Jesenjina i druge književne velikane. 
Istovremeno, zahvaljujući njegovim prevodima sa albanskog jezika, ju-
goslovenski čitaoci prvi put su potpunije upoznali djelo poznatog alban-
skog pjesnika Midjenija (Mila nikolića) ili najpoznatijeg živog albanskog 
pisca, prozaiste Ismaila Kadarea.

najčešće se ističu Mekulijeve zasluge upravo za afirmaciju albanske kultu-
re i njeno zbližavanje sa susjedima. Međutim, time mu je činjena i neprav-
da: njegovo pjesništvo je ostajalo u sjenci tih, takođe, nespornih zasluga. 
Zapravo, Mekuli je bio izvanredan pjesnik i, nažalost, čini se da je njegova 
poezija posebno izvan kosovskih prostora bila manje poznata i istraživa-
na. on je ne samo jedan od začetnika poslijeratne albanske književnosti 
na Kosovu, nego je veliki pjesnik, prije svega, svog naroda i jezika.

Prvim pjesmama, koje potpisuje pseudonimom Sat nokshiqi (nokšići) 
i koje, naravno, piše na srpskom jeziku, javlja se početkom četrdese-
tih godina u zagrebačkoj „Mladosti”. Potom i u drugim časopisima koji 
su objavljivali autore takozvane socijalne literature. Pripadao je (toj) 
generaciji koja je, kako bi rekao Mihail Šolohov, „pisala srcem koja su 
pripadala revoluciji”. njegove prve pjesme, po ugledu na nešto stari-
jeg Zogovića, koji je, takođe, rođen u Polimlju (selo Mašnica je udaljeno 
svega pet-šest kilometara od novšića) inspirisane su teškim životom 
Albanaca u međuraću. Iako nijesu imale neki origanalniji poetski obra-
zac i iskaz, ili nijesu pokazivale neko zapaženije Mekulijevo zanimanje 
za poetske forme i obrasce, bile su impresivne po sadržaju. Činila ga je 
vokacija djetinjstva i zavičaja - slike namrgođenih planina, sivih litica 

Br
an

ko
 Jo

ki
ć 

 S
VE

ST
RA

NI
 E

SA
D 

M
EK

UL
I



PORTRETI  PORTRETE  PORTRETURI

68

Prokletija, zavičajnih polja, beskraj neba, sutonskih tišina, crnih noći i 
„sraslih vidika”, tegobnih bitisanja nadničara i testeraša. To su prikazi 
poput onih o kojima je, na primjer, pisao i Kosta Racin. Iz tog surovog 
pejzaža naslućuju se čežnje za daljinama i htjenja da se obiđu „svi za-
kutci bola i čemernih saznanja”.

Istine o životu

Bliže rečeno: pjesnik Esad Mekuli je od početka najviše svjedočio o datom 
životnom prizoru u Metohiji. ne samo na način kako je to činio Zogović, 
nego i kao Čedo Vuković, u romanu Rustem, (koji je u djelovima objavljen 
prije rata, a kao cjelina 1950. godine, za sada, samo na albanskom jezi-
ku). Između dva rata pripremao je zbirku Šqiptar ti pjeva, Metohijo, ali 
ona (zbog cenzure) kao cjelina nije nikada objavljena.To su bila poetska 
viđenja (patnje) čovjeka u (tom) vremenu i prostoru. Pri čemu je Mekuli 
redovno (do)kazivao i da je dio svog (albanskog) naroda i da nastoji da 
poetski tumači njegovu vjekovnu borbu i otpore. Piše i o komunističkoj 
ideji, pa je i ta njegova pjesnička riječ plamenita i ohrabrujuća. Zapravo, 
kao tada tako i čitavog života nastojao je da odgovori na apel slovenač-
kog pjesnika otona Župančića – znao je svoj dug.

Mekulijevo književno i kulturno-misionarsko djelo je veoma obimno. Iz-
među ostalog, objavio je petnaestak knjiga poezije koje sadrže širok ras-
pon tema i meditacija. nijesu inspirisane samo socijalnom i revolucio-
narnom stvarnošću. Tu su i poetske minijature o ženi, ljubavi, zavičajnim 
pejzažima sa Hridskog jezera, poetsko-putopisni krokiji o manje pozna-
tim predjelima Albanije, sa Mramornog mora, ili iz Madrida, te o kon-
trasnim sukobima starog i novog na Kosovu. Sve posjeduju cjelovitost 
koja ih čini značajnim ne samo u kontekstu književno-istorijskih tokova 
albanske literature nego u značenju poetskog čina uopšte. Izvanredni 
tumač i propagator albanske književnosti Režep Ćosja (takođe porije-
klom iz Mekulijevog crnogorskog zavičaja) još 1979. godine s pravom je 
zaključio: „Pjesnik vizionar prije rata, Esad Mekuli je poslije rata nastavio 
da pjeva samo o značajnim trenucima koji su bili odlučujući za duhovnu 
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emancipaciju naroda. Bez zvučne retoričnosti i vještačkog patosa, pro-
žete istorijskim meditacijama i asocijacijama, njegove najbolje pjesme 
su odoljele pred nastupajućim pjesničkim promjenama. njegov elastični 
stih, izgrađen novim figurama i metaforama, koje stvaraju izvjesnu dis-
kretnu temperaturu osjećanja i misli, postao je ono što nadahnjuje ove 
procese naše poezije”.

Esad Mekuli je rođen 17. 12. 1916. godine u nokšiću (selu između Murine 
i Plava), njegov otac hodža Smail Albanac, seoski hodža, i u crnogorskom 
narodu upamćen je kao mudar i dobar čovjek. Majka mu je bila iz Plava. 
Umro je 1993. godine, u Prištini, gdje je proveo najveći dio života. Ali, nje-
govo pjesničko i ukupno stvaralačko djelo pripada ne samo tom ambijentu 
i narodu iz kojeg potiče, nego i vrhunskim dometima literature i stvaralaš-
tva uopšte. Zbog toga je i stekao mnoga književna i društvena priznanja 
- bio je dobitnik nagrade AVnoJ (tada najveće nagrade u SFRJ), predsjednik 
Kosovske akademije nauka i umjetnosti, član Crnogorske akademije nau-
ka i umjetnosti, kao i drugih uglednih međunarodnih institucija.

Bljesak trajanja

Potpisniku ovih redova u jednoj prilici je rekao: „negdje tridestih godi-
na, jedne večeri bez mjesečine, kada se „zvijezda” otkinula s nebeskog 
svoda i sunovratila prostranstvom, napisao sam prvu pjesmu Život: nije 
nigdje objavljena, ali, sjećam se, govorila je o bljesku trajanja i gašenja 
ljudske egzistencije. U to vrijeme sam, kao učenik trećeg razreda gimna-
zije napisao i „roman” Vendetta, sa puno likova i peripetija“. Poeziju u 
cjelini ovako je doživljavao: „Pjesma je sunčani most preko svijeta, u biću 
prirodno obdarenom i načuljenom da stvori nešto novo. Pjesma je veliki 
humanizam i odgovornost pred svojim narodom i cijelim svijetom i zato 
sumnjam u svaki hermetizam koji bježi od stvarnih ljudskih problema”.
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Idealista

Esad Mekuli je apsolutni pokretač moderne albanske knji-
ževnosti na Kosovu, zabranjene albanske kulture jedne nove 
ometane civilizacijske epohe na Kosovu nakon Drugog svjetskog 
rata. 

Mladić iz Plava, beogradski student i entuzijasta revolucio-
narnog duha, ubjieđeni učesnik NOB-a, postaće pravi bard poe-
zije na Kosovu i to na jeziku koji je proglašen zabranjenim i svo-
jevrsnom herezom.

Ljeta 1949. osnovaće poznati časopis „Jeta e re“ (Novi život) 
u zemlji u kojoj je bilo zabranjeno štampati knjige na tom jeziku. 
Prvu zbirku poezije, „Per ty“ (Za tebe), objaviće na jeziku u ko-
jem do tada nije bilo dozvoljeno izdati knjige, a poeziju je posve-
tio onima kojima je sloboda bila uskraćena decenijama, kojima 
je samo još jedan drugi revolucionar s ovih prostora imao hra-
brosti posvetiti jednu opasnu poemu, revolucionar poput njega, 
pisac Radovan Zogović. Proći će još nešto vremena dok ovaj pisac 
osnuje Akademiju nauka i umjetnosti, kao i Enciklopediju Koso-
va. Poslije njega će doći generacije i generacije pisaca, intelektua-
laca, naučnika, političara koje će s velikim respektom i ponosom 
istaći da su stasale zahvaljujući Esadu Mekuliju.

Godine 1981., kad je trebalo da se sve sruši, prvi je pogođen 
pjesnički bard Esad Mekuli. On je bio veliki i opasni heretik koji 
je posejao decenijama zabranjenu biljku znanja, kulture, huma-
nizma, bratstva i jedinstva, jednakosti, biljku vjere. 

Basri Čaprići

Revolucija koja jede 
svoju djecu
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Razočarani idealista

 Kad smo svi očekivali da će Esad Mekuli svoju bogatu dugogodišnju knji-
ževnu karijeru zaokružiti sjećanjima i memoarima, kao što obično rade živi 
klasici umjetnosti i kulture, iz štampe je izašla zbirka pjesama “Drita që nuk 
shuhet” (Svjetlost koja se ne gasi) da svjedoči da je pjesma ta koja određuje 
granice početka i kraja jednog dugog životnog i umjetničkog puta buntovnog 
čovjeka i pisca koji je pjesmom ohrabrivao.

Nakon Fana Nolija i Hivzi Sulejmanija, Esad Mekuli je možda treće dijete 
revolucije u modernoj istoriji albanske kulture kome je prijetila revolucija koja 
jede svoju djecu. Ako Fana Nolija motiviše stanje prognanika u koje se našao 
poslije antologijskih pjesama, Hivzi Sulejmanija motivisaće duboko razočare-
nje nakon socijalističke revolucije da bi napisao najbolje stranice svoje proze. 
A revolucija koja jede svoju djecu, najčešće jede najodaniju djecu, kakvi su bili 
Esad Mekuli i Hivzi Sulejmani.

“Možda se dešava (da zaista) Revolucija (jede svoju djecu)”, pita pjesnik 
Esad Mekuli u pjesmi “Pse” (zašto) poslije 45 godina. Od dana kad je zao-
kupljen osjećanjima i entuzijazmom oslobođenja od fašizma i od nade da će 
započeti neka nova nada. 

Poslije pjesme suprotnog estetskog raspoloženja u odnosu na pisani svijet 
prije rata, pjesma uzdržanog entuzijazma nakon NOR-a, sa punim povjere-
njem u započinjanju jednog puta, kao što se govorilo, ka slobodi i jednakosti, 
najbolje se objašnjava kroz stihove pjesme “Od davnina” gdje se kaže: 

“niko ne zna da se smije / tako živo i čudesno / kao oni / tihi i usamljeni / 
što su u dugom mraku / plakali / od bijesa.”

Ali je tada Esad Mekuli teško mogao povjerovati da će se poslije 45 godina 
opet vratiti nekadašnjem mračnom raspoloženju njegove poezije, kao rezultat 
ponavljanja vremena i ljudskih sudbina.
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Ako je mračno raspoloženje bilo karakteristično za njegovu predratnu po-
eziju, uglavnom kao rezultat zla koje je pritiskalo kolektivitet, poeziju zbirke 
“Drita që nuk shuhet” (Svjetlost koja se ne gasi) opterećuje još jedna dodatna 
dimenzija, duboko razočarenje zbog situacije u kojoj se nalazi jedinka koja je 
vjerovala u proklamovanu a sada ranjenu “Slobodu-Jednakost-Bratstvo”. 

Njegovi stihovi ekspliciraju rano konstituisano uvjerenje da se u životu 
ništa ne daje jednom zauvijek, prema tome ni sloboda, koja je u metaforičkoj 
artikulaciji pjesnika formulisana kao “svjetlost što se ne gasi”. 

“Istinu, cijelu istinu i ništa drugo – sem istine “ riječi su Volfganga Berher-
ta, koje je autor stavio kao moto na početku svoje knjige u funkciji sugerisanja 
jednog napornog intelektualnog putovanja, da bi svjedočio centralnu kategoriju 
estetskog i životnog sistema Esada Mekulija, i teško je naći kraći tekst gdje se 
tako često spominje istina koja asocira antinomičnu relaciju – istina i neistina.

Cijelu knjigu prožima, kao lajtmotiv, istina kao prsten koji povezuje želju 
da obezvrijedi proklamisanje neistine kao apsolutne istine. 

Neistina se može nametnuti kao istina uz pomoć sile, i to je manje opasno 
po sudbinu jednog kolektiviteta što se nalazi neposredno pred nekim prisilnim 
priznanjem, jer se završava krajem mehanizma sile, dok je provlačenje neisti-
ne kroz iluziju istine koja pomoću prevare bude prihvaćena s entuzijazmom i 
aklamacijom tragična etapa putovanja pojedinca i kolektiviteta, jer okončava 
razočarenjem i dubokom rezignacijom.

“Sumnja je put ka istini”, kaže Esad Mekuli u pjesmi “Dyshimi” (Sumnja), 
gdje se osim poznate filozofske dimenzije pojavljuje i otvoreni referencijalni 
stav autora suočenog sa poljuljanim sistemom vrijednosti što se ruši pred nje-
govim očima, gubeći atribut kategorije apsolutne istine. Sumnja je garancija 
da neistina neće biti proglašena za istinu, jer je jedini kvalitetni put, mada i 
najteži, da bi se stiglo do esencije vrijednosti gdje se ništa ne prihvata apriori a 
da prije toga nije podvrgnuto zakonima konkurencije. Inače bi se moglo desiti 
da ostanemo u lažnom dijelu svijeta.
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Identično kao što pjesme pisane prije rata, koje artikulišu neslaganje sa primi-
jenjenom silom u odnosu na jedan kolektivitet, podrazumjevaju i prethode poeziji 
punoj elana u kojima se slavi sloboda, tako i pjesme knjige “Drita që nuk shuhet” 
(Svjetlost što se ne gasi) najavljuju jednu drugu knjigu Esada Mekulija gdje će pjesnik 
opet pjevati slobodi i još jednom se zanositi. Ali će sada svaka istina biti projektovana 
kroz sumnju, mehanizam koji neće dopustiti vraćanje u duboka razočarenja. To je ži-
votni ritam pjesnika Esada Mekulija, koji se prostire od razočarenja do entuzijazma, 
od granica sile do granica slobode, od granica mržnje do humanizma.
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rvatska nacionalna manjina u Crnoj Gori spada u manjinske za-
jednice koje su ozbiljno ugrožene kao kolektiviteti već zbog ma-
lobrojnosti i raspršenosti u nekoliko etničkih arhipelaga. Tome 
moramo dodati razne oblike asimilacije i diskriminacije kojima 
su ovdašnji Hrvati bili izloženi od 1918. do 2006.

Hrvati u Crnoj Gori dijele se u tri skupine:
- Hrvati u Kotorskoj biskupiji,
- Hrvati u Baru i okolici,
- Hrvati u unutrašnjosti Crne Gore.

Hrvati u Kotorskoj biskupiji čine etnički arhipelag koji se sa-
stoji od tri skupine:

A) Hrvati u zaljevu Boka kotorska, odnosno bokokotorski 
Hrvati koji koriste i pokrajinski naziv Bokelji

B) Hrvati u Budvi i
C) Hrvati u Baru i okolici Bara. Malo je poznato da su Župa 

Rođenja B.D. Marije u mjestu Sušanj i Župa B.D. Marije u mjestu 
Sutomore, posljednje župe Kotorske biskupije, a danas su pred-
građe Bara.

U Boki kotorskoj ukupno živi 5.401 Hrvat, i oni čine 6,31% 
ukupnog stanovništva bokokotorskoga zaljeva. Većina bokeljskih 
Hrvata gradsko je pučanstvo, 3.951 (73,15% bokeljskih Hrvata), i 
čine 6,74% urbanog stanovništva u Boki kotorskoj. Ostalih 1.450 
(26,85%) je seosko stanovništvo, i čine 5,39% cjelokupnog bokeš-
kog seoskog stanovništva. Boka kotorska predstavlja koncentrat 
hrvatskoga naroda u Crnoj Gori, jer u njoj živi 79,3% od svih 
crnogorskih Hrvata.

Đuro Vidmarović

Hrvati u Crnoj Gori i 
Boki kotorskoj 
Hrvati u Kotorskoj biskupiji

H
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 Zaljev Boka kotorska

Najveći udio u stanovništvu čine u općini Tivat, gdje ih ima 2.663, odno-
sno 19,54% od ukupnog stanovništva cijele općine, te 49,31% od svih bokelj-
skih Hrvata. Velika većina tivatskih Hrvata (2.270 ili 85,24%) žive u urbanim 
naseobinama u tivatskoj općini, te čine 22,25% cjelokupnog urbanog stanov-
ništva u općini. Većina tih Hrvata žive u samom gradu Tivtu, 1.908, tj. 20,15% 
od ukupnog stanovništva ovoga grada. Tivat je grad s najvećim postotkom 
Hrvata u Boki kotorskoj i cijeloj Crnoj Gori. Ostalo hrvatsko žiteljstvo u ovoj 
općini (393 ili 14,76%) je seosko, te čini 11,46% od ukupnog seoskog stanov-
ništva u tivatskoj općini. U tivatskoj općini se nalazi jedini kotar sa apsolutnim 
većinskim hrvatskim stanovništvom u bokokotorskome zaljevu, tj. u cijeloj dr-
žavi Crnoj Gori. U pitanju su Bogdašići. U Bogdašićima ima ukupno 28 Hrva-
ta, i čine većinu u iznosu od 58,33% od ukupnog stanovništva u naselju. Hrvati 
čine relativnu većinu stanovništva u gradiću Donja Lastva, gdje ih ima 362 ili 
49,39% stanovništva ovog naseljenog mjesta. Najveću manjinu Hrvati čine u 
mjestu Lepetani, gdje ih ima 63 i čine 32,74% stanovništva.

