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Илустрација на корицама – писмо Стефана М. Љубише Илији Рачети, написано
1873. године у Бечу. Чува се у Одељењу реткости у Универзитетској библиотеци
„Светозар Марковић“ у Београду (инвт. бр. УБСМ, бр. 567).

НАПОМЕНA РЕДАКЦИЈЕ

У оквиру културне и научне манифестације У очас Љубиши, а поводом педесетогодишњице постојања Удружења Паштровића и пријатеља Паштровића у
Београду „Дробни пијесак“ (1960–2010), организован је научни скуп под називом
ПАШТРОВИЋИ (језик и књижевнос).
Рад научног скупа одвијао се у два дијела:
– Први дио скупа – Пашровићи – оворни и исани језик – одржан је у Београду,
5. априла 2011. године.
– Други дио скупа – Књижевна криика о јелу Сефана Мирова Љубише –
одржан је у Петровцу на мору, 6. августа 2011. године. Том приликом је у ЈУ
Спомен дому „Црвена комуна“ отворена пригодна изложба Љубишина исма,
чија је ауторка др Мила Медиговић-Стефановић.
Редакција Зборника радова ПАШТРОВИЋИ (језик и књижевнос) уврстила је у
ову публикацију радове саопштене на скупу, потом оне који се баве истом тематиком
и проблематиком, као и неке од накнадно приспјелих радова.
Редакција изражава захвалност свим ауторима прилога на уложеном труду, потом организаторима научног скупа: Удружењу Паштровића и пријатеља Паштровића
у Београду „Дробни пијесак“, ЈУ Спомен дому „Црвена комуна“ из Петровца на мору
и ПЈ Спомен дому „Стефан Митров Љубиша“ из Будве, као и дародавцима.
Редакција захваљује и академику Браниславу Остојићу, уреднику Гласника
Ојељења умјеноси ЦАНУ на дозволи да из ове периодичне публикације (бр. 29,
2011, стр 87–138) преузме прилоге проф. др Миодрага Јовановића, проф. др Јелице
Стојановић и доц. др Драге Бојовић. Захвалност дугујемо и колегиницама мр Ани
М. Зечевић и Драгослави Јевремовић, као и колегама проф. др Милошу Ђорђевићу
и мр Момчилу Голијанину на томе што су се одазвали позиву на сарадњу.
Укључујући се овим издањем у значајни низ сродних периодичних публикација,
посвећених лингвистици и литературологији, искрено се надамо повољном пријему,
како ускостручне критике, тако и шире читалачке публике.
У Београду и Петровцу на мору,

фебруара 2012. године

Реакција

ПАШТРОВИЋИ –
ГОВОРНИ И ПИСАНИ ЈЕЗИК

Бранислав Осојић

СНАГА И МОЋ ЈЕЗИКА СТEФАНА МИТРОВА
ЉУБИШЕ И ЊЕГОВ УДИО У ИЗГРАДЊИ ВУКОВА
МОДЕЛА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

Асрак: У овом раду аутор разматра, преко два основна Љубишина језичка слоја: (1)
општекњижевног који је у Љубишину језику доминантан и (2) дијалекатског за који се
лабавије везао, удио његов у изграђивању књижевног језика и учинак у процесу стандардизације, нормализовања и стабилизовања Вукова модела књижевног језика.
Кључне ријечи: Љубиша, Вук, књижевни језик, стандард, норма, удио, снага, моћ, нормализација, стандардизација, стабилизација.

1. Да би се схватило мјесто и улога језика Стефана Митрова Љубише у процесу стандардизације Вукова модела књижевног језика, укратко ћемо истаћи
неколико момената у развојном путу Вукова модела књижевног језика у другој
половини 19. вијека и његов удио у стварању српскохрватског језика.
а) Почетак другог полустољећа 19. вијека обиљежен је дубљим улажењем у
процесе стандардизације књижевног језика на свим подручјима српскохрватске језичке територије.
б) Нигдје на просторима српско-хрватске језичке територије није функционисао изграђен језички стандард.
в) Систем је у свим социосрединама недовољно стабилизован, а „функционална поливалентност језика“ је у заостајању.
г) Стандарднојезички процеси у јужнословенским земљама српско-хрватског
језичког подручја своју завршну фазу доживљавају крајем 19. и на размеђи 19.
и 20, вијека.
2. Ја ћу овом приликом да представим у основним цртама карактер језика
Стефана Митрова Љубише преко два основна језичка слоја: (1) општекњижевног који је доминантан у Љубишину књижевном дјелу и (2) дијалекатског за
који се Љубиша лабавије везао. У вези са овим слојевима и неколико споредних,
показаћу колико је у Љубишину дјелу присутан оновремени језички стандард
избјегавајући појединачно филолошко набрајање и описивање конкретних језичких података.
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Цјелокупно Љубишино дјело, изузев описа Паштровића, ситнијих прилога
и неких превода настало је у поствуковском периоду, када је Вукова реформа у
многоме и нормативно била довршена, а Вукова побједа неспорна. То је било
вријеме када је продукт стандардизације тек почео да се остварује да добија и
уобличава своју Вукову језичку архитектонику, свој стални и устаљени лексички
фонд и када је српскохрватски језик у процесу своје стандардизације; када се у
Црној Гори примјећује напредак Вук-Даничићеве норме и када је развој књижевног језика у Црној Гори ишао у процесу јединства српскохрватског језика
коме су тежили и остали народи српско-хрватског језичког подручја у правцу
„отклањања језичких многострукости“.
3. Стефан Митров Љубиша, дакле, ствара у времену када српскохрватски
језик није још стабилизован и нормализован. Он је пред стабилизацијом и формирањем. У њему је у зачетку и процес диференцијације стилова
Продукт језичке стандардизације у Црној Гори оствариван је постепено.
Иновације су се појављивале у новим часописима и листовима као посебном
књижевнојезичком функционалном стилу. Умјетничка литература била је у
скромним зачецима, али не и безначајна. Вуков модел књижевног језика у њој
са фолклорном базом почео се у Црној Гори изграђивати и прије Вука. Петар I је
своја остварења, па и она литерарног карактера, посебно посланице, писао језиком који заиста представља оригинални узорак наше прозе почетком прошлог
вијека. У 19. вијеку Црна Гора има генијалног Његоша, па затим у другој половини 19. вијека значајне писце, као што су Стефан Митров Љубиша и Марко
Миљанов Поповић и низ мање познатих, али за језик врло корисних стваралаца
надахнутих народном поезијом.
4. Љубиша је ту био на мјесту и у времену. То је било вријеме не само уобличавања граматичке норме, него и вријеме разрађивања изражајних могућности
новог књижевног језика. И врло је значајно што му је судбина предодредила да
своје језичке вриједности и богатство свога израза реализује у процесу стандардизације народног језика у нашој књижевности и култури. Иако манифестоване
прије скоро 150 година, оне ни данас нијесу превазиђене, као уосталом ни књижевно дјело на њему створено. На најбољи могући начим остварио је оно што је
била Вукова идеја: знатно је упростио те идеје, задржао се на ономе што је просто
и убједљиво за свакога, чист, прави, непосредни народни језик. Управо, Љубиша
се и поред настојања да остане у границама свога говорног идиома, укључује
својим језиком у вуковски модел књижевног језика последњих деценија прошлог вијека. У остварењима овога приповједача среће се народни језик изразито
фолклорно обојен.
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5. Колико је Љубиша с интересовањем пратио Вукову борбу за увођење народног језика показују његови почетни радови. У опису Паштровића Ошесво
ашровско у окружију коорском (1845) има више књижевних особина него у
каснијим радовима. У каснијим Љубишиним дјелима видљиво је подешавање гласовних и граматичких појединости према Вуковој норми. Правио је он „крупан
корак у удаљавању језика књижевности од његових сиромашних почетака“.
У Причањима Вука Дојчевића Љубиша, попут Вука Караџића, не преноси
вјерно информаторова казивања. Ни Љубиша нам ту не даје поуздану дијалектолошку грађу. То није чинио ни Вук Караџић. У народним приповјеткама његов је
циљ да „покаже“ како треба да изгледа општенародни језички образац.
Иако надахнут народном поезијом и у свом дјелу има народну фабулу, он
јој ипак даје умјетничку обраду тако да је његова језичка структура сагласна
са Вуковим моделом и ближа је стандарду него језику народне свакодневнице.
У структури његова дјела преовлађују, дакле, особине књижевног језика, али
„ради јачег колорита“ у његово дјело ушле су и битне завичајне говорне појединости, тако да је његово дјело, чија је не само литерарна него и језичка вриједност
неспорна, сачувало доста података за дијалектологију и фолклористику. Па и
поред тога, у поређењу са Вуковим језиком, он је чак знатно више филтрирао
дијалекатски материјал.
6. Љубиша је лексички богатио умјетничку приповијетку у којој долази до
изражаја лексичко и фразеолошко богатство, семантичко-лексичка слојевитост,
елиптичност и гномичност језика својствено црногорским говорима. Унио је у
наш књижевни језик несумњиво својствене лексичко-фразеолошке обрте разговорног типа. Пунио је он своју прозу „са пуно једрих, снажних изрека, пословица,
свјесно бираних и нагомилаваних, често толико да понекад отежавају разумијевање текста. Догодило се да је он писао народним језиком, а да се ипак не осјети
удаљавање од књижевног. Тада, управо, гранична црта између једног и другог
још није била оштро повучена“.
Tо је, управо, израз „општештокавске фолклорне заједнице“, пошто се подручје Паштровића налази у зони интензивног живота фолклорне књижевности
и улази у Вукову основицу књижевног језика. Разумљиво је онда што су и многе
морфо-синтаксичке секвенце израз тог фолклорног карактера.
У том периоду брзим темпом се мијењао лексички састав нашег књижевног
језика. Љубиша је својим дјелом попунио не смо многе лексичке празнине него
и многе семантичке варијанте. Осим тога, он је сковао мноштво нових ријечи
ослонивши се на своје здраво језичко осјећање, држећи се творбених образаца
нашег књижевног језика и на неки начин понудио је сопствени модел за обогаћавање лексике. У његову језику нема лоше скованих ријечи. Саобразио их је
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с творбеним обрасцима Вукова модела. Међутим, ни он није стигао уобличити
оне сљедеће лексичке обрасце који одликују данас модерни књижевни језик.
Одмах по изласку из штампе Причања Вука Дојчевића 1878. године предсједник САНУ Стојан Новаковић обратио се писмом предсједнику ЈАЗУ у Загребу
Фрању Рачкоме препоручујући му Љубишино стваралаштво као „нови и најважнији извор лексике за велики историјски речник“.
Од укупно 84 лексеме које Даничић тумачи примјерима из језика, у првој и
дијелу друге књиге од Чеа о Чобо од укупно 24 колико их Рјечник ЈАЗУ има,
само примјерима из Љубишина дјела потврђено је 14 лексема; за 9 се констатује
да су познате и црногорским говорима; за 19 да су потврђене у Вукову Рјечнику,
док осталих 48 лексема потврђено је и примјерима из других извора српско-хрватског језичкиг подручја.
Тежиште Љубишина настојања је на лексици и фразеологији, ту он покушава
да богати књижевни језик бранећи га истовремено од кварења под страним утицајем. Пунио је Љубиша својом лексиком и шестотомни Речник срскохрваско
књижевно језика МС, па затим и Речник САНУ, који је још у изради.
Његов лексички потенцијал је у интерпретацији лексиколога послужио као
илустрација да је својим дјелом богатио српско-хрватски лексички потенцијал.
На специфичност његове лексике треба опет рачунати и у случајевима кад неке
ријечи, иако су забиљежене у другим изворима, код Љубише су опет с посебним
значењем што треба разумјети као специфичност његове лексике.
7. Стефан Митров Љубиша развија реченицу блиску реченици данашњег
типа, парцелише је и у њу уноси нове синтагматске односе с новим одредбама
и допунама. Реченица му је постојала све течнија и све мање народска гипкија,
лакша и спретнија. У свему јој даје, као присталици Вукове школе, образац стандардног језика, диференцирајући је од језичког обрасца народног приповједача. Освјежавао је Љубиша своју писану ријеч и Вуков модел књижевног језика,
богатио га не само лексичким него и синтаксичким појединостима које су тек
у данашње вријеме кодификоване у нашим граматикама. Такве су, на примјер,
реченице без развијених главних дјелова типа: Ка у оају ужеву, али у осое
као љеве.
Многе од његових лексичко-семантичких, па и синтаксичких творевина
трајно су остале у књижевном језику.
8. У цјелини гледано, Љубишин учинак у процесу стандардизације књижевног језика у Црној Гори био је огроман – допринио је да се бар у књижевном
језику, ако не и у разговорном, многе туђице замијене домаћим ријечима, да се
уклоне заостали непотребни славеносрбизми и русизми. Народне црте у његовим дјелима најуочљивије су у лексици, иако се он није клонио дијалектизама
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у фонетским и морфолошким појединостима, књижевни рјечник је богатији, а
синтакса разуђенија. Задужио ја наш књижевни језик уобличавањем књижевнојезичког стандарда у свему битном што је допринијело и његовој стабилизацији.
Своју очувану свјежину и актуелност тај језик дугује високом степену лексичкосемантичке и творбено-лексичке попуњености и устаљењу граматичке норме,
понекад чак и у ситнијим поједностима које обично наступају код уходанијег
књижевног језика.
Удио Стефана Митрова Љубише у дограђивању Вукова модела књижевног
језика треба видјети у неутрализацији општекњижевне језичке компоненте и
у проширивању језичке народне основице. Његовим комбиновањем Љубиша
је, као и Његош, уздигао своје домаће наречје давши му овлаш обиљежје општекњижевног српскохрватског језика. Његово дјело је у језику обиљежило једну
стваралачку епоху која заузима посебно мјесто у историји тога језика.
Резултат који је у томе постигао даје нам за право да га сматрамо једним од
градитеља Вукова модела књижевног језика што му је обезбиједило часно мјесто
у расвоју некадашњег српскохрватског књижевног језика.
ЛИТЕРАТУРА
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Бранислав Осојић
СНАГА И МОЋ ЈЕЗИКА СТEФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ И ЊЕГОВ УДИО
У ИЗГРАДЊИ ВУКОВА МОДЕЛА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
резиме
Цјелокупно Љубишино дјело, изузев описа Паштровића, ситнијих прилога и
неких превода настало је у поствуковском периоду. Љубишин учинак у процесу
стандардизације књижевног језика у Црној Гори био је огроман – допринио је
да се бар у књижевном језику, ако не и у разговорном, многе туђице замијене
домаћим ријечима, да се уклоне заостали непотребни славеносрбизми и русизми.
Његово дјело одражава особине књижевног језика, али „ради јачег колорита“
укључио је и битне завичајне говорне појединости, тако да је његово дјело, чија
је не само литерарна него и језичка вриједност неспорна, сачувало доста података
за дијалектологију и фолклористику. Љубиша је лексички богатио умјетничку
приповијетку у којој долази до изражаја лексичко и фразеолошко богатство, семантичко-лексичка слојевитост, елиптичност и гномичност језика својствено
црногорским говорима.