U kotorskoj općini ima 1.762 Hrvata, odnosno 32,62% svih bokeljskih 
Hrvata, i čine 7,68% stanovništva te općine. 914 (51,87%) žive u urbanim na-
seobinama, te čine 6,94% gradskog stanovništva u općini, dok 848 (48,13%) 
kotorskih Hrvata sačinjavaju 8,68% seoskoga življa. Većina kotorskih Hrvata 
živi u gradiću Dobrota, gdje ih ima 535 i čine 6,55% stanovništva. Drugo mje-
sto sa dosta hrvatskog stanovništva su kotar Škaljari, gdje ih ima 489 i čine 
12,22% stanovništva.
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Prema popisu iz 1991. godine, u Boki kotorskoj je živjelo 5.044 Hrvata, te 
činili su 6,9% stanovništva Boke kotorske. Prema starijem popisu stanovništva 
iz 1981. godine, bilo ih je 5.343, odnosno 8,66% stanovništva Boke kotorske.

Prešućivanje vremena doseljenja Hrvata u Boku kotorsku

Prvi tragovi civilizacije u Boki datiraju od vremena kada se na ovom pro-
storu javlja ilirska država, tokom IV. vijeka prije nove ere. U Boki je tada živjelo 
ilirsko pleme Ardijeji, čija je najpoznatija povijesna ličnost kraljica Teuta. Te-
utino obitavanje zabilježeno je u tvrđavi Rhisonu (Risnu). Ondje su otkrivene 
gradine za zbjegove, kiklopski zidovi, obilje novca, jer je u Risnu bila kovnica, 
i veliki broj ilirskih jezičnih tragova. Prvi pisani izvori datiraju iz 228., kada 
se Teuta sklonila u Risan kako bi ga branila od Rimljana. Paralelno s ilirskim, 
ima tragova i grčkih naseobina (Budva, Solila). Rimljani su 168. osvojili Ilirik 
i vladali su Bokom do 476. Iz tog su se vremena sačuvali mnogi arheološki na-
lazi, pored gradova (Acruvium i Butua), tragovi hramova, veće zgrade, vile sa 
mozaicima (mozaici u Risnu ukrašeni figurom mitološkog boga Hipnosa), ce-
ste, natpisi, dijelovi vodovoda, opeke, grnčarija i poneka kamena carska glava. 
Risan je u vremenu rimske vlasti bio glavno naselje Boke, pa se od ilirskog raz-
doblja sve do XII. vijeka čitava Boka nazivala Risanski zaliv (Rizonikos kolpos, 
Sinus Risonicus). Kasnije će, pored Kotora, oživjeti još i bizantsko uporište 
Rose, koje preuzima dio administrativne i crkvene uprave nad dijelom Boke 
kotorske. Bizant je vladao Bokom od propasti Zapadnog rimskog carstva 476. 
do pojave dukljanske dinastije Vojislavljevića, koji se osamostaljuju sredinom 
XI. vijeka.
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Kotorska biskupija (sufraganska Crkva Splitske Nadbiskupije)

U srpskim i crnogorskim historiografskim i inim knjigama i studijama 
nakon gore navedenih podataka slijedi prekid u iznošenju povijesnih činje-
nica. Naime, tada, u 6. stoljeću dolazi do doseljavanja Hrvata, a to se želi izo-
staviti. Hrvatsko naseljavanje Boke kotorske i Crne Gore još je uvijek tabu za 
ovdašnju sredinu. Umjesto objektivnog pristupa povijesnoj građi, ovdje se o 
Hrvatima počinje govoriti tek u kontekstu novoga vijeka. Do tada kao da nisu 
postojali. Bizantski izvori, koji se inače obilno koriste, sada se mimoilaze kako 
se ne bi govorilo o Hrvatima. Arheološka vrela koja obilno svjedoče o dose-
lidbi Hrvata i njihovome životu u prvim stoljećima nakon toga, također se ne 
koriste. Nasuprot tome, srpska komponenta iz vremena Nemanjića, premda se 
javlja kao osvajačka i okupatorska, naglašeno se ističe kao povijesna vrijednost. 
Ne daj Bože da bi netko pisao o Crvenoj Hrvatskoj!

Kako to izgleda ilustrira nam knjiga Riste Kovijanića: «Kotorski medaljo-
ni» («Gospoa od Škrpjela», Perast, 2007.) Taj je Rista rođen 1895. u Durđevini 
kod manastira Morače. Nositelj spomenice sudionika Balkanskih ratova i Pr-
voga svjetskog rata, etc. Bio je direktor Gimnazije u Kotoru 1940.-1941., zatim 
viši «naučni suradnik Državnog arhiva u Kotoru 1950.-1962.», pisac mnogih 
«naučnih» stvari o Kotoru i Boki. Moćna šovinistička persona kojoj riječ Hrva-
ti nije lagano prelazila preko ustiju, a čijem se antihrvatskom pisanju nitko nije 
usudio suprotstaviti. Pa i ovu knjigu, iz koje navodimo primjere falsificiranja 
povijesti, objavila je izdavačka kuća «Gospa od Škrpjela» koju vodi hrvatski 
župnik iz Perasta.

Evo kako Rista u ovoj tobože poetiziranoj knjizi, tumači povijest Kotora:
«U VII. vijeku, pred navalom Slovena, Romani iz Risna prelaze u Kotor...
U VII. I VIII. vijeku, primorje Duklje dobija slovenski karakter....
Od X. stoljeća već imaš našu dušu i obličje naše, jugoslavensko...

Postanak našeg slavnog grada (misli na Kotor, op. Đ.V.) legenda veže za 
ime našeg slavnog vladara, za doba najvećeg uspona srednjovjekovnog Kotora, 
doba cara Dušana, Nikole Buće i Vite Kotoranina...

I Dušan se ponosio tvojom slavom; nazvao te svojim ‘ljubljenim, slavnim i 
stolnim gradom’... Tri su ličnosti, Dušan (srpski car, op. Đ.V.), Miloš (Obilić, op. 
Đ.V.) i Marko (Kraljević, op. Đ.V.), najviše su opjevane u našoj narodnoj poeziji...

Od vremena svog slovenskog izraza, Kotor je prošao kroz sljedeće istorij-
ske periode:
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1. Doba dukljansko-zetskih vladara...
2. Doba Nemanjića (1185.-1371.)...
3. Prelazno doba (1371.-1391.)...
4. Doba samostalnosti )1391.-1420.)...
5. Doba mletačke vladavine (1420.-1797.)...
6. Drugo prelazno razdoblje (1797.-1814.)
7. Doba austrijske vladavine (1814.-1918.) i
8. U Jugoslaviji...»

I tako dalje, Hrvata u Kotoru apsolutno nema. Tu su samo «Sloveni» i Srbi, da-
kako! Takve knjige čitaju ovdašnji Hrvati i iz njih uče kako zapravo njihova povijest 
ne postoji.

Rista čije smo umotvore citirali nije jedini koji lažira povijest Boke kotorske, 
izbacujući iz nje Hrvate. Ima u Ristinome kolu i bokeljskih Hrvata. Jedan od njih 
je novinar i pisac iz Perasta, Tomislav Grgurević. On je napisao knjigu «Perast još 
živi» koju je objavila jedna splitska nakladnička kuća, 2005. godine. Naš Tomislav 
bez imalo stida o povijesti grada koji je naseljen Hrvatima od ranog srednjeg vijeka, 
piše ovako:

«Prošlost Perasta puna je borbi i ratova od osnivanja do naših dana. Nastojali su 
ga pokoriti Grci, Rimljani, Iliri, Saraceni, Turci, Mlečani, Francuzi, Rusi, Austrijanci, 
Italijani, Nijemci». I tako dalje, cijela knjiga o hrvatskome mjestu, a da se piscu niti 
u šali nije omakla riječ «Hrvati». Zamislimo monografiju o Cetinju u kojoj se niti 
jednom riječju ne bi spomenuli Crnogorci! Ovakvo prešućivanje hrvatskog naroda 
treba osuditi. To je rezultat negativnoga odnosa prema ovoj manjini, to je otvorena 
asimilacija. Strašno je što su u nju uključeni odnarođeni domaći ljudi. A Njegoš je 
pisao: «Poturica gori od Turčina»! No, sada njegovim sunarodnjacima ne smetaju hr-
vatske poturice! Kada sam telefonski nazvao Tomislava Grgurevića u upozorio ga na 
totalno prešućivanje imena naroda koji je živio u Perastu, priznao je kroz zube: «Da, 
pogriješio sam!» A takvih Hrvata koji su se trudili uništavati povijest svoga naroda 
i gasiti mu historijsku svijest, kao što je to činio pokojni Grgurević, ima mnogo. I 
među svećenicima, uključujući i biskupe, da ne bude zabune! Biti će prilike osvrnuti 
se na sve njih. Zbog povijesne istine.
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Glede doselidbe Hrvata u Crnu Goru i Boku kotorsku, situacija ne bi trebala 
biti tabu, niti političko opterećenje za bilo koga, jer je, s historiografskog motrišta, 
problematika jasna. Mnogo je toga još neistraženo i stoga na razini teza, ali bitne 
su odrednice obrađene i definirane. Događaji koji su još u fazi istraživanja i rekon-
strukcije zbog nedostatka primarnih povijesnih vrela, ne smiju se predstavljati kao 
povijesna istina. Ako se to čini, tada je riječ o nepoštenome radu, čak o banditizmu 
u historiografiji. Političke igre, poglavito one nacionalističkog karaktera, ovdje su ne 
samo nepotrebne, već i štetne. Ono što pripada povijesti Hrvata ne smije se prešutjeti, 
kao što se povijest drugih etnija na ovome prostoru, također ne smije prešutjeti. Loše 
je i sramotno kada u njima sudjeluju i povjesničari, jer zloporabom svoga znanja štete 
proučavanju povijesne istine, odvode to proučavanje na krivi put, pa i u ćor-sokak, 
umjesto da pridonesu objektivnoj interpretaciji povijesnih spoznaja.

Hrvatska historiografija

Što se tiče hrvatske historiografije, spoznaje su iznesene javno. Onaj tko se s nji-
ma ne slaže dužan je podastrijeti povijedna vrela kojima to može dokazati, ili ponu-
diti relevantnu interpretaciju postojećih.

Hrvatski je etnos u svome selidbenome valu zahvatio Boku kotorsku i Crnu Goru 
već u 6.-7. stoljeću. Koji je bio obim te migracije i kako su doseljeni Hrvati politički 
ustrojili naseljeni prostor, kakvi su bili oblici simbioze s domicilnim pučanstvom, nije 
dovoljno istraženo i ta je tema još uvijek izazov za povijenu znanost. O ovome navodi-
mo, kao primjer, kvalitetan rad Zdenka Žeravice: Rani srednji vijek Boke kotorske (Hr-
vati Boke kotorske. Zbornik Pomorskog muzeja Orebić, Orebić, 2003., str. 255.-289.).

 
Dogovoreno je sa Srpskom Pravoslavnom Crkvom da služi kao zajednički hram 

njezinim vjernicima i rimokatolicima. Pisac ovih redaka osobno se uvjerio kako je 
dogovor izigran jer se katolički dio bogoslužnog prostora sveo na mali ugao u koji 
stane tek nekoliko osoba.

Zdenko Žeravica ističe kako u «tumačenju našeg ranog srednjeg vijeka treba 
poći od toga da uobičajeno uzimani datumi osvajanja ovih krajeva (pad Salone) mo-
raju biti znatno raniji, pozivajući se na navode da su Slaveni i Avari preplavili cijeli 
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Balkanski poluotok i tu osnovali stalna naselja: ‘U trećoj godini poslije smrti cara 
Justina (Justin II. Mlađi, 565.-578.) jedan prokleti narod nazvan Slaveni, diže se i pre-
plavi čitavu Grčku i oblast Soluna i čitavu Trakiju i zauze gradove..., i oni zagospodare 
čitavom zemljom i nastaniše se u njoj silom i boraviše kao da je njihova, bez straha’. 
(Cyril Mango, Rani srednji vek, Beograd, 1976., 106.). Dakle, Slaveni su već duže 
živjeli u ovim prostranstvima, znatno prije opsade Konstantinopola (626.), odnosno 
pada Salone (614.)»

Osim povijesnih vrela Žeravica se oslanja i na druge izvore, kao što su arheološki 
artefakti, sakralno graditeljstvo, umjetnički stilovi, crkvena organizacija i t. d. Takav 
je pristup ispravan i današnja ga historiografija primjenjuje. Navodimo osnovne spo-
znaje do kojih je došao ovaj znanstvenik:

«Prisutnost Hrvata u ovim krajevima u 6.-7. st. dokumentira i keramička posuda 
ukrašena valovnicom, kao i ulomci keramike s utvrde u Ulcinju iz ranobizantskog 
razdoblja, odnosno Justinijanovog limesa. To se dešavalo u vrijeme kada su bizantske 
trupe (naročito 548. god.) bile jako zauzete u borbi s Gotima u južnoj Italiji, a baš u 
tom periodu ‘vojska Slavena’ prodire do Drača, zauzimajući prema Prokopiju mnoge 
gradove usput, iz čega je proistekla i logična pretpostavka da su osvojili i mnoge gra-
dove Prevalisa».

Žeravica je došao do spoznaje da se pokrštavanje Hrvata, kao prijelomni mo-
ment u njihovoj povijesti, zbilo se «još tijekom 7. i 8. st., pa se upravo stoga i bilježi 
onako intenzivan crkveni razvoj (podizanje crkava, samostana i dr.), vjerojatno već 
od kraja 8., a neosporno 9. st. (...)

Najraniji – nastavlja autor - do sada poznati srednjovjekovni nalazi iz Boke ko-
torske su oni u masivu planine Orjen, na visoravni Kameno, gdje je otkrivena nekro-
pola ravnih grobova, koja je dala podatke za identifikaciju prvih Slavena-Hrvata na 
tlu kasnije župe Dračevica, odnosno južnog primorja uopće».

Proučavanje nekropole Kameno, kako piše Žeravica, donijelo je na svjetlo dana 
važno otkriće:
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«Keramički nalazi s nekropole imaju analogiju na lokalitetima starohrvatske 
skupine u Dalmaciji i Bosni i Hercegovini, posebno na brojnim nekropolama. Ova se 
nekropola materijalom i karakteristikama pogrebnog ritala uklapa u krug starohrvat-
skih nekropola. Možemo pretpostaviti da tipu i kulturnom opredjeljenju kao i Kame-
no pripada i nekropola uz baziliku i trikonhos u Doljanima kod Podgorice, za koju se 
u preliminarnom izvješću navodi da pripada ranom srednjem vijeku. (...)»

Benediktinski samostani neodvojivi su dio ranosrednjovjekovne povijesti Hrva-
ta, pa tako i onih u Boki kotorskoj. O njima Zdenko Žeravica piše slijedeće:

«Za sljedeće razdoblje najviše arheoloških nalaza je u vezi s horizontom tzv. be-
nediktinskih samostana i crkava, za koje postoje pisani izvori da su podizani već od 
početka 9. st. (...) Koliko je bio njihov značaj na hrvatskom prostoru, govori i okol-
nost da je njihov samostan u Rižicama osnovao hrvatski knez Trpimir. Cvat njihove 
djelatnosti na jadranskoj obali je u razdoblju 9.-13. st., a izričito velika koncentracija 
im je upravo u Boki kotorskoj gdje je preko 20 samostana i crkava. Njihova djelatnost 
već od kraja 6. st. odvijala se u ambijentu preostalog romanskog stanovništva, novo-
pridošlih Hrvata i njihove vjerojatne simbioze s autohtonim pučanstvom. O tome 
svjedoči opstajanje Hrvata na prostoru Kameno u župi Dračevica, s kojim se vežu 
čak neposredno 3 ranosrednjovjekovna benediktinska samostana: Bijela, Sušćepan i 
Kuti. (...) Upravo benediktinski samostani i crkve pokazuju crkvenu povezanost Boke 
sa zapadom, a što je definitivno potvrđeno moćnim utjecajem hrvatskog kralja Tomi-
slava na ova područja. Tako je u toj domeni ostalo i kasnije, za vremena nemanjičke 
političke dominacije ovim prostorima, jer je i tada očuvan autohtoni hrvatski živalj».

«Područje Boke i cijele Crvene Hrvatske ujedinjeno je sa Bijelom (Zapadnom) 
Hrvatskom do sredine 10 stoljeća u jednu državu. To je moglo biti vrijeme cijepanja 
Dukljana na kasnije Crnogorce koji su se osamostalili, i Hrvate koji su ostali u po-
dručju Boke. Tokom 12. stoljeća niču uz obalu mnogi novi gradovi. Kotor postaje po-
morsko trgovačko središte, a crkva Svetog Tripuna podignuta je 1166. uz pomoć po-
morskih trgovaca. Kotor postaje poznat po brodograđevnoj industriji». (Wikipedija)

Đu
ro

 V
id

m
ar

ov
ić 

 H
rv

at
i u

 C
rn

oj
 G

or
i i

 B
ok

i k
ot

or
sk

oj
, H

rv
at

i u
 K

ot
or

sk
oj

 b
is

ku
pi

ji



82

PORTRETI  PORTRETE  PORTRETURI

Važne su nam spoznaje i starijih hrvatskih povjesničara.

Ferdo Šišić:«Od VII. stoljeća prostirala se Hrvatska od rijeke Raše u Istri do Bo-
jane uz Jadransko more i zvala se: od Raše do Neretve, bijela Hrvatska, a od Neretve 
do Bojane (možda i do Drača) crvena Hrvatska)». «Povijest Hrvata» (1925.)