Миора Јовановић

ПРОЦЕСИ ЈОТОВАЊА СОНАНАТА Л И Н И
СРОДНЕ ПОЈАВЕ У ПАШТРОВСКИМ ИСПРАВАМА
И ПАШТРОВСКОМ ГОВОРУ

Aсрак: У раду се прате и пореде резултати процеса јотовања сугласника у Пашровским исравама, писаним документима насталим између 17. и 19. вијека, савременом
паштровском говору и језику знаменитог писца са простора Паштровића – Стефана
Митрова Љубише.
Кључне ријечи: јотовање, Пашровске исраве, паштровски говор, С. М. Љубиша,
дистинкција, ијекавски/екавски лик, норма.

1. Као што је науци о језику познато, стари писани текстови најважнији су
изворник за проучавање језичке структуре, односно за праћење генезе многих
дијалекатских појава краја у којем су настајале. А Пашровске исраве везане
су за подручје чији говор се карактерише као периферијски говор зетско-јужносанџачког типа – већ довољан разлог за важно питање: да ли је језик тих докумената афирмација могућности једног архаичног народног говора? Поређења
са савременим паштровским говором, као допринос нашој историјској дијалектологији, од прије неколике године је могуће спровести – наиме, 2005. године
изашла је из штампе монографија Говор Пашровића1.
Процесе јотовања ових гласова пратили смо анализирајући писана документа
која су настајала у периоду између 17. и 19. вијека, а то су записи различитих садржаја2 чувани у породичним збиркама многих паштровских породица и њихових
1
2

Миодраг Јовановић, Говор Пашровића, Универзитет Црне Горе, Библиотека Филозофскофилолошке науке, Подгорица 2005, 1-529 + георафска карта.
Како приређивачи друге књиге Пашровских исрава, Иван Божић, Бранко Павићевић и
Илија Синдик (Пашровске исраве XVI-XVIII вијека, Цетиње 1959, у предговору, XI) истичу
да су документа, често и са препознатљивим шаблонима, настајала различитим поводима:
„бирање суђа и посланика за слање у Млетке, разрезивање млетачког трибута, молбе за помоћ
против Турака, пресуде Збора у различитим споровима, изјаве свједока, пуномоћја, жалбе,
одређивање прокуратора, судски позиви, задужнице, признанице, спорови између манастира
и држалаца манастирске земље, мирења, продаје, залагања, поклони, замјене, диобе, процјене,
разграничења и пописи посједа, процјене штете, склапање друштва ради трговине, акти о ми-

16

ЗБОРНИК РАДОВА

ближих и даљих сродника. Увиђајући њихов значај за будућа језичка испитивања
(али и за сагледавање права, економске и политичке прошлости овога краја) документа су временом откупљивана од приватних власника и објављена у посебним
књигама3 – на тај начин „исправе“ су, а најстарије датирају још од 15. вијека, постале лакше доступне истраживачима. Да су пренесене у изворном облику у то не треба сумњати, но, и поред те чињенице, користећи бројна познанства и пријатељства
са Паштровићима, још из времена када смо током шест година испитивали њихов
говор, омогућен нам је увид и у оригинале већине од објављених докумената.
Основ за наша испитивања и упоређивања јесте збирка из 1990. године коју
су приредили Јован Бојовић, Мирослав Лукетић и Божидар Шекуларац: у овој се
збирци налазе 88 ћирилична документа – „4 су из XVII, 33 из XVIII и 76 из XIX
вијека. Четири документа нијесу датирана, али се по садржају види да су из XVII
и XVIII вијека“4. Мишљења смо да су одлике писаних записа са простора Паштровића – у размаку од више од два и по вијека (5. децембар 1606. године – најстарији,
14. децембар 1876 – вјероватно најмлађи) – погодан дијалекатски материјал за
утврђивање генезе процеса новог и јекавског јотовања на просторима „јужних“
говора. Можда би се постављање овог питања могло сматрати и непотребним
јер је оно, како се обично мисли, у науци о језику одавно разријешено. Међутим,
ако је судити по различитим датирањима новог и јекавског јотовања, чак и од
стране знаменитих научника, онда се ово питање и не може чинити сувишним.
На примјер, Александар Белић је мишљења да се ново јотовање извршило крајем
17. и почетком 18. вијека, а јекавско јотовање нешто касније 5, док Асим Пецо
сматра да је ново јотовање извршено у исто вријеме кад и јекавско – крајем 15.
и током 16. вијека6. И Александар Младеновић доказује, „на основу несумњи-

3

4
5
6

разу, тестаменти итд.“ Да и ми додамо: остављање писаног трага сваком важнијем породичном
(и племенском) догађају било је у традицији старих Паштровића, а „јасно и сажето обраћање
са истицањем суштинског и битног усмјерава израз на изворни народни језик“ (Бранислав
Остојић, О црноорском књижевнојезичком изразу, III, Језичке и лексичко-семаничке особине
исаних окуменаа из Дробњака у исравама црноорских суова 1879–1899, Библиотека
филозофско-филолошка, Универзитет Црне Горе, Подгорица 2003, 206–207).
1. А. Соловјев, Пашровске исраве XVI-XVIII века, Споменик СКА, LXXXIV, Београд 1936;
2. Иван Божић, Бранко Павићевић, Илија Синдик, Пашровске исраве...; 3. Пашровске
исраве, Књига 2, Будва 1990 (приредили: Јован Бојовић, Мирослав Лукетић, Божидар Шекуларац); 4. Пашровске исраве, Књига 3, Петровац на мору 1999. (приредио: Божидар
Шекуларац).
Пашровске исраве, Књига 2, Будва 1990, у предговору, стр. 8.
Александар Белић, Основи исорије срскохрваско језика I, Фонеика, Београд 1960, 104,
126.
Асим Пецо, Промене неалаалних суласника у вези са ј на срскохрваском оручју, ЈФ
XXVIII, св. 1–2, 185.
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вих потврда из споменика“, да се јекавско јотовање вршило у другој половини
16. вијека, истовремено са руће – или чак раније7. Одговору на дилему када и
у којој мјери нови фонетски квалитети секвенци л, н + ј ( < ьј, < је < ) почињу
освајати позиције и у писаној ријечи из једне области на Црногорском приморју
могуће се, претпостављамо, приближити анализом паштровских исправа – првенствено оних које су настале у 17. и 18. вијеку.
Најзад, имајући у виду дијалекатску базу којој је припадао, језик Паштровских исправа, када нам се учинило потребним, поредили смо и са језиком познатог писца из Паштровића Стефана Митрова Љубише8. Жељели смо увидјети
у којој је мјери писац Причања Вука Дојчевића имао ослонац у народном говору
Паштровића, а колико његов израз иде у правцу Вуковог и Даничићевог модела
књижевног језика, на крају у којој је мјери сагласан и са језиком Пашровских
исрава. А за наведене циљеве могло је најбоље послужити баш ово Љубишино
дјело – јер „одавно је примијећено да Дојчевић говори изворним народним језиком: речи, реченице, облици, конструкције, слике, све је то у духу народном“9.
Прилог ослије (< осл / ол)10
2. Интересовање за начине реализације овога прилога у Пашровским
исравама почело је са сазнањем да у паштровском говору, са подједнаким степеном учесталости, алтернирају ијекавски: ослије три тешкā митрољеза, да ће
они доћ ослије, и о(н) нама ослије (х)иљаду динарā, до ослије рата, ондā они
ослије долазē, ослије су не урēдили; и екавски ликови: осле свега оногā што
се десило, дио кућē је напра(в)љен осле, осле смо се помирили, осле педесе(т)
годинā, да имāш оправдâње осле, четири сâта осле пôдна, а осле јâ не знā(м),
а осле Мишо долази. При том, сугласничка група сл често је, али само код ијекавског лика, редукцијом л престилизована – сл > с: ми ћемо њу ос(л)ије код
Љубицē, ос(л)ије избила онâ резолуција, ос(л)ије петнаес(т) дьâньā, ос(л)ије
7
8

9
10

Александар Младеновић, Јављање јекавско, акозвано најновије јоовања у неким нашим
соменицима, ЗФЛ VII, 158–159.
Ситуацијом са рефлексом јата у језику С. М. Љубише и поређењем са савременим паштровским говором посебно смо се бавили у раду: Дисрибуција сароа вокала јаа и
сроне ојаве у „Причањима Вука Дојчевића“ С. М. Љубише и ашровском овору, Гласник
Одјељења умјетности, књ. 23, ЦАНУ, Подгорица 2005, 81–107.
Ст. М. Љубиша, Причања Вука Дојчевића, критичко издање, ЦАНУ, НИО „Универзитетска
ријеч“ – Историјски архив, Будва, Титоград 1988, 32.
Зашто се осврћемо на прилог ослије када је у питању двосложни рефлекс јаа? Зато што у
прилогу осл континуант дугога јаа у црногорским говорима не мора бити увијек двосложно ије, присутни су и ликови са рефлексом кратког јаа, који у коначном могу имати
јотовани лик (уз асимилацију) ошље. Јасно је да у варијанти оље, потврђеној у многим
црногорским говорима, јатов рефлекс је јотује алвеоларни сонант л.
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у ту групу, питâ сьa(м) се ос(л)ије, ос(л)ије би(х) мьaло стануо, Љубо и Ђуро су
дошли ос(л)ије, ос(л)ије била у Тудоровиће, ос(л)ије пôдна.
Разноликости и ијекавског и екавског лика у паштровском говору додатно
доприноси и изражено лијепљење партикула (и на упроштену и на неупроштену форму): -н – ос(л)ијен три и пō године, ос(л)ијен смо се нешто разминули,
ос(л)ијен девет дьâньā/ него ослен они видјеше, кьa(д) смо ослен долазили;
а посебно - – ослијē се разбоље од очик, ослијē до јуна мјесēца, ослије све
по једьaн остаде, најослије како ко оће, ослијē су продāли стоку и волове,
двоје су се родила ослије, тô је било ослије, ос(л)ије сьa(м) бијо кући, ос(л)
ије сьa(м) се оженијо, ос(л)ије ко ће у детâље, ос(л)ије ослобођења, ос(л)ије
Куљачи и Кажанегри / па осле сеоцки, а с Крсто(м) сьa(м) провео осле, па
осле четрес трећē.
Колико год прилог ослије показивао шароликост у једноме је ипак јединствен: све форме паштровског прилога ослије рефлекси су некадашњег осл,
док форме од ол у овом говору нијесу потврђене11 и заиста, сигурни смо,
нијесу дијалекатска црта простора Паштровића. А у Паштровским исправама
једним примјером ипак је потврђен и рефлекс од ол: докле ωнъ живъ, а оле
ћеци моиωи (1784, 58). Нијесу у паштровском говору потврђене ни јотоване форме од осл12.
2.1. У богатству различитих форми прилога ослије (< осл) само је изузетно једном забиљежен лик са извршеном асимилацијом сл > шл: ошле()њи
слушā(ј)те (наиме, овако је изговорио један деведесетогодишњак из села Рустова).
Иако усамљен, овај наизглед случајан изговор може нас, чини нам се, упутити у
старије стање – због тога што је у језику Паштровских исправа забиљежено много
више таквих примјера: онъ и ˝нгови пошледни (1800, 90); неговиема синовима и
пошледниема γрмомъ (1828, 141); и нговиема пошлдниема урмонъ (1837, 170);
нгови пошлдни оградили кγћγ (1838, 172); и нихъ пошлдниема (1842, 184);
и нихъ пошлдне шн (1842, 184); у свако вриеме пошлдно (1842, 184); неговиема пошледниема урмо у влечни виекъ (1876, 203). Међутим, у Исравама је
11

12

За разлику од неких других црногорских говора гдје се јављају и форме од некадашњег
ол (Бранко Милетић, Црмнички овор, СДЗб IX, Београд 1940, 435; Лука Вујовић, Мрковићки ијалека, СДЗб XVIII, Београд 1969, 275; Митар Пешикан, Сароцрноорски
срењокаунски и љешански овори, СДЗб XV, Београд 1965, 182; Михаило Стевановић,
Исочноцрноорски ијалека, Библиотека ЈФ V, Београд 1935, 92).
И овом гласовном појавом од паштровског се разликују говори Црмнице (433) и СК-Љ
(182), који напоредо са ослије познају и јотовану форму ошље. У говорима србијанског
Полимља имамо дублете осље / ошље, који свједоче о досљедности јотовања, с једне, али
и о још до краја неизвршеном асимилационом процесу сљ > шљ, с друге стране (Мирослав
Николић, Говори србијанско Полимља, СДЗб XXXVII, Београд 1991, 321).