N.Z. Bjelovučić: «Pogrešno neki pišu, da su se Hrvati naselili do Raše u Istri. 
Naprotiv se Hrvati naseliše po ogromnom dijelu Istre sve do zidina južnih i zapadnih 
talijanskih gradova na moru. Dokazom nam je sačuvana ćakavština u cijeloj Istri, 
starohrvatski crkveni jezik i glagolica, hrvatski statuti, imena gora, dolina, rijeka i 
mjesta». («Etnografske granice Hrvata i Slovenaca», 1934.).»

«Crvena Hrvatska» je obuhvaćala uglavnom današnje kotare: Stolac, Ljubinje, 
Nevesinje, Gacko, Bileće, Trebinje, dubrovačku okolicu s Pelješcem i Mljetom, Boku 
Kotorsku i Bar, te okolice Cetinja, Virpazara, Crnojevića Rijeke, Podgorice i Nikšića.

Godine 925. Papa Ivan X. piše pismo, povodom crkvenog Sabora u Splitu, kralju 
Tomislavu, knezu Mihajlu Viševiću i svim županima, svećenicima i cijelom narodu, 
koji boravi u «Slovinskoj» (tj. hrvatskoj) zemlji i u Dalmaciji. («Crvena Hrvatska i 
Dubrovnik», 1929. g.)

Crnogorska u srpska historiografija ne može prešutjeti postojanje Hrvata u Boki 
kotorskoj u novome vijeku, ali sada ih prešućuje tako da umjesto hrvatskoga narod-
noga imena koristi pokrajinski naziv «Bokelji», «Katolici», i t. sl. Stoga je potrebno 
ispraviti ovo političko manipuliranje etnonimima.
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ABSTRACT

 Prof. dr. Mehmet Çeliku is an honored name of education and 
Albanian language, one of the most renowned linguists albanologi-
cal science, a well-known figures of culture and Albanian civiliza-
tion.  The figure of Mehmet Çeliku is multidimensional. Scientific 
and pedagogical activity exceeds five decades. His activity is char-
acterized by a large production quantity and quality.  The main ar-
eas of study of language are: morphology, syntax, dialectology and 
language culture etc. The main feature that pervades all his activi-
ties and fruitful long as promoter of Albanian researcher is that he 
continued to work on a pure literary language and enrich it, with 
stipulated norms as determined and unified. With his work and ex-
ample he gave an outstanding contribution for determining norms 
of unified literary language, to enrich it, to clean the language from 
foreign words and the construction of unnecessary and harmful, 
to eliminate gramatical errors and the use of improper words, for 
instilling standardization of morphological rate, as well as posses-
sion of standard Albanian language school abroad. All these areas 
are the object of what we call culture of language today. The author 
draws attention to a greater rapprochement with the pronunciation 
spelling improvements in spelling of foreign words, but also the the-
oretical problems as redefining and trend rate and the enrichment 
of normative etc. With the intention and the courage to enter the 
problematic issues of untreated or treated as they strive to provide 
new insights and solutions different from predecessors but always 
appreciated their achievements, on which he has led them further. 
He can rightly be called as one of the most outstanding representa-
tives of the culture of the Albanian language in linguistics inside 
and outside of Albanian territories.

Marjan Lulgjuraj     

MEHMET ÇELIKU - 
personalitet i shquar i 
kulturës së gjuhës shqipe
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***

Prof. dr. Mehmet Çeliku është një emër i nderuar i arsimit dhe i gjuhës 
shqipe, një nga gjuhëtarët më të njohur të shkencave albanologjike, një figurë 
poliedrike e kulturës dhe e qytetërimit shqiptar. Figura e prof. Mehmet Çeli-
kut është shumëdimensionale. Aktiviteti shkencor e pedagogjik i kalon të pesë 
dekadat. Veprimtaria e tij karakterizohet nga prodhimtaria e madhe sasiore 
e cilësore. Fushat kryesore të studimit të gjuhës janë: morfologjia, sintaksa, 
dialektologjia dhe kultura e gjuhës. Prof. Çeliku është ndër ata dijetarë, që po 
punon për të zhvilluar gjuhësinë shqiptare mbi baza të rrepta shkencore. Puna 
shkencore e tij dallohet nga: trajtimi i çështjeve problemore dhe propozimi 
për zgjidhje të reja; trajtimi i çështjeve pak të studiuara dhe gama e gjerë e 
dukurive dhe e strukturave të shqipes, ku spikat trajtimi i dukurive të normës 
gramatikore të gjuhës letrare. 

Tipari kryesor që përshkon tërë veprimtarinë e tij të gjatë e të frytshme si 
lëvrues e studiues i gjuhës shqipe është puna e vijueshme për një gjuhë letrare 
të pastër e të pasur, me norma sa më të përcaktuara e të njësuara. Me veprën 
dhe shembullin e tij ai dha një kontribut të shquar për përcaktimin e normave 
të njësuara të gjuhës letrare, për pasurimin e saj, për pastrimin e gjuhës nga 
fjalët e ndërtimet e huaja e të panevojshme e të dëmshme, për mënjanimin 
e gabimeve gramatikore dhe të përdorimit të parregullt të fjalëve, për stan-
dardizimin e ngulitjen e normës morfologjike, si dhe për zotërimin e shqipes 
standarde në shkollë e jashtë saj. Të gjitha këto fusha përbëjnë objektin e asaj 
që ne e quajmë sot kulturë e gjuhës. Problemet që trajton autori janë të shum-
ta dhe të larmishme dhe u përgjigjen mjaft mirë shqetësimeve dhe kërkesave 
të kohës, si p. sh. çështja e zotërimit masiv e intensiv e shqipes standarde në 
rrethanat e reja politike, arsimore dhe kulturore në të gjitha trevat shqiptare. 
Autori tërheq vëmendjen për një afrim më të madh të drejtshkrimit me drejt-
shqiptimin, për përmirësime në drejtshkrimin e fjalëve të huaja, por edhe për 
probleme të karakterit teorik, si ripërcaktimi i normës dhe i prirjes normative 
e i pasurimit të saj etj. . 
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Ka qenë delegat i Kongresit të Drejtshkrimit 1972[1]. Merr pjesë në dis-
kutimet e shumta gjuhësore për çështje të tilla si: drejtshkrimi, terminologjia, 
pastrimi i fjalorit nga fjalët e huaja të panevojshme, formimi i gjuhës letrare, 
caktimi i trajtave të drejta morfologjike etj. . Ai ka qenë dhe vazhdon të jetë 
nismëtar e organizator i disa seminareve shkencore dhe pedagogjike, bashkë-
drejtues i disa programeve e projekteve si: programi Danida me Danimarkën, 
programi me Holandën, anëtar i disa ekipeve dhe komisioneve qeveritare. 
Bashkëorganizator dhe pjesëmarrës në dhjetëra konferenca e sesione shken-
core me referate e kumtesa në rang lokal, kombëtar e ndërkombëtar.[2] 

Është bashkëautor i veprave themelore si: “Gramatika e gjuhës shqipe” 
vëll.I-1995, vëll.II-1996, në të cilën prof. Mehmet Çeliku është autor i kapitujve 
të rëndësishëm të pjesës së dytë të kësaj vepre madhore, si: gjymtyrët e veçuara, 
fjalët e togjet e fjalëve jashtë lidhjeve sintaksore me gjymtyrët e fjalisë, fjalitë 
njëkryegjymtyrëshe, fjalitë e paplota, fjalitë e pagjymtyrëzueshme, fjalitë e ndër-
mjetme e fjalitë e ndërkallura, etj. . Shumica e këtyre pjesëve kanë qenë në të 
vërtetë studime të gjera me të dhëna mjaft të hollësishme për kategori gjuhësore 
sintaksore që trajtohen në këto përmasa për herë të parë në gjuhësinë tonë.[3] 
Këto vepra dhe tekstet shkollore të gjuhës që u hartuan me mbështjetjen e tij, 
luajtën një rol të madh për normëzimin e gjuhës letrare e për ta drejtuar procesin 
e zhvillimit gjuhësor, në rrugën e formimit të një gjuhe letrare të njësuar. 

Në këtë 80- vjetor të lindjes ne e vlerësojmë dhe e nderojmë prof. Mehmet 
Çelikun, jo vetëm për veprat dhe studimet që janë një numër mjaft i madh, 
por edhe për atë ndjenjë të dashurisë dhe të kujdesit ndaj gjuhës, që diti të 
frymëzojë tek të gjithë ne me fjalën dhe me shembullin e tij. Nga çështjet 
e shumta që përfshin kultura e gjuhës autori e gjykoi si më të rëndësishme 
pastërtinë e gjuhës, ruajtjen e frymës popullore kombëtare nga ndikimet e 

[1] Enver Hysa, Seit Mansaku, Mehmet Çeliku, Fjalor enciklopedik shqiptar, Tiranë 2008, 
f.384.
[2] Shih, Ibrahim Safa, Prof. dr. Mehmet Çeliku, botuar në gaz. 55, 1999, f.12.
[3] E. Hysa, Prof. dr. Mehmet Çeliku, “Probleme të morfologjisë së gjuhës së sotme shqipe” 
Shtëpia botuese “Libri universitar”, Tiranë, 1997, 337f. botuar në Gjuha jonë, 1-2, 1999, f. 
109.
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dëmshme të gjuhëve të tjera. Në punën e gjerë ai niset nga vlerësimi i madh 
që ka për gjuhën amtare: “Gjuha si tipari më themelor i kombit është pronë e 
të gjithëve e nuk mund të shpërfillet e të keqpërdoret me injorancë nga botues a 
individë të paaftë nga indiferentë a të papërgjegjshëm. Zbatimi i rregullave të 
drejtshkrimit, i kodeve dhe normave gjuhësore është i detyrueshëm për të gjithë e 
këtu nuk pranohet asnjë lloj tolerance.” (Çështje, 2009, f. 73).

Krahas punës për pastrimin dhe pasurimin e shqipes prof. Mehmet 
Çeliku ndoqi me vëmendje edhe përdorimet e pasakta, të parregullta ose të 
gabuara të mjeteve gjuhësore në një varg studimesh të botuara në revistat e 
kohës. Zbatimi i normave morfologjike është një nga shenjat më të dukshme të 
kulturës së gjuhës. Autori ka dhënë një ndihmesë të madhe në kristalizimin e 
shqipes standarde, kryesisht në ngulitjen e normës morfologjike duke studi-
uar dhjetëra dysorë normativë dhe shmangie nga norma, që u përkasin krye-
sisht sistemit emëror, foljor dhe parafjalor. Në vend të trajtave Kocoja, depua 
konsideron në normë Koçua, depua; Klubi “Labinoti” në vend të “Klubi i Labi-
notit”; shmangie nga norma përbën moseptimi i mbiemrit në ndërtime të tilla 
si: mësues Agron Guri e përdorimi i tij në rasën emërore në vend të rasave të 
zhdrejta si: Në brigadën e parë, me brigadier Feim Shqiponja, në të 10 hektarët 
etj. . Në rastet mësues dhe mësonjës, shtëpia botuese ose shtëpia botonjëse 
autori mbështet trajta primare ato të publicistikës (të parat), sepse ato konku-
rojnë më me sukses se ato të letërsisë artistike, për shkak të numrit më të madh 
të tyre. Në vend të parafjalëve ndanë lumit, mbanë lumit sugjeron përdorimin 
e parafjalëve buzë lumit, pranë fshatit, rrëzë fshatit etj. . Në shprehjet pas dy 
orësh apo pas dy orëve format me –sh janë më të drejta etj. . Fjalët ca dhe disa 
kanë interes leksikor dhe gramatikor. Në gramatikën e Akademisë shikohen 
vetëm si përemra. Në gjuhën e sotme këto fjalë nuk dallohen nga njëra- tjetra. 
Autori jep një pamje të plotë të përdorimit të tyre rastet ku mund të ndërkëm-
behen, si dhe rastet e përdorimit të vetëm. Për të vlerësuar një të dhënë gjuhë-
sore si të rregullt, të drejtë në pajtim me kulturën e gjuhës ai vështron për-
dorimin e saj. Ai krijon një bazë teorike për t’i vlerësuar objektivisht faktet e 
ligjërimit nga pikëpamja e kulturës së gjuhës, nga funksioni themelor i saj. Ai 
vështron ato që u përshtaten më mirë përmbajtjes, rrethanave e qëllimit të ko-
munikimit. Duke u mbështetur në metoda studimi objektive përcakton se cili 
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variant duhet dhe mund të ngrihet në normë dhe pastaj e rekomandon edhe 
në gramatikat. Në rastet mat apo mas, Çeliku mbështet variantin me temë në 
s si variant normativ dhe kalimin e variantit me t në shmangie duke vlerësuar 
njësimin tematik në kuadrin e një grupi më të gjerë foljesh, si dhe faktorë të 
tjerë si: faktori anologjik, fonetik, morfologjik, dialektor dhe historik. Shumë 
nga mendimet e autorit “kanë zënë vend kanë gjetur tumirin e një mase të të 
gjerë studiuesish si dhe në praktikën e shkollave tona të larta.”[4] 

Në fushën e morfologjisë ai synon kurdoherë drejt trajtave sa më të për-
bashkëta për të dy dialektet. Në fushën e morfologjisë autori trajton aspekte të 
strukturës gramatikore të gjuhës shqipe duke bërë një analizë të gjerë të fakteve 
dhe një studim të thellë e të gjithëanshëm teorik si, p.sh.: rasat e emrit e për-
katësisht rasën thirrore, si dhe nyjat e shqipes të cilat paraqesin jo vetëm interes 
teorik, por edhe rëndësi praktike në mësimin e gjuhës shqipe në shkollë. Në 
fushën e morfologjisë në krahasim me atë të sintaksës autori zbulon shumë 
çështje problemore, paraqet mendime teza e hipoteza të cilat gjejnë një mira-
tim të përgjithshëm. Autori trajton çështjet problemore të morfologjisë të cilat 
i diskuton në kompleksitetin e tyre, si a ka nyja të prapme gjuha shqipe, me 
se shprehet kategoria gramatikore e shquarësisë dhe e pashquarësisë, rasat e 
emrit, mënyrat e foljes, kohët e foljes, zgjedhimi i foljes, format e pashtjelluara 
të foljes, parafjalët etj. . Ai i trajton këto dukuri në sistem duke i vështruar edhe 
në aspektin sintaksor e semantik e duke përqëndruar vëmendjen në kuptimet 
e funksionet themelore, duke parë kuptimet e funksionet në gjuhën e sotme e 
jo në origjinë.

•	 Autori mbështet qëndrimin mohues të gjuhëtarëve të ndry-
shëm ndaj të ashtëquajturës rasë thirrore, sepse ajo nuk ekziston në 
gjuhën shqipe[5], ndërsa bën dallimin e rasave gjinore- dhanore duke 
theksuar se mbaresat me -ve i përkasin dhanores. 

[4] Gjovalin Shkurtaj, Përpjekje për zgjidhje, Mehmet Çeliku, Probleme të morfologjisë së 
gjuhës shqipe, në Universi shqiptar i librit, nr. 4(7) 1998, f.25. 
[5] M.Çeliku, Kontribut për dy probleme të morfologjisë së gjuhës së sotme shqipe, SF, 1, 
1971, f. 137-164. 
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•	 Nyjat në “Gramatikën e gjuhës shqipe I” nuk trajtohen fare, 
duke e quajtur çështjen problemore. Për përcaktimin e nyjave men-
don se duhet njohur jo vetëm nyja joshquese një, por edhe nyja zero. 
Sipas Çelikut këto duhet të klasifikohen si pjesë të mëvetësishme të 
ligjëratës. 

•	 Në lidhje me klasifikimin e foljeve të rregullta e të parregullta 
autori merr në konsideratë kriterin e ndryshimit të temave. Për Çeli-
kun ndër foljet e përcaktuara si të parregullta në Gramatikën e gjuhës 
shqipe[6], foljet lë dhe vete janë të rregullta sepse kanë dy tema bazë të 
njëjta; gjithashtu foljet shpie dhe shtie janë të parregullta sepse kanë 
ndryshime të pjesshme në të tria temat. 

•	 Bën përpjekjen e parë për një trajtim tërësor të parafjalëve 
duke trajtuar parafjalët emërore të thjeshta, lokucionet parafjalore 
emërore në gjuhën e sotme letrare, parafjalët foljore etj. . Nuk po 
ndalemi në risitë në lidhje me parafjalët, sepse një studim i plotë është 
kryer nga prof. dr. Tomor Osmani.[7]

Me mjaft interes është trajtimi i formave të pashtjelluara i konsideruar si 
studimi më i thelluar morfosintaksor[8]. Deri në kohën e studimit të autorit ka 
munguar një kategorizim i kënaqshëm dhe i pranueshëm i këtyre formave, 
ka mbizotëruar kriteri historik në grupimin e dallimin e formave të pashtjel-
luara e emërtimet e tyre kanë qenë nga më të kundërtat. Për herë të parë for-
mat e pashtjelluara gjykohen nën një këndvështrim sinkronik, si përbërëse të një 
sistemi të mirëorganizuar dhe me një strukturë të mirëpranuar në mendimin 
teorik gjuhësor.[9] Në monografinë që i ka kushtuar autori kësaj teme përcakton 

[6] Gramatikë e gjuhës shqipe, pjesa I, Tiranë 1995. 
[7] Shih.T. Osmani: Parafjalët në gjuhën shqipe në këndvështrimin e prof. Mehmet Çelikut; 
kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore mbarëkombëtare, Mehmet Çeliku – Person-
alitet i gjuhësisë shqiptare”Elbasan, 30-31 tetor 2015.