ПАШТРОВИЋИ (ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ)

19

много више потврда за неизмијењену скупину сл при чему се рефлекс кратког
јата биљежи као е: да је γжива ωн и негови последъни (1726, 30); на добра моà
садашна и последна (1766, 43); делиберахъ братγ и неговиема послећъниема
(1764, 44); за себе и своје последние продамγ (1807, 104); нима и нихъ послетниема (1815, 110); неговиема синовима и нихъ последниема (1828, 141); више
реченои Анђуши и не последниема (1829, 142); Рада али ти негова последнога
(1834, 165); Рада Миятова и не последниема (1834, 164); неговиема послетниема
(1836, 169); или је кратко јат = : з добрима моиема садашниема и послдниема
(1807, 103); неговиема синовима и нихъ послдниема (1825, 117); нгову послну
γрмомъ (1825, 118); нговиема синовима и нихъ послдниема (1823, 119); изнешенъ и приказанъ како слдуе (1833, 145); или коега ø нгови послдни сагнати (1833, 145); нму и неговиема послдниема (1833, 145); Мията Маинића
и нгове послдне (1841, 181); нгову сину и нихъ послдниема (1844, 190); у
икакво последне вриеме (1850, 193). У једној исправи са почетка 17. в. има један
примјер у којем се у овој позицији налази рефлекс дугог јата: нифовима послиедниема да γживаγ (1606, 15). Мада су Паштровске исправе творевине разних
писара, ни у једној немамо мијешање сл/шл – наиме, по правилу је употријебљена
само једна или само друга секвенца. Међутим, у једној исправи (1846, 192) нашли
смо необичну престилизацију – када од сл, уметањем з, добијамо сзл – што је
свакако манир само тога писара: вама и вашиема посзледниема; з нима и з них
посзледъниема.
2.2. Сличне релације, на основу примјера које имамо, могу се констатовати
и за групу зл + кратко јат13 – и ту је рефлекс е: излезе пред нама и сγдомъ (1745,
41); излезе пред нама и сγдом (1758, 42); излеже Митарх Вонић кои рече (1780,
57); предъ коиенъ би излегло ово писмо (1834, 163); исзлеже пред нама и судонъ
нашиемъ (1846, 192); асимилована форма са јатом: пред коием би ижлгло колко
да естъ γчинно (1823, 119); асимилована форма са е: предъ кинъ би ижлегло ово
истинито писмо (1834, 165); и најзад, неасимилована форма са јатом: пред ким
би излгло ово веровано писмо (1837, 170). У савременом паштровском говору,
напоредо са глаголима изаћи / изићи (као и у Паштровским исправама: пред
свакоиемъ судомъ предъ коиемъ изиде – 1840, 179), употребљава се и синоним
ижљећи – и то увијек у лику у којем су процеси зл > зље > жље спроведени до
краја: како ни ижљене ауто, ја ижљени на врата; ижљени ми на обор; а ижљеће
књига; ондар смо ми ижљели; Марко Лазо(в) ижљео; достина били ижљели;
па смо ми ижљели. У овом говору забиљежено је и шљели (< с + -ље-): шљели
Куљачи – лик за који нијесмо нашли потврду ни у једној исправи.
13