[8] Artan Haxhi-Tefë Topalli, Mehmet Çeliku, Leksikon (Gjuhëtarë shqiptarë dhe Al-
banologë) Shkodër, 2012, f. 509.
[9] Albert Riska, Mehmet Çeliku, Format e pashtjelluara të foljes në gjuhën e sotme shqipe, 
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si kriterin më të përshtatshëm shkencor kriterin e gërshetimit të tipareve 
binare. Duke zbatuar këtë kriter ai pranon tri forma të pashtjelluara: gerundin, 
përcjelloren dhe pjesoren. Rezulton interesante se për çdo formë kategoriale të 
pashtjelluar ekzistojnë dy tipa strukturë apo kuptimorë: për gerundin kemi një 
trajtë të rasës kallëzore dhe një trajtë të rasës rrjedhore, për përcjelloren kemi 
një trajtë pohore dhe një trajtë mohore, ndërsa për pjesoren kemi trajtën me 
nyjë dhe trajtën pa nyjë. Fakte të reja të gjuhësisë shqiptare vështrohen: njohja 
për herë të parë e formës së pashtjelluar të gerundit; përfshirja e trajtës pa bërë 
te forma kategoriale e përcjellores; kategorizimi i trajtave me të bërë, një të 
bërë dhe pa bërë që deri më sot janë pranuar si forma të pashtjelluara foljore, 
por që nuk kanë qenë kategorizuar dhe emërtuar. 

Në sintaksë detyra më e rëndësishme është ruajtja e veçantisë kombëtare 
të gjuhës sonë prej ndikimit të modeleve të huaja që nuk pajtohen me natyrën 
e saj dhe zhvillimi i atyre mënyrave e mjeteve sintaksore që përbëjnë këtë 
veçanti kombëtare. Çështjet e kulturës së gjuhës në fushën e sintaksës janë më 
të mprehta se ato të drejtshkrimit e të morfologjisë, sepse kanë të bëjnë drejt-
përdrejt me brendinë, me qartësinë e mendimit, me funksionin komunikativ 
të gjuhës. Në fushën e sintaksës autori trajton ndërtimet sintaksore të gabuara, 
përdorimet e fjalëve në vend të njëra-tjetrës, vendosjen e gjymtyrëve në rend të 
gabuar përdorimin e strukturave të cunguara, rastet e përdorimit të konstruk-
teve të huaja, përdorimet e gabuara të shenjave të pikësimit të cilat deformojnë, 
ose e errësojnë mjaft mendimin dhe duhen mënjanuar. 

Një meritë e veçantë e Mehmet Çelikut është se ai ka tërhequr vëmendjen 
edhe për një varg ndikimesh të huaja në fushën e sintaksës të cilat janë më 
të vështira për t’u mënjanuar sesa fjalët e veçanta. Kështu p.sh.: si ndikim të 
huaj autori sheh rendin e përkundërt këpujë +përemër+ kryefjalë në vend të 
rendit normal të shqipes kryefjalë +këpujë si: Ishte kjo kronika për sonte, si 
dhe vendosjen e mbiemrit para emrit në disa raste, si: ra e para bore; Përveç 
kritikës ndaj fjalive të mësipërme ai tërheq vëmendjen edhe në rastet kur fjalët 
shqipe përdoren me kuptim të shtrembëruar nën ndikimin e fjalive përkatëse 
të gjuhëve të huaja si: zihem me bast nga “se fatime so bast”; nuk kishte kush 

SHBLU, Tiranë, 2000, botuar në Buletin shkencor, UNIEL, 2/2000, f.184v.
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nga “nije bilo nikoga”; ndihesha ftohtë nga “osecao sam se hladno”. Këto ndi-
kime të serbokroatishtes apo të serbishtes prekin strukturën gramatikore ose 
edhe atë fonetike. 

Në fushën e leksikut problemi më i dukshëm, më shqetësues dhe më i 
diskutueshëm ka qenë dhe vazhdon të mbetet zëvendësimi i fjalëve të huaja të 
panevojshme. Për autorin rëndësi ka studimi i proceseve të gjalla që po zhvil-
lohet në fushën e normës leksikore si rezultat i pasurimit të leksikut letrar me 
fjalë të gjuhës së popullit që nuk janë pasqyruar më parë në letërsinë tonë.

Në fushën e leksikut ai jep raste të zëvendësimit të fjalëve të huaja duke 
shfrytëzuar visarin e popullit të të gjitha trevave shqiptare. Përpjekjet e prof. 
Mehmetit për pastërtinë e thjeshtësinë e gjuhës dëshmojnë mendimet e tij për-
parimtare për gjuhën letrare. Ai është kundër një gjuhe artificiale të mbushur 
me fjalë të huaja. Ai është shprehur se përdorimi i fjalës së gjuhës së gjallë 
është mjaft i rëndësishëm, mbledhjen e fjalës së rrallë e vështron në të gjitha 
trojet shqiptare, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, Maqedoni etj. . Ai 
u kushton vëmendje fjalëve dialektore të rralla të gurrës popullore, që në Shq-
ipëri njihen si dialektore, fjalëve të trevave shqiptare që në Shqipëri njihen, por 
përdoren mjaft rrallë ose përdoren me një kuptim tjetër. Për autorin “Këto fjalë 
që janë me qindra duhen mbledhur, studiuar dhe ato që nuk formojnë sinonime 
leksikore absolute duhet të gjejnë vend në fondin leksikor të gjuhës letrare kom-
bëtare shqipe dhe të përdoren më gjerë…”(Çështje të shqipes standarde, Tiranë, 
2009, f. 73). Kështu ai sjell fjalët shitore (dyqan); tymtar (oxhak); përgojime 
(thashetheme); rrokaqiell (grataçielë); shtrojë (dyshek); mbulesë (kopertinë); 
nënkresë (jestek); ngareng, ithtar, kalamendem, harkor, hamendem etj. . Kon-
tribut për leksikun janë rreth 200 fjalë të mbledhura nga zona e Peqinit.; 470 
fjalë nga të folmet e Kavajës[10]; 185 fjalë nga e folmja e Shpatit[11]etj. .

Në fushën e leksikut një detyrë tjetër e rëndësishme është luftimi i përdori-
meve të gabuara të fjalëve. Këto përdorime të gabuara dëmtojnë përpikërinë e 
qartësinë e gjuhës dhe fuqinë e saj shprehëse. Në këtë mes autori dallon gabi-

[10] Shih, Dialektologjia shqiptare II, f.133-223. 
[11] Shih, Dialektologjia shqiptare I, f.253-257.
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met tipike dhe të përsëritura nga ato gabime që janë të rastit ose individuale. 
Në letërsinë artistike duhet luftuar përdorimi i tepruar i disa fjalëve të tipit 
dialektor i disa huazimeve krahinore etj. .

Në gjininë e publicistikës përveç një përdorimi të tepruar fjalësh të huaja 
autori vë re edhe gabime në përdorimin e fjalëve shqipe si përdorime me kup-
tim të ndryshëm nga ato që kanë në të vërtetë, disa të tjerave u shtohen gabi-
misht kuptime që nuk i kanë dhe një varfëri të fjalorit .

Një pjesë e rëndësishme e problematikës së kulturës së gjuhës janë pady-
shim edhe ato që lidhen me njësimin e drejtshkrimit dhe rrugët e ligjësitë për 
përvetësimin e tij. Puna e palodhur e gjuhëtarit tonë ka nisur edhe në këtë dre-
jtim mjaft herët, me hartimin e projekteve të drejtshkrimit. Pjesë e kontributit 
të tij për drejtshkrimin e shqipes janë: artikujt Drejtshkrimet e pasluftës (Çëshje 
të shqipes standarde 2014, f. 174-180); Disa vërejtje e sugjerime për rregullat e 
drejtshkrimit të shqipes 1967 (Gaz. Mësuesi, 11 tetor 1972); Probleme të diskutu-
eshme rreth “Drejtshkrimit të gjuhës shqipe 1973 (gaz. Republika, 17-19 shtator 
1995); Kongresi i drejtshkrimit dhe norma gramatikore në gjuhën e sotme letrare 
(Gjuha jonë, 1998, nr. 1-4); Zbatimi i drejtshkrimit të njësuar detyrë e të gjithëve 
(gaz. Shkumbini, Elbasan, 24 gusht 1974) etj. . Çeliku është për afrim më të 
madh të drejtshkrimit me drejtshqiptimin e sotëm në përgjithësi, por edhe me 
drejtshqiptimin verior në veçanti, ai sugjeron: mënjanimin e shkrimit të -nj- 
në fund të fjalëve te shumësi i emrave mashkullorë, duke parapëlqyer trajtën 
me -j (barij, lumej etj.) si trajta të reja fonetike që kanë evoluar në mënyrë të 
natyrshme si te foljet (punoj, punoja); heqjen e -ë-së pastheksore kur ajo nuk 
pasqyron shqiptimin real të sotëm si: emëroj, zemërim, dhelpëra, gjarpëri, në 
vend emroj, dhelpra, gjysëm etj. Normësimi i shqiptimit është një nga detyrat 
më të rëndësishme dhe më të ngushta në kulturën e gjuhës. 

Me drejtshkrimin lidhet edhe mënyra e transkriptimit në gjuhët e huaja e 
në gjuhën shqipe. Mungesa e rregullave të caktuara për këtë çështje ka çuar që 
gjithësecili të veprojë sipas mënyrës së vet ose të mos ndjekë kurrfarë rregulle a 
parimi. Hyrja e një emri të huaj nëpërmjet një gjuhe të dytë a të tretë bien ndesh 
në kundërshtim me rregullat dhe duke shërbyer si model i gjallë bëhen shkak 
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për gabime të reja. Autori bën përpjekje serioze për zgjidhjen e këtij problemi. 
I drejtë është mendimi i tij për emrat e përveçëm të huaj mund të përdoret 
drejtshkrimi i dubluar informues (emri i shkruar në gjuhën shqipe fill pas tij, 
në kllapa të vendoset vetëm një herë emri i shkruar në trajtën origjinale), por 
vetëm në fillim të tekstit. Më tutje përdoret vetëm trajta sipas drejtshkrimit të 
shqipes. Autori njeh rrugët e formimit dhe prirjet e gjuhës sonë letrare veçoritë 
e saj strukturore dhe funksionale. Zëvendësimi i fjalëve të huaja kërkon natyr-
isht një njohje të mirë të fjalëformimit të shqipes. Me mjaft interes është arti-
kulli ‘’Mbi analizën strukturore të fjalës’’ në të cilën autori vështron në mënyrë 
të përmbledhur disa çështje të një karakteri më të përgjithshëm teorik, por 
mjaft gjerësisht shumë çështje të një karakteri praktik që lidhen me përbërjen 
strukturore të fjalës dhe analizën e saj. E. Hysa e quan këtë studim “Përpjekje 
serioze për një vështrim tërësor, me tërë problematikën që paraqet formimi i 
fjalëve në gjuhën shqipe.”[12] Puna e autorit në fushën e kulturës së gjuhës është 
e madhe dhe me rëndësi teorike e praktike kombëtare e shoqërore. Mendimet 
e reja të autorit të hartuara si rregulla të një gjuhe letrare të njësuar ndihmojnë 
në stabilizimin e normës letrare të shqipes. 

Ai cakton rregulla pikësimi duke u nisur nga veçoritë e strukturës dhe e 
intonacionit të shqipes. (Vizat dhe kllapat, Drita, 6 shkurt 1972; Një përdorim i 
presjes, Drita, 5 mars 1972; Pikësimi i thirrorit, Drita, 2 shtator 1973 etj.) Shumë 
nga gabimet e kanë burimin te dobësitë e mësimit të gjuhës në shkollë. Çeliku 
e sheh të domosdoshme të bëhet “hartimi dhe përdorimi i teksteve të njëjta 
për të gjitha shkollat dhe për të gjitha trevat shqiptare”( Çështje:253). Aktual 
qëndron edhe sot mendimi i tij se: “Zotërimi dhe përdorimi i standardit bëhet 
me dëshirë, me atdhetarizëm dhe me përgjegjësi nga të gjithë shqiptarët, nga 
intelektualët, mësuesit, nxënësit, studentët, nga të gjithë fermerët e punonjësit 
e komunitarët e të gjitha trevave shqiptare e bashkësitë shqipfolëse. Por, mbi të 
gjithë nga njerëzit e penës, nga shkrimtarët, gazetarët, punonjësit e mediave, të 
cilët luajnë një rol të jashtëzakonshëm në rrezatimin e standardit ku jetojnë e 
punojnë shqiptarët” ( Çështje:253).

[12] E. Hysa, Prof. dr. Mehmet Çeliku, “Probleme të morfologjisë së gjuhës së sotme shqipe” 
Shtëpia botuese “Libri universitar”, Tiranë, 1997,f. 337, botuar në Gjuha jonë, 1-2, 1999, f. 
111.
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Për ngritjen e përgjithshme të nivelit të kulturës së gjuhës ai krijon mjetet 
e nevojshme, gjen rrugët më të përshtatshme duke trajtuar rrugët kryesore. 
Gramatika e tij praktike e hartuar në mënyrë të thjeshtë për një publik më 
të gjerë është një mjet i pazëvendësueshëm.[13]Vepra karakterizohet nga prirja 
për të dhënë sa më pak teori drejtpërdrejt dhe sa më gjerë faktet e strukturat 
tipike të shqipes standarde, të klasifikuara në përputhje me arritjet bashkëko-
hore. Aty pasqyrohen arritjet teorike të pranueshme, por nuk mungojnë edhe 
qëndrime të reja për dukuri të veçanta gjuhësore, për klasifikime dukurish dhe 
për paraqitjen e tyre. Në këtë vepër jepet e plotë struktura gramatikore e shq-
ipes standarde në morfologji, fjalëformim dhe sintaksë duke e paraqitur atë 
në mënyrë sa më të thjeshtë e të kapshme. Kjo gramatikë është një ndihmesë e 
madhe për shqiptarët jashtë atdheut, të cilët duan ta mbajnë të gjallë gjuhën e 
tyre të vjetër, të pasur e të bukur, por të thellojnë edhe njohuritë gramatikore. 
Ajo është një ndihmesë e madhe edhe për të gjithë mësuesit e shkollave në 
Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Mal të Zi etj. . Gjuha zhvillohet, pasurohet në 
mënyrë të pandërprerë. Kështu ai herë pas here bën saktësime dhe vërejtje të 
veçanta. Zhvillimi objektiv i gjuhës kërkon rishikim e rivlerësim të herëpasher-
shëm të kufirit të normës, sidomos të varianteve normative. (Çështje:188). Jeta 
e gjallë e gjuhës, praktika e përditshme e përdorimit të saj, nxjerr një varg 
çështjesh e problemesh që nuk mund të përfshihen në një gramatikë apo një 
fjalor. Në ditët tona kur në procesin e zhvillimit gjuhësor ndodhin bashkëve-
prime të fuqishme të trajtave e varianteve me baza dialektore të ndryshme, 
lind nevoja e drejtimit të këtij zhvillimi gjuhësor për të shmangur lindjen e 
trajtave të gabuara, që sjellin çrregullim në sistemin e gjuhës e që është shumë 
e vështirë të largohen, po të arrijnë të përhapen e të nguliten. Del si kërkesë 
themelore vënia e punës mbi baza të drejta shkencore-teorike. 

Detyrë kryesore është njohja e normës së gjuhës letrare të sotme, argu-
mentimi dhe përcaktimi i saj, duke u mbështetur në rrugën dhe rrethanat e 
veçanta të zhvillimit të gjuhës sonë letrare dhe duke marrë parasysh tendencat 
e zhvillimit të saj të mëtejshëm. Për të kryer këtë punë autori mbështetet mbi 

[13] M. Çeliku, M. Karapinjalli, R. Stringa, Gramatika praktike e gjuhës shqipe, Tiranë, 
2011. Vepra është hartuar nën drejtimin e Prof. dr. Mehmet Çelikut, që është autori i pari-
meve themelore e qëndrimeve teorike mbi të cilat ajo mbështetet si dhe kryeredaktor i saj.
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një material të pasur faktik, të cilin e ka nxjerrë nga vëzhgime të kryera me 
kritere të drejta mbi gjuhën e gjallë. Një kujdes të veçantë ai i kushton gjuhës 
letrare të folur duke e studiuar në shumëanshmërinë e larminë e saj. 

Me synimin dhe guximin për t’i hyrë çështjeve problemore të patrajtuara 
a të trajtuara si dhe përpjekjen për të dhënë ide e zgjidhje të reja të ndryshme 
nga pararendësit, por gjithnjë duke vlerësuar arritjet e tyre, mbi të cilat ai i ka 
çuar më tej ato, ai me të drejtë mund të quhet si një ndër përfaqësuesit më të 
shquar të kulturës së gjuhës në gjuhësinë shqiptare brenda dhe jashtë trojeve 
shqiptare. 
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radu su prikazane predstave pripadnika romskog stanovništva u 
Podgorici o tome ko su uspešni ljudi u njihovoj zajednici i koji su 
to putevi kojima neko može postati uspešan. Cilj rada je da prika-
že na koji se način u marginalizovanoj i socijalno najugroženijoj 
zajednici u Crnoj Gori pojmi uspešnost, koji su to principi na 
osnovu kojih se meri nečiji uspeh kao i opis mogućih puteva koji 
mogu dovesti do uspeha.

Ključne reči: uspeh, siromaštvo, bogatstvo, materijalno bogat-
stvo, ne-materijalno bogatstvo, deca, darežljivost

Retko ko u Srbiji nije čuo za čuveno romsko selo Draginje u op-
štini Koceljeva, poznato po izuzetno velikim kućama, pozlaće-
nim kapijama, gipsanim lavovima i zmajevima koji su postavljeni 
na ulazu da „čuvaju“ unutrašnjost romskog doma, ali i da nama 
sa strane „kažu“: „Mi smo bogati!“

U Crnoj Gori nećete nigde naći takav tip romskih naselja, iz pro-
stog razloga što ne postoje. Specifičan reljef sa brdima i planinama 
i teške zime povukle su i crnogorsko stanovništvo iz planinskih 
sela, dok su ravnice uz tokove reka u kojima je moguća poljopri-
vreda i izvesna zarada od agronomije, manje privlačna za romske 
grupe koje su se od samih početaka doseljavanja na crnogorsko 
tlo smeštali na obodima većih naselja. Tu su lakše mogli doći do 
zarade zahvaljujući „romskim“[1] zanimanjima i veštinama kojima 
manje više i danas dolaze do novca, a koje se kreću od kovačkog 
zanata, rada u čistoći, trgovine, sakupljanja sekundarne sirovine, 

[1] Poznato je da Romi od samog dolaska na Balkan obavljaju poslove koje 
većinsko stanovništvo nije želelo da obavlja ili zbog osećaja sramote ili zbog 
verovanja da određena zanimanja donose nesreću, kao što je na primer 
slučaj sa kovačkim zanatom koji se smatrao „đavoljom rabotom.“ Videti u 
Dušan Bandić, Narodna religija Srba u 100 pojmova, Beograd 2004

Vesna Delić
Poimanje uspešnosti kod 
romske zajednice u Crnoj Gori

U
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pa i prošnje i gatanja. Svaka periferija većih crnogorskih gradova mesto je koje 
su u različitim vremenima naselili pripadnici romske zajednice a u kojima se 
prepoznaje njihov specifičan „arhitetonski pečat.“ Trošne barake sa satelitskim 
antenama, drvene improvizane garaže, prizemne zidane kuće, kuće na dva ili 
tri sprata sa masivnim kapijama. Naselja su mešovitog tipa i u svom sastavu 
mogu sadržati manje celine u kojima se nalaze barake ili prizemne kuće kao i 
višespratne kuće koje se razasute nasumično po celom naselju. Međutim, nije 
redak slučaj da i različiti tipovi stambenih jedinica stoje jedni pored drugih. 
Upravo ovako izgleda i mesna zajednica Konik grada Podgorice u kojoj se u 
ovom gradu nalazi najveći broj pripadnika romske zajednice.

U Crnoj Gori se danas nalaze dve romske grupe koje sebe nazivaju Čergarima 
i Romima-Muslimanima. Rasprostranjeni su po celoj Crnoj Gori, pogotovo u 
centralnim i južnim delovima zemlje, dok na severu naseljavaju u većem broju 
samo Bijelo Polje, Berane i Pljevlja. U Podgorici, kao što je već rečeno, najveći 
broj pripadnika ovih grupa naseljen je na Koniku, dok Čergara ima u manjem 
broju i u drugim krajevima grada.

Čergari su nomadsko stanovništvo za koje se smatra da je u Crnu Goru došlo 
sa prostora Bosne i Hercegovine sredinom 19. i početkom 20. veka. Leti su se 
kretali po crnogorskim selima i obilazili katune gde su crnogorskim seljacima 
popravljali bakarno posuđe, trgovali sa konjima, gatali i prosili. Zimi su tražili 
sklonište u većim naseljima čekajući Đurđevdan da opet krenu sa svojim kara-
vanima. Sa nomadskim načinom života prestali su 60tih godina 20. veka, mada i 
danas neke čergarske porodice, pogotovo one sa severa zemlje, čitava leta provo-
de na primorju u improvizovanim smeštajima gde se bave trgovinom. Najčešće 
sakupljaju sekundarnu sirovinu ili prodaju polovnu i novu robu. Kalajdžijski za-
nat kojem su bili vični njihovi preci sada obavlja tek po koji stariji pripadnik čer-
garske grupe. Dosta njih je u poslednjih par decenija emigriralo u inostranstvo.

Romi Muslimani su došli u Crnu Goru sa Kosova i Metohije, između dva svet-
ska rata, i nakon II Svetskog rata, i to u više navrata tokom pedesetih, šezde-
setih i sedamdesetih godina 20 veka. Veliki deo se naselio i poslednjih godina 
usled ratnih dešavanja na Kosovu. Prvi Romi Muslimani koji su doselili u Pod-
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goricu živeli su ispod mosta i po pećinama dok im kasnije grad nije obezbedio 
barake u naselju Čepurke. Usled širenja grada te barake su uklonjene i Romi 
su premešteni na Konik gde se njihov broj znatno uvećavao usled daljih eko-
nomskih migracija. Još i danas se može čuti na terenu među pripadnicima te 
zajednice kako govore: „Crna Gora je majka sirotinjska.“ Javno Komunalno je 
i dalje firma koja zapošljava najviše Roma Muslimana dok oni koji nisu ostva-
rili radni odnos, uglavnom skupljaju sekundarnu sirovinu ili preprodaju robu. 
Retke su porodice koje nemaju barem jednog rođaka u inostranstvu.

Bez obzira na razlike koje postoje između ove dve grupe, pored naziva romski, 
uočljiva je još jedna zajednička karakteristika koja je relevantna za ovaj rad, a to 
je pripadnost marginalnim grupama. U najširem smislu „u marginalne grupe bi 
uključili one skupine unutar šireg društva koje puno ne sudeluju u bitnim druš-
tvenim procesima (ekonomskim, kulturnim, političkim). Obično se govori o tri 
dimenzije marginalizacije: ekonomskoj, prostornoj i sociokulturnoj. Od čega se 
pod ekonomskom podrazumeva nemogućnost formalnog uključenja u procese 
proizvodnje te i na hroničnu nestabilnost zaposlenja; prostorna marginalnost se 
može videti ne samo na nivou rezidencijalne segregacije već i na nivou funkcija 
urbane centralnosti gde su marginalizovani prostori grada deficitarni u komu-
nikacijskom, infrastrukturnom i drugom pogledu i; sociokulturni aspekt mar-
ginalizacije koji obuhvata vrednosne i normativne orjentacije te individualna i 
kolektivna ponašanja. Odnosno, sukobljavanja pojedinaca u različitim socijal-
nim situacijama objašnjavaju se postojanjem specifičnih kulturnih obeležja.“[2]

Romske grupe u Crnoj Gori mogle bi praktično biti „školski primer“ za ovako 
definisane marginalne grupe. Upravo iz tog razloga biće interesantno pokušati 
odgovoriti na pitanje šta za njih predstavlja uspešnost.

ŠTA JE USPEH?

Kada bi sproveli anketu među našim poznanicima ili slučajnim prolaznicima 
sa pitanjem šta je za njih uspeh sigurno je da bi dobili različite odgovore koji bi 

[2] Zoran Šućur, Romi kao marginalna skupina, Društvena istraživanja: časopis za opća 
društvena pitanja, Br. 2-3, Zagreb 2000, str. 214-215
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se verovatno kretali od trenutnog zadovoljenja određenih želja i potreba, pa do 
poimanja uspeha kao potpunog zadovoljenja životnih želja koje bi dovele do 
određene lične, socijalne i ekonomske satisfakcije. Svakako da će u ovom po-
gledu predstave o uspehu zavisiti od sredine, društva, kulture ili subkulturnih 
grupa iz koje pojedinac ili pojedinci dolaze. Stoga možemo reći da je poimanje 
uspeha kulturno ali i socijalno uslovljeno i da predstave o njemu mogu biti 
različite u različitim društvima ali i da mogu biti različite u različitim vre-
menima što ga čini promenljivom kategorijom. Tako, I. Vajli „dozvoljavajući 
hronološko i sadržinsko preklapanje identifikuje tri istorijska modela uspeha. 
Prvi, izveden iz puritanizma srednje klase, zastupa hijerarhizovani socijalni 
red u kome uspeh znači postignuće u umerenom takmičenju na ovom svetu i 
spasenje na onom. Drugi pogled postojao je u 19. veku pomešan sa više sve-
tovnom, individualnom i dinamičnom tradicijom koja izjednačava uspeh sa 
velikim bogatstvom, industrijskim napretkom i neograničenom mobilnošću. 
U dvadesetom veku nastaje mnogo benigniji vrednosni sistem, gde se uspeh 
izjednačava sa ličnim ispunjenjem i društvenom odgovornošću, više nego bo-
gatstvom i vertikalnom pokretljivošću.“[3]

Činjenica je da savremeno poimanje uspeha zavisi od više činioca i da ćemo 
u zavisnosti od osoba[4] ili posebnih disciplina dobiti različite definicije nečije 
uspešnosti. Ipak, ono što će svakako biti zajedničko za takve definicije jeste 
da uspeh donosi određenu vrstu zadovoljenja koja ne može u tom smislu biti 
samo individualna satisfakcija već bi bilo poželjno da ona bude prepoznata i 
verifikovana od strane društva kome pojedinac pripada a koje je u skladu sa 
vrednosnim sistemima koji su izgrađeni od strane tog istog društva. Možda 
možemo reći da se uspehu onda može pripisati nekoliko dimenzija po koji-
ma on funkcioniše, a što bi na primer bila individualna, socijalna, kulturna 
i ekonomska dimenzija. Ne mora da znači da će ove dimenzije jedna drugu 
isključivati već je više verovatno da će se preklapati i da će u zavisnosti od 
društvenog konteksta u kome je neka osoba postala uspešna prevladati jedna 

[3] Ivan Kovačević, Sremski berberin u vremenima promene, Etnoantropološki problemi 
n.s. god. 2. sv. 1, Beograd 2007 str.16-17
[4] Na primer Vinston Čerčil govoreći o uspehu je izjavio: „Uspeh je ići od greške do 
greške bez gubitka entuzijazma“
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ili druga dimenzija ili se osoba ne može ni smatrati uspešnom ukoliko nema 
barem dve dimenzije, na primer i socijalnu i ekonomsku.

Obično se za uspeh u modernom društvu vezuje ekonomska dimenzija odno-
sno izvesno bogatstvo koje je neko uspeo da stekne zahvaljujući svom radu, 
kreativnošću ili pukom srećom.[5] Međutim, ni to nije potpuno jednostrano 
pa se određeni „kvalitet“ uspešnosti ponekad ocenjuje i time da li osoba pored 
materijalnog bogatstva ima i ono ne-materijalno i da li je nekada bolje biti siro-
mašan (a „ne-materijalno imućan“) ili bogat (a „ne-materijalno siromašan“)?

Kako bi bolje razumeli ove, na prvi pogled, kontradiktornosti poslužiću se 
shvatanjem bogatstva i siromaštva koju je iznela Ildiko Erdei. Po njoj, bo-
gatstvo i siromaštvo su kulturne konstrukcije, proizvod posebnih društvenih 
okolnosti koje kategorije bogatstva i siromaštva ispunjavaju različitim sadrža-
jima i na taj način razvijaju odgovarajuće društvene predstave o njima. Činje-
nica je da se unutar kulture pojam bogatstva koristi da bi se odredili društveni 
statusi, kao i da je kategorija bogatstva povezana sa kategorijom moći, i da je 
takav pojam bogatstva široko rasprostranjen. Ipak, shvatanja o tome šta čini 
bogatstvo pojedinca ili grupe, kao i pravila njegovog korišćenja, društveno su i 
kulturno različita, a razlikuju se i unutar određene kulture. Naime, svaka kul-
tura i svako društvo izgrađuje i primenjuje sopstvena merila i pravila koja se 
odnose na to šta čini bogatstvo, kako se ono može, treba, mora steći kao i kako 
se postupa sa njim.[6]

Kada govorimo o materijalnom bogatstvu, pod čim podrazumevam materijal-
na dobra, pokretna i nepokretna, obično se uspeh meri sa potrošnjom, odno-
sno sa tim koliko je neko „razmenio“ novačanica da bi dobio lično svoje statu-
sne simbole moći. „Potrošnja je postala glavni referentni okvir za artikulisanje 
iskustava, čak i tako delikatnih i ličnih kao što su estetske preferencije i intimne 

[5] Primere o savremenim pričama i mitovima o iznenadnom bogatstvu videti u I. 
Kovačević, Sremski berberin u vremenima promena, Etnoantropološki problemi n.s. god. 
2. sv. 1, Beograd 2007; Ivan Kovačević, Priče o dobitnicima, Etnološke sveske 5, Beograd 
1984
[6] Ildiko Erdei, Potrošnja i identiteti u savremenoj Srbiji – Narodne predstave o bogat-
stvu i siromaštvu, Etnografski institut SANU, Posebna izdanja 49, Beograd 2003
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preokupacije. Uspeh je društveno noramtivizovan, u skladu sa neoliberalnim 
vrednostima, kao mogućnost zadovoljenja sve većih potrošačkih želja, a meri 
se, pre svega, po stepenu porasta potrošačkih mogućnosti. Ovo je moguće u 
ambijentu u kome se tržište menja od kontrolisanog, za koje je karakteristična 
ograničena potrošnja, ka deregulisanom, na kome postoji obilje različitih roba 
i teorijski neograničena mogućnost potrošnje.“[7] Međutim, u toj tranziciji ne-
kima je moguća samo teorijska mogućnost potrošnje jer obično u takvom mo-
dernom potrošačkom društvu postoje dve suprostavljene društvene pozicije 
koje možemo označiti kao „ turiste i vagabunde, odnosno „dobitnike“ i „gubit-
nike“ tranzicije.[8] „Dobitnici“ bi bili oni koji mogu da poboljšaju svoj životni 
standard i promene životne stilove dok „gubitnici“ ne mogu da se uključe u 
prakse potrošnje po modelu zapadnog kapitalizma. 

U „vagabunde“ svakako možemo uključiti romske grupe pošto smo već defi-
nisali da spadaju u marginalna društva kojima egzistencija zavisi od niskosta-
tusnih zanimanja, socijalne pomoći i neformalne ekonomije, društva koja ne 
raspolažu velikim kapitalom kojim bi se uključili u potrošačku trku. Svakako 
da oni jesu deo potrošačkog sveta i da pojedinci među njima mogu odskočiti 
na toj „ekonomskoj lestvici“ ali pitanje je da li će veći ekonomski kapital u tim 
zajednicama biti dovoljan da se neko označi kao uspešan. Kao što smo već rekli 
bogatstvo ali i siromaštvo je kulturna konstrukcija i zavisiće od već stvorenih 
društvenih predstava i značenja koje im društvo daje. Već su neki istraživači 
ispitivajući pojmove bogatstva i siromaštva utvrdili razliku između imetka i 
blagostanja. Gde se „imetak može izmeriti i objektivno proceniti i koga može-
mo izjednačiti sa ekonomskim kapitalom. Imetak je potreban, ali ne i dovoljan 
da bi se ostvarilo blagostanje, za koje je uvek potrebno nešto više. To nešto više 
mogu biti elementi ne-materijalnog kapitala (zdravlje porodice, porodična 
sloga, talenat za vođenje posla, političke veze, nekada i sreća).[9] 

[7] Ildiko Erdei, „Oči zelene kao dolari“- Antropologija potrošnje u Srbiji u tranziciji, 
Zbornik etnografskog instituta SANU i EI, Beograd 2005, str. 179
[8] Isto
[9] Ildiko Erdei, Bogatstvo u tranziciji – Konceptualizacija bogatstva na primeru dva 
knjaževačka preduzetnika, Etnoantropološki problemi, Zbornik radova, Beograd 2005
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To blagostanje ili ne –materijalni kapital može se u nekim društvima kao što su 
romske marginalne zajednice shvatiti kao veći razlog da osobe koje ga posedu-
ju sebe okarakterišu kao uspešne ili da možda kažem srećne. Romski elementi 
ne-materijalnog kapitala i to nešto više bi bila deca, poštenje, darežljivost, spo-
sobnost, znanje. 

Za razliku od široko ukorenjenih shvatanja o romskoj zajednici kao anarhič-
nom, nazadnom i nespremnom za bilo kakav pomak to je društvo sa jasno 
definisanim socio-kulturnim sistemom i sopstvenim pravilima ponašanja. 
Izuzetno su svesni svog položaja i mogućnosti koje mogu da postignu u ve-
ćinskom svetu s obzirom da se nalaze na dnu društvene lestvice. Vrlo lako 
će vam objasniti zašto nemaju imetak ali zašto zato imaju to nešto drugo. U 
društvu u kome je jako teško napredovati i doći do izvesnog kapitala na druš-
tveno prihvatljivi način, s obzirom na njihove realne (ne)mogućnosti negde je 
razumljivo da su Romi tokom vremena stvorili sopstveni vrednosni sistem i 
dali malo veću prednost ne-materijalnom nego materijalnom. Naravno da je 
materijalno bogatstvo za svakoga od velike važnosti jer pre svega pruža sigur-
nost i odstranjuje poznati strah od neizvesne sutrašnjice ali isto tako nekada 
samo bogastvo po sebi nije dovoljno ili je čak društveno neprihvatljivo ukoliko 
čovek koji ga poseduje pored imetka nema i ne-materijalni kapital koji će mu 
doneti ugled pa onda i uspeh u punom smislu te reči. Kako bih ukazala na ova-
kve predstave o bogatstvu, siromaštvu i uspehu, u daljem tekstu ću pokušati da 
na osnovu analize materijala prikupljenog terenskim istraživanjem prikažem 
koja su merila i pravila koja su Romi izgradili u shvatanju bogatstva, siromaš-
tva i uspešnosti i na koji se način ono mora ili može steći i na kraju kako treba 
postupati sa njim.

„DECE I PARA NIKAD DOSTA!“

Dok sam bila na terenu najčešće ponovljenu rečenicu koju sam čula od svojih 
ispitanika jeste: „Dece i para nikada dosta!“ Terensko istraživanje koje je imalo 
za cilj da istraži koje su predstave o uspešnosti u romskoj zajednici, pa iz toga 
i na koji način konceptualizuju bogatstvo i siromaštvo koje je negde direktno 
vezano sa samim pojmom uspešnosti pokazalo je da prave jasnu razliku izme-
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đu materijalnog bogatstva, za šta je dokaz i merilo imućnog člana zajednice 
kuća na III sprata i ne-materijalnog bogatstva čije je merilo broj dece, darežlji-
vost i poštenje.

Tako u većini odgovora koji su se odnosili na nečiji imetak a što su navodili 
kao dokaz da je neko imućniji ili dobrostojeći obično je glasilo: „Ima finu kuću, 
kuću na III sprata.“ Kao dokaz bogatstva navedeni su i dobar auto i markirana 
garederoba, ali ipak najveće merilo je spratnost kuće.