У ствари, у питању је композита од ићи (ижљећи), а гради се од глаголске основе -љез-, тј.
из + некадашњи облик *лěзти.
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2.3. Може ли нам паралелизам шл/сл, на једној, односно жл/зл, на другој страни, у језику Паштровских исправа довести до сигурних закључака о дометима
јотовања? Свакако да су ликови са шл и жл – без обзира како се ја обиљежавао
(е или  – немамо примјера с лигатуром è) – свједочанство извршеног процеса
јотовања (асимилација по мјесту и начину образовања несумњиво се извршила
послије јотовања у групи л + је < Â). Са доста високим степеном вјероватноће
можемо рећи да се глас л умекшавао и у на сљедећи начин биљеженим групама:
сл, сле и зл – оне, како мислимо, више говоре о непреврелом стању у правцу
напоредне употребе асимиловане и неасимиловане форме, него о евентуално
паралелној употреби јотованог и нејотованог лика. Ипак, остављамо и одређену
резерву, наравно. Нашој општој оцјени опиру се примјери са секвенцом зле (излезе и сл.) у којој се некадашњи изговор изљезе не може претпоставити.
3. Међутим, овакве претпоставке морају се темељити на сигурнијим анализама. Због тога смо извршили систематизацију примјера са недвосмислено
меким изговором гласа л – старо, ново, (и)јекавско јотовање и други примјери
у којима се овај алвеолар ван сваке сумње умекшавао – без обзира на квалитет
и поријекло гласа који му је слиједио. Оно што је примјетно, у исправама из. 18.
вијека најчешће су секвенце ле: кγшγмом от наше земле (1716, 29); прочитасмо
и добро разγммлесмо (1745, 41); бγдγћи све едне воле и опиниюна (1758, 42);
γ прва више похвалена писма (1758, 42); ø мое добре воле (1767, 44); продах
едънγ печицγ земле (1767, 44); ми сγће с нашием банком разγмлесмо (1780, 57);
пак есмо сви едне воле (1780, 57) – али и у исправама из 19. вијека: ми и познаемо за приателе (1822, 114); познаемо их за неприателе (1822, 114); еданъ коматъ
земле у поле (1840, 179); два комата бащине у Надлушко поле (1842, 186); кошуле
дванаестъ (1843, 189). Чак је и у честој фрази „бихъ моленъ“ у исправама из 18.
вијека само ле: звани и молени ωд свиех партах (1766, 43); бих ωд нега молен
(1766, 43); бихъ моленъ ø више реченога Съћепъца (1767, 44); и бихъ моленъ
ωтъ кметовахъ (1775, 52). Од треће деценије 19. вијека умекшани изговор гласа л у Исравама сигурно потврђује његово сусједство са графичким знаком 
(ранијег датума су само два примјера са л – а бих молнъ ωд Миàта (1801, 94);
свакмъ болм начиномъ (1807, 104): него ø нихъ слободне вол (1823, 117); що
е добро и законитω кγплно (1823, 117); що кγпи γ пол на Лγшко (1823, 117);
бокγнићъ земл кγнфина (1823, 119); даровати ка и свое добро кγплно (1823,
119); самопроизволне вол (1833, 145); кγпл  ни четврти дио куће (1833, 145); ωд
свое добре вол хоћемо цедитъ (1837, 170); ми ниже именовати и дол подписати
(1838, 171); учин  но γ кесаро кралвску канцеларию (1841, 181); продадохъ еднγ
печициγ земл (1841, 181); землю добро куплну и законито плаћену (1841, 181);
у Голеди коматићъ земл (1866, 202). Сигурна је ознака умекшаности и лигатура
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: γ ногγ више колèна (1745, 39); ψо ћ бол битъ γписато (1745, 40), која се, отприлике подједнако често, јавља и у првим годинама 19. вијека: øсво добре вол
и слободне даде (1800, 90); иедан бокунъ земл (1807, 94); графичка секвенца лъ:
допаде темелъ на поли кγће (недатирани докуменат, 204); ли: по овому истиниту
и темелиту писму (1842, 184); праве кунфине именоватои земли (1850, 193).
3.1. Да употреба ле / л није дистинкција између тврдог и меког л увјеравају
нас и друге секвенце са овим гласом (нејатовске), гдје код писаца Исправа налазимо л, а несумњиво је да се у свим тим случајевима изговара умекшан глас.
Заправо, циљ нам је да покажемо како у секвенцама са алвеоларом л писарима
Паштровских исправа избор другог гласа нема посебне везе са његовим умекшаним изговором. Таква је на примјер графичка секвенца ла: постависмо два наше
брата и пријатела (1775, 51); два наше брата и пријатела (1775, 53); ће била вола
негова (1794, 66); ø негова темела (1807, 108); места ø земалахъ (1825, 133); имена
ø земала и пасищахъ (1825, 133); да е та земла виноградъ (1825, 132); и тако га
ωставланъ (1840, 177); коя земла (1840, 179); затим и лја: била нихова волја (1825,
132); ψо мне ωставлја (1784, 58); ωсталјамъ за мое прокарадγре (1784, 58); колко
валјаше землиа за дγгъ (1799, 77); шестъ либара ø цревалјахъ (1801, 94); гди буде
хотти нгова добра волја (1833, 145); четири наше брата и пријателја (1838,
171). За несумњиви изговор меког л Исправе нуде и бројне потврде за секвенце
л + вокал задњег реда: с томъ земломъ проданомъ (1825, 133); боланъ γ постелγ
(1775, 51); синъ слабъ γ постелγ беше (1775, 53); и здравлγ држа (1822, 114); него
их лγбисмо како исте Паψтровиће (1822, 114); приће прениетъ на свою землу
(1842, 187); да ми е еднγ пγшкγ велγ (1852, 194); учинили шестъ лγди (недатирани
докуменат, 205); л + сугласник: а то за циенγ доброволнγ (1807, 104); кћеше доброволно γчинитъ (1834, 163); те секвенца ля: кое валя да има свакγ снагγ (1807,
106); добра ће буде нгова воля (1824, 130).
3.2. И у повељама из 18. и у повељама из 19. вијека неуједначени фонетизам показују лексеме земља и воља, при чему је посебно интересантан слијед
ли + вокал: колко валјаше землиа за дγгъ (1799, 77); ø речене землие мирни и
слободни (1799, 77); землиγ и маслине (1807, 104); три коматића землие подъ
водомъ (1824, 128); замиенитъ на слободну волиγ (1800, 81); а исто рјешење показују и неке друге ријечи: ψо се налажи верх велиега камена (1606, 16); Митаръ Лиγбиша, сγћа (1800, 81); кою ωставлиа γ мирни пошешъ (1800, 90); како
прокарадура поставлиен одъ Пера (1842, 187); кои ће одъ нифъ битъ молиени
(1842, 188). Знајући за прилике у савременом паштровском говору и тенденције
Љубишина језика – „успостављање вриједности јата у слоговима у којима овоме
гласу етимолошки није мјесто“ – регистровање ове појаве у Исравама постаје
јасније (землие = млиеко – дакле, у питању је просто механичко мијешање разних
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фонетизама, боље рећи: ширење рефлекса дугога јата и у неетимолошке позиције). Истог је фонетизма и примјер: за неприателе ка Петра Никца Пиерова
(1822, 114) само је објашњење другачије: у питању је резултат дифтонгизације,
честог гласовног процеса у савременом паштровском говору – уколико је вокал
е у слогу са дугосилазним акцентом, његово фонетско варирање може ићи и у
правцу дифтонгизације14, који је, дакле, овим примјером потврђен и у материјалу
из Пашровских исрава.
4. Но, да се поново вратимо анализи позиција сл + дуго јат у прилогу ослије.
За разлику од народног говора у окриљу којег су настајале језик Паштровских
исправа не познаје упроштену форму сл > с (посије) – једино је ослие: не могγћи
то расγдитъ ослие сетенце (1825, 133); али као и народни говор познаје партикулу: ωстаде за насъ ослиеъ овога писма (1823, 121). Највећа разлика између
ових двају извора јесте у сљедећем: језик Пашровских исрава, за разлику од
савременог паштровског говора, не познаје екавске форме па се закључак чини
извјесним – е < э код прилога ослије у говору Паштровића јесте иновација,
процес који се на простору од Бечића до Буљарице вршио аутономно, без непосредног утицаја екавских говора. А ми смо у монографији о овом говору чак
прогнозирали: „можда ће будући развој паштровског говора – због израженијих
пресељења у овај крај, а не треба занемарити ни период туристичке сезоне – ићи
на штету ијекавског лика ослије“15. Ипак, и ијекавски и екавски лик још увијек
се са подједнаком вјероватноћом могу чути (и код истог говорника) и у приморском и у брдском дијелу Паштровића (дакле и код особа које нијесу често биле
у додиру са другим говорним типовима – посебно не са екавским). А у језику
Пашровских исрава немамо ниједног екавског!
4.1. Кад је ијекавски лик у питању, пажњу привлачи и изговор двосложне
секвенце ије, боље рећи гласа ј у њој. Наиме, познато је да у црногорским говорима „изглед“ јатовске секвенце обликује различит степен изразитости изговора
сонанта ј, који може, зависно од говора до говора, ићи од потпуне, преко нешто
пасивније артикулације, до потпуног губљења. Примјери из паштровског говора
потврђују само прве двије могућности (ослије / ослије), док језик Пашровских
исрава познаје само трећу – потпуну редукцију овога гласа (ослије > ослие).
5. Досљедно јотовање у секвенци лје < лÂ потврђују и неки други примјери који се налазе у Паштровским исправама – наиме, умекшани изговор гласа
л сигуран је у графичкој секвенци лè из 18. вијека: γ ногγ више колèна (1745,
39), односно л у исправама из 19. вијека: изнешенъ и приказанъ како слдуе
14
15