Sama kuća po sebi nije dovoljna da bi se ispoljio veći stepen bogatstva već je 
potrebna izvesna grandioznost, odnosno u romskim pojmovima „trospratnost“ 
kojom se šalje poruka da je neko bogat pa da i ima određeni status u zajednici u 
kojoj živi. Još su Dobrila Bratić i Miroslava Malešević osamdesetih godina istra-
žujući o gastarbajterskim kućama u severnoistočnoj Srbiji primetile da kuća po-
red primarne funkcije obezbeđivanja stambenog prostora ima i funkciju pokazi-
vanja društvenog statusa. „Ona reprezentuje položaj porodice u odnosu na širu 
zajednicu i na taj način se vrši svojevrsna komunikacija sa susedima, odnosno 
širom okolinom. Kuća je poruka drugima o radom stečenom bogatstvu. Preko 
nje porodica naglašeno ističe stepen svoje moći i uspeha.“[10] I upravo romske 
trospratnice drugi Romi vide kao znak uspeha svojih sunarodnika (pitanje vrste 
rada na osnovu kojih su oni došli do tih statusnih stambenih jedinica obradiću 
malo kasnije). Ono što je primećeno u naselju Konik, u kojem sam izvršila istra-
živanje, jeste da takvih trospratnica nema baš puno a što su potvrdili i ispitanici 
na terenu. Neke od tih kuća nisu naseljene jer su njihovi vlasnici stalno nasta-
njeni u inostranstvu pa su slično kao i srpski gastarbajteri sagradili kuću u svom 
rodnom mestu da okolinu podseća na njihove uspehe. Dok u onim trospratni-
cama koje su naseljene i u kojima sam imala prilike da budem, a koje pripadaju 
Romima Muslimanima, po pravilu se ne koriste sva tri sprata već samo prizemni 
deo kuće. Od toga jedna veća prostorija je centralna u kojoj se kuva, u kojoj se 
okupljaju svi ukućani, gde se primaju gosti i gde se sedi se na minderima.[11] Po-

[10] Dobrila Bratić i Miroslava Malešević, Kuća kao statusni simbol, Etnološke sveske IV, 
Beograd 1982
[11] Karakterističan nameštaj za muslimanske porodice. Sunđer koji je preklopljen kao 
kauč a prostire se duž tri strane zida. Zbog debljine materijala praktično se sedi na podu.
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red ove tradicionalno opremljene prostorije imaju i moderniju nameštenu pro-
storiju sa salonskim nameštajem.

Kao još jedan od razloga što okolina trospratnoj kući daje prednost u odnosu 
na neki drugi kapital, kao što je na primer dobar automobil ili dovoljno novca 
koji bi se mogao iskoristiti za putovanja, pored poslate poruke o moći, društve-
nom statusu i novcu koje takve kuće iziskuju za svoju gradnju, dodala bih još 
jedan možda specifično romski, a to je stalna potreba za što većim prostorom.

S obzirom da na jednog člana domaćinstva otpada manje od 10m/2 i da nije 
redak slučaj da u jednoj kući živi i po 20 članova porodice oni trospratnu kuću 
vide i kao sredstvo da ostvarivanje ličnih i kolektivnih potreba. Na individual-
nom planu osoba može dobiti svoj lični prostor pa samim tim i određene slo-
bode dok na kolektivnom nivou porodica može bolje funkcionisati jer se onda 
smanjuje rizik od pojedinačnih frustracija koje može da izazove nedostatak 
prostora ali i iz toga i proisteklo razbijanje porodice.

Nemogućnost većine Roma da naprave veći stambeni prostor ali i neka vrsta 
nepisanog društvenog pravila, pogotovo u slučaju Roma Muslimana, da svi 
žive pod istim krovom ili barem u istom dvorištu, uslovila je da se kuće sma-
traju najvećim pokazateljem uspeha u materijalnom smislu. Međutim, zbog 
marginalizovanog položaja većinskog broja pripadnika romske zajednice i ma-
lih šansi da dođu do većeg kapitala izgrađen je vrednosni sistem u kome se 
više ceni ne-materijalni kapital nego materijalni. Pa kao najčešći odgovor na 
pitanje Šta je za Vas bogatstvo bio je: „Deca!“

Odgovori su se uglavnom odnosili na što veći broj dece, onda zdravlje dece 
i na kraju sposobnosti roditelja da deci obezbede hleb na stolu i obrazovanje 
koje oni nisu imali, a koje vide kao izlaz iz loše ekonomske i socijalne situacije 
u kojoj se njihovo društvo nalazi. U tom smislu novac za njih predstavlja sred-
stvo koje će ostvariti gore navedene želje ali mu ne pridaju onoliku vrednost 
koliku pridaju kapitalu izraženom u broju dece. Kao potvrdu malopre rečenog 
možemo videti u izjavi koja je dala dvadečetvorogodišnja Romkinja koja ima 
već petoro dece i još dvoje na putu: „Onaj koji ima para, a nema decu taj nije 
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bogat. Šta će mu pare kada nema dece. Onaj koji ima decu, a nema para taj je 
bogat. Ja hoću još desetoro da pravim.“ Takođe, nečije materijalno bogatstvo 
se ne vrednuje ako osoba poseduje materijalni kapital i ima decu ali deca nisu 
dobrog zdravlja. Tako je jedna samohrana romska majka troje dece govoreći 
o bogatstvu izjavila: „Moje najveće bogatstvo su moja deca. Samo kada su mi 
oni zdravi, ništa drugo ne bih želela. Sve bih dala i kuću i sve da imam nor-
malno dete. Ja sam radila kod jedne crnogorske porodice koji su bogati ali im 
ćerka bolesna. I džaba onda i pare i sve kada je dete bolesno.“ Sebe smatraju 
bogatijim odnosno uspešnijim i u odnosu na bogataše koji imaju samo žensku 
decu. Jedna priča koju sam zapisala na terenu od sredovečnog Roma prenosi 
tu poruku.

„Sastavili su se dva bogataša i jedan siromah i kladili se ko je veći bogataš.
 Prvi bogataš reče da ima fabriku i kćerku. 
Drugi bogataš reče da ima tri kuće i kćerku.
Siromah reče da on nema ništa ali ima sedam sinova.
 Na kraju siromah zaključi da je on najbogatiji jer mu se ime neće zatreti 
a njih dvojica su radili za zetove.“

U društvu u kome retko ko poseduje nepokretnu imovinu koju je ili nasledio 
ili sam stekao a da za taj isti posed ima list nepokretnosti sa svojim imenom na 
njemu jedan od osnovnih „predmeta“ nasleđivanja je porodično prezime koje se 
prenosi na mušku decu, ali i vlastita imena koja se daju po principu deda-unuk.

 Kao jedan od načina da zaštite svoj socio-kulturni sistem i da ne dozvole da 
dođe do urušavanja je briga o podmlatku kroz društveno uspostavljena pravila 
kojima je prvo regulisan brak (zabranjeni su brakovi sa pripadnicima drugih 
zajednica), drugo, stvorene su društvene predstave o deci kao najvećoj vred-
nosti, odnosno bogatstvu i treće, konstruisano je društveno mišljenje kako se 
prema deci treba ponašati i kojim vrednostima decu treba učiti.

Dakle ako se vratimo na početnu rečenicu: Dece i para nikada dosta možemo 
zaključiti da novac u romskoj zajednici ima vrednost i da posedovanje materi-
jalnih dobara, kao što smo videli pre svega kuće, može da obezbedi osobi koja 
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ga poseduje društvenu moć i ugled u društvu. Međutim, sam novac i ekonom-
ski kapital nisu dovoljni da bi osoba u romskoj zajednici važila za bogatu uko-
liko pored imetka nema i ono nešto više. Na osnovu do sada rečenog možemo 
reći da u romskoj zajednici postoje tri vrste poimanja bogatstva/ siromaštva 
koje je kulturno konstruisano i verifikovano od strane zajednice koje možemo 
poređati na sledeći način:

Najbogatiji Rom je onaj koji ima materijalno bogatstvo, koje se meri trosprat-
nom kućom, dobrim automobilom i markiranom garderobom, i ne-materijal-
no bogatstvo koje se meri brojem dece koja moraju da budu zdrava ali i muška 
i ženska.

Bogat Rom je materijalno siromašan, odnosno ne poseduje veliki imetak ali 
zato ima veliki broj dece koja su zdrava i među kojima ima i muških i ženskih.

Siromašan Rom je materijalno bogat, odnosno poseduje simbole moći ali zato 
ili nema decu, ili ima bolesnu decu ili ima samo žensku decu.

„KOD SIROMAŠNOG NA ČAST KOD BOGATOG NA GLAS!“

Kao i u slučaju društvenih predstava o bogatstvu i siromaštvu, u romskoj za-
jednici stvorene su i društvena pravila na koji način se mora postupati sa ma-
terijalnim imetkom. U zavisnosti od poštovanja ili kršenja tih uspostavljenih 
pravila tokom vremena stvorene su društvene predstave o „dobroti siromaha“ 
i „škrtosti bogataša“ ali i nagrade ili kazne koja može da usledi nakon takvih 
ponašanja .

Tokom istraživanja primećeno je da se o materijalnom bogatstvu i o većini 
ljudi koja ga poseduje misli da su „loši“ da su „zaboravili da su se valjali u 
istom blatu u kome se njihovi sunarodnici još uvek nalaze“ i da su „zaboravi-
li kako je biti gladan.“ Bogatstvo mere stepenom nečijeg poštenja i spremno-
sti da pomogne onima koji imaju manje, odnosno darežljivošću. Dele vreme 
na „nekada“ i „sada“ i u tako definisanom vremenu ponašanje imućnijih. O 
prošlosti govore kao o idealnijim vremenima kada si mogao da se osloniš 
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na one koji su imućniji dok sadašnjost smatraju mračnim vremenima gde u 
većini slučajeva biti bogataš je isto što i biti loš, neobziran i pohlepan. To i 
potvrđuju rečima: „Ljudi koji imaju para, oni su duhovno nula. Oni koji ne-
maju su bogati, oni će dati uvek. Kod siromaha na čast, kod bogatog na glas. 
Siromah će dati i čašu vode i lepu reč. Bogataš ništa. U sto posto, samo je 
deset posto dobrih bogataša. I to je puno.“ Zatim: „Bilo je ranije više pomoći. 
Sada više niko neće da te vidi očima.“ I: „Sada bogati traže od siromašnih. 
Nikada im nije dosta. Traže još više.“

Međutim, postoje pravila ustanovljena tradicijom kada su i siromašni i bogati 
obavezni da pomognu onima u nevolji a to je kada je u pitanju smrt u zajedni-
ci. Pa tako sam na terenu saznala od sagovornika da ukoliko osoba umre a nje-
gova porodica nema novca da je sahrani, jedan čovek uzima knjigu i sa njom 
ide od kuće do kuće da traži prilog za sahranu. Svako daje onoliko ko može a 
njegovo ime i iznos koji je dao se upisuju u tu knjigu.

Kada se zajednica nađe u opasnosti celo društvo mora da deluje kao celina 
kako bi se zaštitilo od opasnosti koji u tom smislu predstavlja pokojnik/pokoj-
nica koji/a se ne sahrani u određenom vremenskom roku i uz odgovarajuće 
rituale. Samo zajednička aktivnost i pomoć onima koji nemaju će obezbediti 
siguran prelazak upokojene osobe na drugi svet a zajednicu zaštiti od slučaja 
da se tako nešto ne desi.

Međutim, u svesti zajednice je ukorenjeno shvatanje da je sve više onih koji ne 
gledaju na dobrobit svog društva već se više okreću svojim ličnim interesima 
kao što je već gore predstavljeno kroz neke stavove o bogatašima. Ipak, romsko 
društvo nije ostalo bez „kulturnog odgovora“ na takvo kršenje pravila pa su 
kako bi sačuvali određene kulturne i socijalne vrednosti i sprečili dalje uru-
šavanje sistema ustanovili „nagrade“ i „kazne.“ Zabeležila sam dve priče koje 
kazuju na koji način bogati mogu da prekrše društveno ustanovljene norme i 
da na kraju budu kažnjeni. Jedna se odnosi na neumereno trošenje i prikazana 
je kroz romsku urbanu legendu, a druga govori o odbijanju pomoći siromašni-
ma i prikazana je kroz narodnu legendu.
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Devizni ogrev

„Jedan čovek je radio u Italiji. Tamo je razvio posao i onda je počeo da preba-
cuje izbeglice iz Crne Gore u Albaniju a odande za Italiju. Tu su se ređali puni 
autobusi. Imali su puno para, 500 000 maraka su imali. Toliko su imali para, da 
jedno jutro kada snaja nije imala čime da zapali vatru je izvadila 10 maraka i 
zapalila ih kako bi zagrejala kuću. Onda su prestali da rade a nastavili da troše. 
Malo po malo su izgubili i stan i pare i sve živo. Sada taj čovek radi u Komu-
nalnom, žive kao podstanari i pored te jedne plate primaju i socijalnu pomoć.“

Priča o uspehu Roma koji je došao do bogatstva odlaskom iz zemlje i razvi-
janjem kanala za prevoz izbeglica u obećanu zemlju. Zahvaljujući takvoj ne-
formalnoj ekonomiji ostavario je izuzetno veliko bogatstvo (500 000 maraka). 
Dokaz izuzetnog bogatstva ali i bahatosti je loženje vatre sa novčanicom od 
100 maraka. Kada je posao prestao da cveta nastavili su neumereno da troše 
čime su izgubili bogatstvo i opet postali samo deo većine što ih je primoralo 
da se vrate niskostatusnim poslovima (rad u Komunalnom), i oslanjanju na 
socijalnu pomoć. Paljenje deviza u priči ima element legende i u ovom slučaju 
znak je neumerenog trošenja i bahatog ponašanja prema novcu koji im je u 
tom periodu obezbeđivao bolji život. Takav stav prema novcu i prestanak rada 
doveo je do gubitka bogatstva što predstavlja „kaznu“ jer nisu više cenili steče-
no, ali i vrednovali rad kao jedini način da se bogatstvo zadrži. 

Imaš pa nemaš

„Bila su dva brata. Jedan je bio baš bogat, a drugi je bio siromašan i živeo je u 
pećini sa ženom i decom. Jedno jutro kada nisu više imali ništa da jedu, reče 
žena siromašnog brata da ode kod bogatog brata i da mu traži barem jedno 
kilo brašna. On se dugo premišljao jer se plašio da će srce da mu prepukne 
ako ode kod brata a on ga odbije. Na kraju kada više nije mogao da gleda svo-
ju gladnu decu ode tužna srca kod svog brata da zatraži barem samo brašno. 
Kada je došao tamo vrata mu je otvorila snaha i drsko mu odgovorila da oni 
imaju neke goste i da sačeka dok ne pozove njegovog brata. Ode i zalupi mu 
vrata pred nosom. Kada se bogati brat pojavio na vratima upitao je siromašnog 
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zašto je došao. Siromah mu odgovori: „Došao sam brate brašna da ti tražim, 
gladna su mi deca.“ – „Okle meni, ja nemam, šta mene briga što su tvoja deca 
gladna?“ Siromašnom bratu srce prepuče. Srce i oči mu plaču. Došao je kući a 
žena ga pita šta je bilo a on joj je rekao da mu je sada još teže. Onda je kod njih 
došao „dobar“ čovek (kod nas je dobar čovek sveti čovek, objašnjenje ispita-
nika). I domaćin njemu kaže Bujrum (kod nas ko ti kaže Bujrum taj ti otvara 
i srce i dom, objašnjenje ispitanika). Dobri čovek uđe unutra sede na minder 
i reče gazdi: „Ja sam došao iz daleka i mnogo sam gladan pa da mi date nešto 
da jedem i da me primite na konak.“ Siromašni domaćin pokaza očima ženi da 
stavi nešto, a oni nemaju ništa. Ona stavi šerpu sa vodom. Sveti čovek zna da 
oni nemaju ali hoće da ih iskuša. Posle nekog vremena čovek pita ženu: „Ženo, 
hoće li ta večera?“ – „Evo mužu, nije meso još kuvano.“ Sedeli su tako dva 
sata i pričali i za to vreme nekoliko puta je domaćin ženu pitao kada će večera. 
Nakon dva sata dobri čovek reče da zna da nemaju ništa i da je došao kod njih 
samo da prespava. Oni uzviknuše: „Naravno!“ Najbolje jorgane su dali da on 
prespava. Kada je ujutru ustao, dobri čovek se zahvalio i otišao. On je pravo od 
njih otišao kod bogatog brata. Kod njih je dobar čovek otišao pocepan, prljav, 
nikakav. Da ti se život zgadi. Pokucao je kod bogatog i vrata mu je otvorila 
njegova žena. Kada ga je videla prepala se i zvala odmah muža. Kada je otvorio 
vrata i video ga bogati brat je pitao: „Šta ćeš ti ovde? Ko te je poslao?“ – „Izvi-
njavam se, došao sam iz daleka pa samo da mi date parče hleba i malo vode.“ 
Reče dobri čovek. Bogati brat mu odgovori: „Nemam ja za tebe ni vode ni hle-
ba. Beži odavde da te više nikada ne vidim.“ Dobri čovek mu reče: „Hvala na 
gostoprimstvu, ali imaš da se kaješ.“ Dobri čovek je onda kompletno bogatstvo 
bogatog čoveka prebacio kod siromaha. Sem kuće koja je ostala prazna. Sve je 
to uradio uz Božiju pomoć. Bogati muž i žena su se pogledali i upitali: „Šta bi 
ovo?“ Bogatom mužu je bilo sve jasno i rekao je: „To je zato što smo izbegavali 
siromahe.“ Posle dva – tri dana ovome što je bio bogat počela deca da plaču od 
gladi i žena mu kaže: „Mužu, idi kod brata da ti da nešto za decu.“ – „Kako da 
idem, zar si zaboravila kako sam ja njega vratio.“ Ona kaže: „ Idi, ja sam sigur-
na da on tebe neće vratiti.“ I ovaj pođe. Pokuca na vrata i snaha kaže deveru: 
„Bujrum.“ On ulazi u kuću i kaže: „Možete li da mi date nešto za decu.“ Njegov 
brat kaže: „ Kako da ne, kad moja deca imaju, imaće i tvoja!“[12] 

[12] Priču mi je ispričao Rom Musliman. On je u detinjstvu čuo priču od svog oca. Više 
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Priča sadrži dva osnovna dela: sticanje bogatstva i gubitak bogatstva. Iznenadni do-
bitak bogatstva nije izražen kroz „klasične“ puteve dolaska do većeg kapitala kao što 
je na primer rad ili gubitak bogatstva prestankom rada. Siromašan postaje bogat za-
hvaljujući poštenju i „otvorenom domu i srcu“ što se naglašava kroz izgovaranje reči 
„bujrum“ dok bogati postaje siromašan jer je zaboravio bližnjeg svoga i one koji ne-
maju. Na početku priče nam je dato da su glavni akteri dvojica rođene braće od kojih 
jedan živi u bedi (živi u pećini, deca su gladna) dok drugi živi u izobilju (živi u kući, 
ugošćava druge ljude) dok nam način na koji je jedan postao ekstremno siromašan, 
a drugi ekstremno bogat nije poznat. Međutim, za sam tok priče a i poruku koju želi 
da pošalje to je manje važno. Napravljena je opozicija čiji su akteri morali da budu 
bliski (dva rođena brata) kako bi bila prenesena društvena predstava koja postoji o 
siromašnima kao o onima koji su dobri i bogatašima kao o onima koji su loši, odno-
sno o nagradi i kazni koja onda može da usledi. Kako bi to bilo potvrđeno poslat je 
„božiji izaslanik“ u vidu dobrog čoveka koji vrši proveru i jednog i drugog. Kada se 
pokaže da siromašni otvara svoj dom i srce a bogataš ne, sledi primerena nagrada i 
kazna. Uloge se menjaju i siromašan dobija sve, a bogat sve gubi. Bogatstvo drugog 
nije socijalno i kulturno neprihvatljivo sve dok bogataš pored materijalnog kapitala 
ima i ne-materijalni kapital, što je ovde izraženo kroz darežljivost i poštenje. Da se 
materijalni kapital ne obespravljuje pokazuje i poslednja rečenica: „Kad moja deca 
imaju, imaće i tvoja,“ koju izgovara novopečeni bogataš, bivši siromah, jer je sada 
on u poziciji da pruža a ne da moli. Kroz ovakvu izjavu on oprašta bratu koji se nije 
dobro poneo kada je on molio ali i prenosi poruku naraštajima koji priču slušaju: 
Možete da steknete bogatstvo i do njega možete doći na razne načine ali će vam ono 
biti oduzeto ukoliko zaboravite da dajete. Isto tako, iako nemate ništa od kapitala 
znajte da sve dok imate poštenje i čisto srce to će svakako biti nagrađeno.

Usled materijalnog siromaštva bilo je bitno konstruisati društvene norme ponašanja 
koje će kontrolisati socijalni poredak i omogućiti da pod pretnjom od pošasti „pr-
ljavog“ novca koji obično ide zajedno ruku pod ruku sa pohlepom, nemarnošću ti 
isti koji uspeju ne zaborave one koji nemaju i da znaju da kako su stekli mogu lako i 
izgubiti. Do gubitka mogu doći kao što smo videli u prvoj priči sopstvenim nepromi-
šljenim postupcima jer nisu umeli da cene vrednost i značaj novca dok im može biti i 
oduzeto kao što smo videli u drugoj priči. Božiji izaslanik ovde je u stvari simbolički 

puta je ponovio kako je priča istinita.
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izaslanik romske zajednice koja nagrađuje i kažnjava. Društvo je to koje je stvorilo 
pravila koja se moraju poštovati kako bi održalo svoj socio-kulturni sistem i odbrani-
lo se od svakog zla koji dolazi sa strane. Zato bogat čovek nikada nije onaj koji gleda 
samo sebe već onaj koji uvek misli na celu zajednicu a time i dobrobit svih. Tako da 
u romskoj zajednici:

Najbogatiji Rom je onaj koji ima materijalno bogatstvo, koje se meri trospratnom 
kućom, dobrim automobilom i markiranom garderobom, i ne-materijalno bogatstvo 
koje se meri brojem dece gde deca moraju da budu zdrava i da među njima ima sino-
va, ali i da bude darežljiv, pošten, brižan prema onima koji nemaju.

Bogat Rom je materijalno siromašan, odnosno ne poseduje veliki imetak ali zato ima 
veliki broj dece koja su zdrava i među kojima ima i muške i ženske. On je darežljiv 
iako nema, pošten i brižan.

Siromašan Rom je materijalno bogat, odnosno poseduje simbole moći ali zato ili 
nema decu, ili ima bolesnu decu ili ima samo žensku decu. Takođe, on može da ima 
decu koja su zdrava i muška ali ako nije darežljiv i spreman da pomogne onima koji 
su u nevolji on je „siromašan.“

ZAKLjUČAK

Na osnovu svega do sada rečenog kada govorimo o poimanju uspešnosti u romskom 
društvu možemo govoriti o stvorenim društvenim predstavama o potpuno uspešnim 
i delimično uspešnim ljudima. Potpuna uspešnost se meri posedovanjem i materijal-
nog i ne-materijalnog bogatstva dok delimična uspešnost označava one koji ne pose-
duju sve elemente materijalnog ili ne-materijalnog kapitala. Postoje različiti principi 
na kojima se zasniva uspešnost i različiti putevi kojima neko može postati uspešan. 
Uspešnost je kulturno uslovljena i u romskom društvu direktno je povezana sa po-
sedovanjem imetka i ne-materijalnog kapitala, kao i drugim vrednostima koje osoba 
mora da ima kako bi postala i ostala uspešna.

Tako da imamo više odgovora na pitanja: Ko je uspešan Rom i kako se može postati 
uspešan? 
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Prvo, uspešnost možemo podeliti po stepenu uspešnosti na osnovu (ne)po-
sedovanja materijalnih i ne-materijalnih dobara. Drugo uspešnost možemo 
gradirati na osnovu prednosti koje se daje u društvu određenom imetku i kva-
litetima koje osoba poseduje a koje društvo vrednuje. Treće možemo govoriti 
o načinu na koji se može i treba postati uspešan i o društveno prihvatljivom 
ponašanju kojim će se ostati uspešan.

Potpuno uspešan Rom je Rom koji poseduje materijalno bogatstvo, koje se 
meri trospratnom kućom, dobrim automobilom i markiranom garderobom, i 
ne-materijalno bogatstvo koje se meri brojem dece, gde deca moraju da budu 
zdrava i da među njima ima sinova. Da bi bio potpuno uspešan njega moraju 
da krase kvaliteti kao što su poštenje i darežljivost. Ne sme na prvo mesto da 
stavlja lične interese već interese svoje dece, porodice, a u širem smislu i čitave 
zajednice. Način na koji treba da postane uspešan sastavljen je od različitih 
principa od kojih su najvažniji i u društvu vrednovani: rad, sposobnost i zna-
nje. Da bi ostao uspešan ne sme da prekrši gore navedena društveno prihvat-
ljiva ponašanja jer bi ga to dovelo do gubitka nekog od elemenata materijalnog 
ili ne-materijalnog kapitala.

Postoje dva tipa delimično uspešnih Roma od kojih prvi ne poseduje toliko 
materijalno bogatstvo već više operira sa ne-materijalnim kapitalom i sebe 
smatra „duhovno“ bogatijim jer poseduje određene kvalitete koje materijalno 
bogat Rom, u ovom slučaju drugi tip delimično uspešnog Roma, nema. Zbog 
stavljanja prednosti ne-materijalnog nad materijalnim tako se i u društvenim 
predstavama od novca ceni više ono nešto drugo. Tako da gradacija bi se na-
stavila na sledeći način:

Prvi tip delimično uspešnog Roma je onaj koji nije materijalno bogat ili je 
dobrostojeći (što znači da u prvom slučaju nema dovoljno ili u drugom ima ta-
man koliko treba) ali zato sebe smatra bogatim zbog ne-materijalnog kapitala 
koji poseduje a koji se pre svega procenjuje brojem zdrave, sposobne i muške i 
ženske dece. Pored dece on ističe poštenje i darežljivost kao jednu od glavnih 
osobina. Kao jedan od glavnih načina da postane uspešan je kroz kombino-
vanje rada i znanja. Obično ističe da nisu bogati ali da su ipak uspešni jer su 
pružili svojoj deci ono što oni nisu imali (znanje) i da su samo pravim ponaša-
njem (radom, sposobnošću) stekli malo ali dovoljno, odnosno onoliko koliko 
je moguće steći u Crnoj Gori. Za veće materijalno bogatstvo svi su mišljenja 
potrebno je otići u inostranstvu ukoliko žele da poštuju i dalje rad i znanje kao 
najveće društvene vrednosti. Uspešnost se može sačuvati brigom o svojima ali 
i daljim radom i upornošću kako bi se steklo veće materijalno bogatstvo.
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Drugi tip delimično uspešnog Roma je onaj Rom koji je materijalno bogat ali 
koji ili ne poseduje sve elemente ne-materijalnog kapitala (zdravu mušku i žen-
sku decu) ili ih poseduje ali nema vrline kao što su poštenje i darežljivost a koje 
su društveno vrednovane. On može doći do materijalnog bogatstva na društve-
no prihvatljiv način koji leži na principima rada i znanja kao sredstvu da se do 
njega dođe. Međutim, ima i onih koji su došli do bogatstva na društveno nepri-
hvatljiv način kao što su krađa i prevara među kojima se najviše osuđuju oni koji 
„pljačkaju narod.“ Oni zahvaljujući stečenom kapitalu imaju društvenu moć i 
kroz materijalne pokazatelje ukazuju na svoj društveni status ali zbog nedostatka 
kulturnih elemenata i kvaliteta koje se u romskoj zajednici smatraju vrednijim 
stavljeni su na poslednje mesto „liste“ uspešnih Roma. Mogu postati uspešniji 
ako svom materijalnom kapitalu dodaju i ono nešto više.

Različita društva i različita vremena daju različite predstave o uspešnosti kao i 
društveno prihvatljive načine na koje neko može postati uspešan. U romskom 
slučaju uspeh pojedinca je vidljiv kroz materijalni i ne-materijalni kapital ali se 
u slučaju kada osoba ne poseduje oba, prednost daje ne-materijalnim dobrima. 
Uspešnost drugih Roma je društveno prepoznata ali sve dok od strane uspeš-
nih osoba ne postoji pravi i društveno propisan odnos prema ljudima, odno-
sno prema zajednici u celini, uspešnost nije u potpunosti društveno priznata.
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tručni radovi domaćih autora u domenu nauke o književnosti u 
crnogorskoj nacionalnoj biblioteci decenijama nakon likvidacije 
titogradskog Grafičkog zavoda bili su kuriozitet. na sreću taj ne-
gativni trend okončan je osnivanjem Instituta za crnogorski jezik i 
knjizevnost i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Konačno 
smo dobili niz stručnih publikacija koje su rezultat truda domaćih 
istoričara i teoretičara književnosti i zaslužuju pažnju i poštovanje.

Knjiga Ethema Mandića „Pripovijedna proza Huseina Bašića i 
Zuvdije Hodžića“ posljedica je rada koji ima za cilj da ispita odre-
đena distinktivna obilježja, status i književne procese koji obilježa-
vaju rad dvojice autora, osvijetli njihovu poetiku u njeno mjesto u 
bošnjačkoj i crnogorskoj književnosti.

Knjiga je važna je i zaslužuje poštovanje jer je djelo autora koji 
se pažljivo izbjegava i zamke pogrešnog relativizma i pogrešnog 
apsolutizma. Ethem Mandić književnost ne posmatra kao niz je-
dinstvenih djela koja imaju malo zajedničkog i uživaju apsolutnu 
estetsku autonomiju ali ni kao niz ostvarenja zatvorenih u krugo-
ve vremena u kojem nastaju. Posljedica tog naučnog stava jeste 
uključivanje savremene književnosti, a Bašić i Hodžić jesu naši sa-
vremenici, u ozbiljna naučna istraživanja.

Kod nas u Crnoj Gori jedva da je ikoje djelo nakon Lalića i Ra-
dovana Zogovića smatrano predmetom dostojnim proučavanja 
univerzitetske kritike. Mogu to razumjeti, ali ne opravdavam. od 
odbrane i i upražnjavanja akademskog proučavanja savremene 
književnosti manje je rizično fokusirati se na lagodan, istražen i hi-
jerarhijski uređen prostor njegoša, crnogorske moderne ili Lalićeve 

Vlatko Simunović

(P)OGLED: Ethem Mandić 
„Pripovijedna proza 
Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića“,
Od istorije i kritike prema teoriji
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proze. Hrabra je i atipična odluka Ethemu Mandiću da istražuje djela na-
ših savremenika i na odluci da istražuje Huseina Bašića. 

Prvo - umjesto da proučava nekog drugorazrednog pisaca iz proš-
losti i prebira po prašini, izabrao je da sistematski i cjelovito ispita djela 
prvorazrednih savremenih pisaca i dokaže poetološke specifičnosti san-
džačkomislimanske književnosti u kontekstu i bošnjačke i crnogorske i 
južnoslovenskih književnosti. 

Drugo – Husen Bašić i Zuvdija Hodžić su autori čija su djela u vezi s 
kompletnim političkim, kulturalnim i religijskim iskustvom Ethema Man-
dića. Uz veliko teorijsko znanje i istančan senzibilitet, to je odlična solid-
na osnova za racionalna, tanana tumačenja, opisivanja i vrjednovanja, za 
funkcionalan dijalektički proces uzajamnog prožimanje teorije i prakse 
koji kao posljedicu ima studiju koja predstavlja osnovu za razumijevanje 
pripovijedne proze Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića, ali i navodi na za-
ključak da se smisao jednog književnog djela ne iscrpljuje sa njegovom 
namjerom, niti mu je ekvivalent, već kao sistem živi nezavisno...

Prihvatvši se zadatka na da primjeru izabranih djela Huseina Bašića 
i Zuvdije Hodžića pokaže kako se ona uklapaju u okvire i crnogorske knji-
ževnosti kao književnosti priče o prošlosti, jedan mladi naučnik pokazao 
je neke od načina na koje književnost samu sebe predočava, kako isto-
rijski funkcioniše kao jedan sistem međudjelujućih djelova i kao skupina 
poredaka koji se kroz vrijeme mijenjaju ali ipak istrajavaju. U crnogor-
skim okvirima to je, za sada, usamljen istraživački pohod od nacionalnog 
ka međunarodnom, od istorije i kritike prema teoriji.

Izdvojene predmete izučavanja Mandić smješta u jedan obuhvatniji 
obrazac, u sistem među čijim djelovima postoje značajni i uzajamni od-
nosi. Spremnost na uporedna književna ispititivanja i sama ideja da se 
u konkretnim narativima identifikuju norme i modeli iz idealnih prostora 
na koje može da računa pisac prakričar, značajno su osvježenje i pred-
stavljaju otklon od monotonog i neplodnog pabirčenja uticaja i izvora, i 
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za za crnogorsku nauku o književnosti karakterističnog seri-
jalnog gledišta na književnost kao hronološko nizanje poje-
dinačnih djela i pisaca. 

Pružajući podršku projektu štampanja knjige Ethema 
Mandića i prepoznajujući značaj studije „Pripovijedna proza 
Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića“, direktor Centra za razvoj 
i unaprjeđenje kulture manjina Crne Gore Gospodin Derviš 
Selhanović dokazao je puno uvažavanje specifičnih kultural-
nih iskustava Muslimana/Bošnjaka u Crnoj Gori. 
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onografija Ethema Mandića Pripovjedna proza Huseina Bašića i Zuvdije 
Hodžića, suizdavački projekat Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i 
Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, objavljena je kao 18. 
knjiga prestižne Biblioteke Montenegrina. Riječ je o biblioteci koja je u pro-
teklih 5 godina otkako je pokrenuta obogatila našu nauku i kulturu vrijednim 
monografijama i studijskim knjigama iz oblasti književne i jezičke montene-
grisike te kulturologije. Probranom krugu utemeljivača moderne montenegris-
tike, poput Radoslava Rotkovića, Radoja i Danila Radojevića, Vukića Pulevića, 
Milorada Stojovića, Krsta Pižurice, Novaka Kilibarde, Milorada Nikčevića, 
Čeda Draškovića te mlađoj generaciji već etabliranih autora, kao što su Ja-
kov Sabljić, Adnan Čirgić i Vladimir Vojinović, svojom studijom pridružio se i 
mladi teoretičar književnosti i književni kritičar Ethem Mandić.

Nastala kao prerađena verzija magistarskoga rada odbranjenoga na Filo-
zofskome fakultetu u Sarajevu, Mandićeva studija pripovjednoj prozi Husei-
na Bašića i Zuvdije Hodžića pristupa iz ugla propitivanja nekoliko temeljnih 
fenomena: forme i stila, pripovijedanja, granice i (pre)vrednovanja istorije. 
Tako je i u formalnome pogledu knjiga koncipirana u četiri problemske cjeline 
fokusirane na svaki od navedenih fenomena ponaosob, kojima prethodi uvod-
no poglavlje, a okončavaju se zaključnim napomenama. Recenzenti knjige su 
Sanjin Kodrić i Jakov Sabljić.

Odabrani korpus koji čine roman Tuđe gnijezdo Huseina Bašića i nekoliko 
pripovijedaka istog autora te romani Davidova zvijezda i Gusinjska godina kao 
i knjiga pripovijedaka Neko zove Zuvdije Hodžića estetski je model kojim au-
tor nastoji da pokaže i dokaže poetološku specifičnost sandžačkomuslimanske 
književnosti u kontekstu crnogorske i bošnjačke književnosti te u širem 
prostoru južnoslovenske interliterarne zajednice. Tako osmotrena, poetika 
sandžačkomuslimanske književnosti u Mandićevoj interpretaciji očituje se 
kao poetika koju karakteriše okrenutost tradiciji, što se reflektuje u dominaciji 
istorijskoga, odnosno psihološkoga novoistorijskog romana, potom pričanje 
i pripovijedanje kao dominanta narativne strukture, prisustvo granice kao 

Aleksandar Radoman

VRIJEDAN PRILOG PROUČAVANJU 
KNJIŽEVNOSTI GRANICE
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kompozicionoga elementa dijegezisa, a u Bašićevu i Hodžićevu slučaju i post-
moderni pristup tekstu, koji se ogleda u razgrađivanju totalitarne i ideološke 
svijesti.