Миодраг Јовановић, О изовору неких вокала у јеловима јужне Црне Горе, Исследования по
славянским языкам, Корейская ассоциация славистов, Сеул 2002, 49.
Миодраг Јовановић, Говор Пашровића, 110.
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(1833, 45); нарочито препознатој у фрази „дол подписати“, која би требало да
буде карактеристична за тип докумената какве су Паштровске исправе: ми ниже
именовати и дол подписати (1838, 171) – „речено“ два пута у истој исправи;
свдочимъ àдол подписати администраторъ (1863, 201). Ипак, наведену фразу
забиљежили смо у само двијема исправама – превласт у овим документима има
синтагма „ниже подписати“. Закључци о групи Â у језику Пашровских исрава,
тј. наше мишљење о сигурно извршеном процесу (и)јекавског јотовања, сагласни
су са стањем у савременом паштровском говору: врућина ко да је љео; кō(д)
мене на љеовање; свакā љеоа да се види; не мо(ж)еш ништа љеи; ми смо
четврто кољено; насље()ник; њега нијесa(м) вољела. Одступања од сталног лје
> ље не могу се наћи ни у језику С. М. Љубише.
6. Досљедно је у савременом паштровском говору и јотовање нје (< нÂ) > ње:
то су они тројица учињели; цијели дâн без воде па ожењели; она је заруњела
и родила; три године чувала и њеовала мâјку. Исте оцјене могу се изрећи и за
Љубишин језик, уз један изузетак – код овога писца „облици неодређених замјеница и прилога неко, нешо, некијема, неколико и сл., поред обичнијег екавског
лика, јављају се и у форми с јотованим почетним сугласником н: пак ми њеко
вадио крв, њеки витез, њешо“16. Грађа из народног говора потврђује искључиво екавски рефлекс: само по неколико их је било тунāк; можда је неко горе;
умирāло се неколико путā; нешо он требā; кьa(д) нешо кувāм па заборавим; ако
не зарâдим нешо не мо(ж)еш живјет; некијема сьa(м) се нагледā чуда; неко је
прави јо на жуку, неко на мочаљину. Прилог неколико у Пашровским исравама
могао би сугерисати на умекшани изговор гласа н – пошто се досљедно биљежи
н: ø трећега е ωстало нколико (1801, 94); продадосмо нколико баштине от
редитаня (1824, 130); бше посла нколико фрментγна (1838, 172); налазећи се
нколико времена слабъ (1852, 196). Међутим, лик нешо је, од више примјера
које смо нашли, само једном написано са јатом: продати ншто наше баштине
(1837, 170) / неψо материне робице ψо се наће γ скринγ (1775, 51); нещо землие
що е Станко прода (1824, 128); нещо горе под Учиће (1825, 132); дати и продати
нещо наше земле (1829, 142); и дати продати неψо наше баштине (1836, 169);
продадохъ нещо мое баштине (1838, 175).
6.1. Међутим, да ли дистинкција н / не обавезно значи релацију јотовани
/ нејотовани лик, тј. да ли је у неколико искључиво јотовани, а код замјенице
нешо претежно нејотовани? Ако се сјетимо сложених прилика са напоредном
употребом л / ле у Пашровским исравама мора се и овдје оставити резерва,
а за коначан одговор покушати систематизовати грађа – слично поступку који је
16

Миодраг Јовановић, Дисрибуција сароа вокала јаа и сроне ојаве..., 98.
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учињен за алвеолар л. Додуше, на питање да ли је у овим примјерима (нарочито
код прилога неколико) уопште вршен процес јотовања може се одмах одговорити потврдно – префикс ње-, напоредо са не-, у том времену, поред Љубише
употребљавали су и други писци са блиског простора17, а ликови њеко, њешо,
њеки, њеко(ј)и, њекакав, њечесов нијесу страни ни неким савременим народним
говорима, у великој мјери сродних паштровском18. Остаје једина дилема да ли
н означава јотовану, а не нејотовану варијанту, чијем разрешењу нам, као што
смо чинили и код л, може помоћи изговор гласа н у неким другим секвенцама
(углавном нејатовског поријекла).
6.2. У исправама из 18. вијека не и н нијесу конкурентни ликови – наиме, у
овом вијеку за сигурну ознаку умекшаности већином служи гласовни слијед н +
е: естъ учинено од коега драго пγпликога нодара (1716, 29); истому синγ покојнега Керста (1716, 29); Иво Вγковъ и негова браћа (1726, 30); да е γжива ωнъ и
негови последъни (1726, 30); ø Саве и неговиехъ синовахъ (1758, 42); негов брат
и мати и негова братγчеди (1766, 43); бих ωд нега моленъ (1766, 43); негову брату
и неговиема послећъниема (1767, 44); Станъкове жене Кате (1775, 51); Станωку
Миàтову и неговози жени (1775, 51); све ψо сγ кметови γчинели (1775, 53); ψо
сγ учинели ωви два наши брата (1775, 51); тога Митра из негове дγше (1780, 57);
вола негова за негово рукодавене (1794, 66). Као конкурентни лик секвенци не у
исправама из 18. вијека понекад се јавља нè (посљедња потврда за нè налази се
у документу из 1800. године): Петра Радγлова и нèгова сина (1745, 39); како ћè
битъ испγнèно (1745, 39); и γжива онъ и нèгови пошледни (1800, 90). Наравно,
н се и у 18. и у 19. вијеку изговарало умекшано и у сљедећим случајевима: на
добра мо¨ садашна и последна (1766, 43); ωбие парте и нихови кметови (1775,
51), γ лазиницу доинγ и горнγ (1815, 110); за ниховиенъ братонъ (1823, 121); под
Учиће у Дачића ниву (1825, 132); дъ моие данашнъ жене Маре (1852, 196). Исто
као што смо констатовали појаву лие = ље, постоји и ние = ње – и у исправама из
18. вијека: γчиниесмо седамъ талиерахъ (1775, 51); Марко Петрићевићъ ниеговъ
дужникъ (1799, 76); прозъ ниегове руке (1799, 76), и у исправама из 19. вијека:
договоромъ ниегове матере (1807, 106); у мирни пошешъ од ниегове куповице
(1824, 128); Иову Петричевићу и ниеговима синовима (1847, 187); ниеговима
синовима за измирение (1847, 187); ниеговиен синомъ Радомъ (1847, 187). Биће
да је објашњење ове појаве идентично ономе казаном за лие (в. т. 3.2.).
17
18