U prvome poglavlju knjige, naslovljenom „Tendencije evropskoga romana 
(forma i stil) u djelima Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića“, autor romaneskno 
staralaštvo te dvojice autora razmatra u okviru šire, evropske tradicije istori-
jskoga romana, žanrovski ih preciznije smještajući u korpus psiholoških no-
voistorijskih romana. Redefinicija prepoznatljive poetike istorijskoga romana 
u tim se romanima prepoznaje u prvome redu u redefinisanju koncepta isto-
rije te u statusu istorijskoga sloja, zapravo odnosa fikcije i istorije. Detaljno 
razlučivši osnovne žanrovske determinante Bašićevih i Hodžićevih romana, 
Mandić se fokusira na interkulturalne odnose, te kompoziciju i pripovjedačku 
poziciju u tim romanima. Analiza neumitno potvrđuje uklopivost njihovih po-
etika u tradiciju južnoslovenske i svjetske modernističke i postmodernističke 
pripovjedne proze. Sudar Istoka i Zapada u djelu dvojice analiziranih autora 
tako se očituje ne samo na nivou istorijskih događaja koje literarno obrađuju, 
već i na nivou žanra istorijskoga romana, karakterističnog za prostor sudara 
kultura a kojeg teoretičar književnosti Sanjin Kodrić vidi kao kulturno sred-
stvo proizvodnje pamćenja, očuvanja i predaje kulturnog smisla.

U drugome poglavlju knjige, Mandić se bavi fatičkom funkcijom 
književnosti, polazeći od toga da je fenomen pričanja i želje za kazivanjem 
osobina istočnjačkoga modela kazivanja. To je poglavlje lucidno naslovljeno 
parafrazom knjige Nova Vukovića „Pričanje i pripovijedanje kao opsesija u 
djelima Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića“, s podnaslovom „Legenda i anegdo-
ta kao osnova za građenje narativnog svijeta“. Fenomen „opsesije pričanjem“ 
Mandić uspjelo osvjetljava kroz tri izdvojene manifestacije toga fenomena: 
pripovjedače, naratere i prostoru kojem se pripovijedanje odvija. Mandićeva 
književnoteorijski postupak pritom je oslonjen na široki spektar teorijskih 
postavki referentnih škola XX vijeka, te se na stranicama njegove knjige para-
lelno s preciznim analizama poetike dva autora, odvija živi, dinamični intele-
ktualni i teorijski disput između Šklovskog i Jakobsona, Barta i Todorova, 
Borhesa i Kundere, Lukača i Lotmana, Eka i Rusea, pa je ova knjiga koliko 
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vrijedna analiza uklapanja crnogorske književnosti u savremenu misao i po-
etiku, toliko i svjedočanstvo zrele, uobličene i plodonosne književnoteorijske 
potkovanosti samog autora.

Fenomenu granice posvećeno je treće poglavlje knjige naslovljeno 
„Granica kao specifični modelativni prostor“. Autor primjećuje da Bašićevi 
i Hodžićevi romani ispituju granicu kao modelativni sistem ljudskih i kul-
turnih, društvenih, političkih i estetskih vrijednosti, ali i granicu književnosti. 
Po riječima autora ti su romani zapravo težnja da se granica pređe, da se naruši 
njena apsurdnost i apstraktnost, da si ispostavi novi sistem vrijednosti, i to 
uz pomoć priče kojom se savladavaju granice u vremenu i prostoru. Mandić 
poseže i za inovativnim postupkom definisanja vidova semantizacije prostora 
granice u djelima dvojice autora, pa kao prvi vid semantizacije granice pre-
poznaje njen prirodni položaj, drugi vid prepoznaje u isticanju njena apstrakt-
noga smisla, dok treći vid semantizacije prostora granice vidi kao ostvarenje 
istorijskog, političkog, ideološkog i religijskog smisla.

Četvrto poglavlje knjige naslovom definiše osnovnu tendenciju – „Ogleda-
lo prošlosti u djelima Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića (vrednovanje i pre-
vrednovanje istorije)“. Tematski fokusirani na velike istorijske događaje (Ber-
linski kongres i Rezolucija Informbiroa), romani dvojice analiziranih autora 
primjer su književnosti usmjerene na povratak trenutku traume, koji otvara 
prostor za novo modelovanje i prevrednovanje istorije, kroz narativnu zbilju 
koja je njena alternativna verzija. Prošlost tako u pripovjednoj prozi Huseina 
Bašića i Zuvdije Hodžića postaje ambijentalno-temporalni okvir, odnosno 
ogledalo prošlosti koje reflektuje savremenu sliku nasilja opresivnih sistema 
kojima se pojedinac ne može oduprijeti. A univerzalna priča o slomu pojedin-
ca u djelu dvojice autora poprima i drugu, lokalnu, socio-kulturnu dimenziju, 
osvjetljavajući „dramatično-traumatične kulturno-civilizacijske rezove i puko-
tine“ koji su odredili sudbinu muslimanskoga stanovništva na prostoru gran-
ice, između Crne Gore, Bosne, Srbije i Albanije.

Knjiga Ethema Mandića Pripovjedna proza Huseina Bašića i Zuvdije 
Hodžića nije samo dragocjen književnoistorijski prilog osvjetljavanju poetika 
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dvojice značajnih autora savremene crnogorske književnosti, već i vrijedan 
književnoteorijski i metodološki iskorak u kontekstu književne montenegris-
tike. Usmjerena na izdvojene problemske aspekte poetike dvaju savremenih 
pisaca, Mandićeva studija ponudila je nove modele kako kontekstualizaci-
je književnih fenomena, tako i tipološke, žanrovske i stilske identifikacije 
literature granice, čime je nesumnjivo obogatila kako crnogorsku, tako i 
južnoslovensku nauku o književnosti.
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 „U knjigama tražim samo onu nauku koja raspravlja o poznavanju 
mene samog i koja me uči kako valjano da umrem i valjano da živim“

Montenj

nogo je među nama onih koji nijesu zaboravili ko su, odakle su i kuda idu, 
a srce i knjige na to podsjećaju. Zuvdija Hodžić svoje priče namijenio je tim 
ljudima.

Od svojih ranih radova do danas, kada uživa status živog klasika crno-
gorske i bošnjačke književnosti, prepoznat je od strane književne kritike kao 
autor sa rijetkim senzibilitetom za ritmove i pedantnu mistifikaciju zavičajnih 
tema. Njegova prozna ostvarenje karakteriše duboka problematika ideja i um-
jetničkog poretka. Istorijski kolorit u koji smješta svoje naracije savršeno je 
kompatibilan njihovom paraboličnom potencijalu. 

Odrastanje u Gusinju, na tvrdoj crnogorsko-albanskoj granici sa snažnim 
uspomenama na veličinu i slavu Osmanskog carstva, u familiji koja je njegova-
la tradiciju derviša bektašija i sa njom raskinula prihvatajući pred Drugi svjet-
ski rat ideji socijalne jednakosti i pravde, pogodavalo je da se kod Hodžića 
razvije osjećaj za skrivenu stranu istorije, etiku i estetiku, ali i žudnja da se, sa 
vremenske distance dožive i ilustruju čovjek i događaji iz prošlosti. 

Njegov đed, derviš, bio je ljubitelj poezije i mudrosti. Nije nemoguće da je 
imao uvid u misterije vezane za red bektešija, prosvijećenih hedonista čiji su 
pripadnici cijenili kulturna i duhovna blaga. 

Kao poklonik ljepote, osim sklonosti ka sufizmima, Hodžić je od tog svog 
pretka naslijedio i dovoljno skeptična rezonovanja o religiji uopšte. Što god 
bila njihova tema Zuvdija Hodžić u svojim pričama realizuje autonomno viđe-

Vlatko Simunović

(P)OGLED: Zuvdija Hodžić „Neko zove“, 
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 
Podgorica, 2015. 
Imaginarna hronika (ne)stvarnog mjesta
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nje istorijske stvarnosti i shvatanje razmjera ljudskog bića, često otvarajući se 
za i „razumu zabranjeno okultno’’ / Ploča ; Neko zove/. On je majstor proznog 
kazivanja, a majstori proze poznaju put do svog srca. Dug je to put i na njemu 
ne postoje prečice. Tek kad pređe taj put i spusti se u dubine svog srca, pisac 
može da „ispriča“ priču koja može da nađe put do suštine u drugom čovjeku, 
da je prepozna srce dugog čovjeka. Hodžić je našao put do svog srca.

Zašto srce i knjige?

Zato što su srce i knjige srodne. U srcu i knjigama, još uvijek, nalaze se 
slike našeg istinskog bića. Samo srce i knjige čuvaju pravo znanje o prirodi čo-
vjekovoj. Među knjigama, prave su samo one koje bezrezervno prihvata naše 
srce. Među ljudima, najsretniji je onaj koji nije zaboravio da su knjige učiteljice 
života i da je u njima sačuvana ona sveta svjetlost iz koje smo svi mi rođeni. 

U djelima Zuvdije Hodžića ima nešto od te svjetlosti koja čovjeka budi i 
opominje. On piše knjige koje žive od drevnoga duha i drevnosti. Etiku i esteti-
ku starih majstora pripovijedanja na obalu našeg uzburkanog vremena iznio je 
razumljivim jezikom. Koristeći se pričama koje su pune napetosti i dramskih 
nukleusa, do nas iz davnine, donosi znanje o čovjeku.

   Zato, čak i kada nijesu oslonjene na relevantne činjenice i događaje iz 
ljudske istorije, istorija u pričama Zuvdije Hodžića nije neutralna u estetskom 
smislu i bitan je element narativne zavodljivosti. Očigledno, pisac vješto kapi-
talizuje efekte činjenice da su događaji koji nas zanimaju davno iscrpili mo-
gućnost svog postojanja i više ne postoje u čulnom doživljaju stvarnosti. Oni 
postoje samo u idealnom prostoru našeg uma - pa baš iz tog razloga takvu do-
gađaji imaju specijalne karakteristike, za razliku od onih, kojima se prikazuje 
sadašnje postojanje. Prošlost, koju opet rađa naš um se neizbježno idealizuje. 
To je nepromjenjiva cijena njenog očuvanja. Minuli događaji, koji su rađaju u 
idealnoj mjeri u našim umovima i samim tim poprimaju značenje idealnih ta-
kođe, nose poseban sjaj, koji podsjeća na blistavu „izmaglicu“, koja bi kad bi je 
vidio bilo ko od nas, probudila uspomene na događaje iz djetinjstva. I upravo 
ta „aura“ , koja ima psihološko porijeklo vezano sa osobenostima funkcioni-
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sanja našeg uma, vidljiv je izraz određenog estetskog doživljaja, koji se razvija 
i odigrava u našem umu dok čitamo priče Zuvdije Hodžića.. One, izvjesno, 
svjedoče o tome da taj pisac dobro poznaje dragocjene estetske mogućnosti 
efekta „aure“‘. Široko i suptilno koristi svojstva „aure“ materijala iz drugih kul-
tura i epoha - a da pritom ne sagriješi protiv savremenog čitalačkog ukusa i 
takta. Tako je autorska pristrasnost ka tome da objavljuje i piše o onome što je 
bespovratno prošlo, formirala je oko Zuvdije Hodžića „auru“ pisaca koji nam 
saopštava privlačne, jedinstvene vrijednosti. 

Povjeravajući naraciju sveznajućem autorskom propovijedači, u centar 
davno usnulog svijeta, koji se probudio u mašti, on po pravilu postavlja neku 
situaciju koja remeti ustaljeni poredak. Naravno, narativne zamisli ne ograniča-
vaju se na vaskrsenju stvarnosti iz daleke ili bliske prošlosti. Potragu za ravnote-
žom odnosa prioritetna je u odnosu na konkretne obrise. Ona se, shodno sve-
vremenim težnjama, uspostavlja na dva načina: kažnjavanjem ili praštanjem.

  Sve svoje spisateljke „nade“ Zuvdija Hodžić polaže u čovjeka koji na umu 
ima društvo, a ne politički sistem. Kao mudar čovjek svjestan je da su sistemi 
„teški“ jer je čovjek fleksibilan i sposoban da brže reaguje na promjenu situaci-
je, nego bilo koji - čak i najpokretljiviji sistem. 

  Skicirajući elemente političkog i duhovno života svog zavičaja , Zuvdija 
Hodžić novim pokoljenjima olakšava da shvate i ocijene (sa svoje tačke gledi-
šta) stvarnost jednog dijela Crne Gore. Zanimljive rezultate da ju takva „su-
čeljavanja“ prioritete različitih epoha. Ignorišući bezuslovnu usklađenosti sa 
istorijskom autentičnošću, pisac maksimalan efekat postiže, ponekad upravo 
sasvim namjerno kršeći hronologiju istorijskih činjenica i pomjerajući njihove 
stvarne odnose (Povratak). Ta priča je čista fikcija. Njom inspirisani, Koljen-
dari su nakon objavljivanje te priče posjetili pisca i molili ga da im kaže nešto 
više o „nijhovom“ Džaferu koji se od djeteta koje su sa sobom iz Gusinja poveli 
janičarim uzdigao do stausa velikog vezira i sultanovog miljenika. Hodžić im 
je kazao da veliki Džafer - paša nije postojao. S ljutnjom i nevjericom, nijesu 
odustali od potrage. I našli su nišan svog velikog Džefer-paše u Stambolu...
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Eto opomene da postoje priče koje moraju biti ispričene i koje nađu put 
do onih koji bi ih morali čuti. Davajući svom djelu savršenu iluziju vjerodo-
stojnosti istorijskog fakta o povratku Džafer-paše u rodno mjesto, stilizujući 
svoje djelo kao neporjeciv istorijski dokument, pisac je iz udaljene prošlosti 
iznio nevjerovatnu istinu. Fantastičnijeg primjera „narušavanja žanrovske tra-
dicije“ kao plodotvorne mogućnost izlaska fiktivnih „istorijskih elemenata” u 
živu stvarnost , istorija književnosti ne poznaje. 

 Često čitamo da su elementi istorijski, koji nose svoj stil i nalaze se u 
složenom uzajamnom odnosu sa elementima intelektualnog, karakteristični i 
za Iva Andrića, Mešu Selimovića, Orhana Pamuka...Često u stručnoj literaturi 
Hodžića vezuju uz narativno iskustvo Andrića i Selimovića. No, ova anegdota 
o Džaref – paši koji je iz čiste fikcije izronio kao realna ličnost, svjedoči da 
su dublji su izvori sa kojih on zahvata. Ta fantasična povijest izlazi iz okvira 
umjetničko- kreativnog problema. Nerješiva je uz pomoć teorije, otežava i op-
terećuje tradicionalne forme tumačenja književnosti. 

Razlučićemo kako je to moguće samo ako tu i druge Hodžićeve tvore-
vine ne budemo tretirali isključivo kao visoko estetske sinteze fikcije i fakta, 
i počnemo ih sagledavati kao govor srca. Hodžić ga, očito, savršeno poznaje. 
Njegove su priče ispričane jezikom srca. A srce je čuvar najdubljih tajni i istina. 
Fermentišući u umu metafore i simbole Zuvdije Hodžića postajemo bolji ljudi 
i nastavljamo ( ili počinjemo) živjeti životom onog bezvremenog , univerzal-
nog čovječanstva čovječanstva čiji je on reprenzent.

Zato , koliko god to bio presedan , nije bez osnova sumnjati i u tezu da svi 
tokovi priča Zuvdije Hodžića vode u Gusinje koje je njegovo uporište i odmo-
rište. Možda je atmosfera pune autonomije i apsolutne dominacije „zavičajnih“ 
elemenata u njegovoj prozi vješta varka. Pisac vješto kreira iluziju da stvara 
stresajući arhivsku prašinu sa davnih trenutaka. Ipak, čak i kada jednostavno-
šću proznog izričaja kreira iluziju vjerodostojnosti, kada sve teče smireno, bez 
prenemaganja i pretjerivanja, kada stičete utisak da mu je prije svega stalo da 
bude pošten i iskren ( a Zuvdiji Hodžiću to zaita jeste važno), piscu ne treba 
vjerovati. Možda se Gusinje kao okvir za narativne tokove našlo jer je, dok 
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stvara svoje fikcije, sa nekim samo njemu svojstvenim smislom za potrebitost, 
ocijenio da mu je ono potrebno na isti način kao što je Fokneru bila potrebna 
mitska Joknapatofa, ili ako što je Markes morao izmaštati svoj Makondo...Da-
kle, potrebno mu je da bi sebi mogao priuštiti veliku slobodu u odabiru načina 
promatranja, da bi sebe i čitaoca izdigao iznad neprekidnog toka vremena i 
napravio most preko provalije koja dijeli ono što je besprovratno prošlo i ono 
što postoji ovdje i sada. 

Gusinje je epicentar svih proznim kazivanja Zuvdije Hodžića zato što po-
stoje priče koje trebaju biti ispričane, zato što prošlost mora biti potpuno ogra-
đena od modernog i sa potpunom objektivnošću i bez pristrasnosti sačuvana 
od pogleda „slučajnih prolaznika“ .

Fokner i Markes pišu majstorske hronike imaginarnih hronika. Zuvdija 
Hodžić svog čitaoca očarava imaginarnom hronikom (ne)stvarnog mjesta. 
Očarava ga sve dok on počne postavljati pitanje: Da li ono, van njegove maj-
storske proze, zaista postoji?

To morate ličlno provjeriti. Meni na to pitanje nije htio dati odgovor. 
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