Бранислав Остојић, Језик Пера I Перовића, ЦАНУ Титоград, Пос. изд., књ. 8, Одјељење
умјетности, књ. 1, 1976, 148.
Лука Вујовић, Мрковићки ијалека, 242–243, 252; Бранко Милетић, Црмнички овор,
428–429.
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6.3. Паралелизам не / н карактеристика је исправа 19. вијека. Примјери
које овдје преносимо само су мањи дио од оних који се налазе у документима –
циљ нам је био да, колико је то могуће, покушамо утврдити степен учесталости
ликова са не, односно н, у којима се – и у једној и у другој – почетни сонант н
несумњиво умекшано изговара:
не: ø нихъ истомγ учинена (1800, 90); γчинехъ ωво писъмо съ моимъ ωцемъ
(1807, 107); како е γ нега мало памети (1807, 107); Крстγ Митровићγ и неговиема синовима (1823, 117); Крсто Митровић с неговиема синовима (1823, 118);
износећи Маинићъ неговъ дивижиγнъ (1825, 132); потъверъћуемъ неговиенъ
керъстомъ (1829, 143); кои учини неговонъ рукомъ (1829, 143); учинено у пуплику канзалерию (1834, 164); коизи учинесмо помећу нима (1838, 171); γчинесмо
чисти конат (1838, 172); немγ и неговиема последниема (1840, 177); ωтъ суда за
негове динаръ (1840, 179); добра за негово руководан (1842, 183).
н: реченомγ Миàтγ Станковγ и нговози браћи (1807, 103); на данашни
денъ кћеше учинтъ (1807, 103); колико да се γчинно по пγпликой канцеларии
(1820, 113); што мγ драго од нга γчинти (1820, 113); да е учинно γ пγпликози
канзалриi (1823, 117); да сγ влащити ø н господари (1823, 117); тако се облегае
иста Стаке и н кћери (1823, 117); Маинићу и нгову послну γрмомъ (1823,
117); нговиема синовима и нихъ послдниема (1823, 119); дае се на знан свакоеме человку (1823, 121); Миàта Станкова и нгова брата Илие (1823, 121);
кћи покоинга Ника Ћγра Андрина (1823, 121); Крсту и нговиема послдниема
(1824, 130); щ нговонъ браћомъ (1825, 132); Миàта и нговие синовецехъ (1825,
132); Марко Илинъ и нговъ брат Иво (1827, 135); да е учинна одъ пγплика
нодара (1827, 135); и бихъ од нга моленъ (1829, 143); коега ø нгови послдни
сагнати (1833, 145); коио нга бихъ моленъ (1834, 164); моя ωстала добра за свое
рукодаван (1834, 164); дае се на знан свакоме чеку и судγ (1837, 170); учинно
по воли (1837, 170); а по контромешγ учинноме по датомъ (1838, 172); Иову и
нговози жени Франки (1838, 172); пошешъ на нга и нгове послдне (1841,
181); жена Марка Вγковића и н мужъ (1841, 181); колико да ие учинно у пупликои и канцелерви (1842, 183); нъму и нговиема послдниема (1842, 183); Анћа
кћи покоинга Ћура (1842, 183); какавъ поправъ одъ нзина (1852, 196); нгова
нота учинна (1852, 196).
Ако бројке могу да воде до сигурног одговора онда је недвосмислено: варијанта н је у Пашровским исравама 19. вијека много обичнија од не. Притом, да
још једном поновимо – и једна и друга означавају умекшани изговор алвеолара н.
На примјер, зар може бити разлике у изговору у дублету нговиема / неговиема
који се налази у истој синтагми: нговиема синовима и неговиема последниема
(1838, 175)? У питању је свакако аутоматизам у писању, а никако разлика у изгово-
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ру. Неколике исправе из 1838. године умјесто скоро сваког гласовног склопа ј + е
имају графичку ознаку : за све ствари ко имамо, да неће нидна парта впелатъ,
одъ дне стране Миàтъ Станковъ, задно своиема синовима, протенћахъ данъ
од дрγгога; ко имамо помећγ нама, сто иововица свому оцγ на Бγрине, дно
намшће одъ кγће, не могасмо познати да  одъ разлога (само нешто ниже, у истој
исправи, пише: що е одъ разлога – 1838, 172), днога одъ албитра. Занимљиво,
тако је, у двијема исправама, схваћено је из двосложног рефлекса јата, тј. код писара није постојала свијест о секвенци ије као континуанту дугога јата: да ю нису
измирили (1838, 172); а речени конавлиъ либерасмо (1836, 169), а понекад се 
једноставно напише и умјесто вокала е: сдок за св Маиниће (1838, 173).
6.4. У савременом паштровском говору нашли смо неколико примјера у
којима је дошло до умекшавања сонанта н (понекад и л) иако – према ситуацији
у књижевном језику – нема непосредног додира ових гласова са сонантом ј,
па према томе ни услова за вршење процеса јотовања19: (х)оће ли не упути(ти)
Њемцима; такви су Њемци били; још није пâд Њемāцā; направили њијезо; неки
бљēсак озгôре. У другој књизи Пашровских исрава о XVI–XVIII вијека нема
потврда за ове лексеме.
7. Наше су анализе, у вези са јотовањем алвеолара л и н, недвосмислено показале да је грађа из Пашровских исрава у великој мјери сагласна са приликама
у савременом паштровском говору. Дакле, домашаји јекавског јотовања у овим
документима нијесу краћи од народног говора, тј. и у једном и у другом извору
секвенце л, н + ј (<Â) тешко да могу остати неизмијењене – нови фонетски квалитети, како показује материјал из периода када су настајале (17, 18. и 19. вијек),
освојили су своје позиције и у писаној ријечи. Овакви закључци потврдили су
досадашња дијалектолошка испитивања и мишљења о процесу јекавског јотовања у српском језику: „смена гласовних система непалатални сугласник + ј са
палаталним сугласником већ је фонетска реалност у 16. в.“20 Уз то, превладава
мишљење дијалектолога да је од свих гласова који су се јотовали овај процес
историјски најприје захватио алвеоларе л и н.
На путу научних објашњења многих појава у Пашровским исравама често
су стајале велике тешкоће: није на примјер увијек било лако одвојити фонетизам
у коме се јотовање јавља од оног у коме те појаве нема. Тако се веома брзо утврдило да су ликови са извршеном асимилацијом: пошлдни, пошледни / ижлзе,
ижлезе потврда сигурно извршеног процеса јотовања – јасно је, уједначавање
артикулације сл, зл > шл, жл могло се вршити тек послије претходно извршеног
19
20

Миодраг Јовановић, Говор Пашровића, 230.
Асим Пецо, Промене неалаалних суласника у вези са ј на срскохрваском оручју, 185;
Види и Александар Белић, Основи исорије срскохрваско језика I, 104, 126.
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процеса умекшавања лје (<Â) > љ. Но то, како смо установили, никако није значило да су форме послдни, последни / излзе, излезе и сл. сигурно нејотоване.
Шароликост коју налазимо код ових група више је проста механичка мјешавина
разних фонетизама (манир појединих писара, аутоматизам у писању који најчешће не значи разлику у изговору) што више сугерише на непреврело стање,
односно напоредну употребу обају ликова, посебно асимилованог и неасимилованог – савременом паштровском говору асимиловани је, како смо видјели,
постао потпуно страна варијанта.
Онда нам се поставило још једно важно питање: да ли дистинкција л / ле,
н/ не обавезно значи релацију јотовани / нејотовани лик? Разрешењу дилеме,
тј. за прецизни одговор – да ово писари свакако нијесу имали у свијести при
избору одређене секвенце – помогле су подробне анализе различитих начина
писања секвенци са гласовима л и н (нејатовског поријекла). А биране су позиције у којима су се ови сонанти несумњиво умекшано изговарали. Засвједочене
су разне могућности које су показале како у групама са алвеоларима л и н писарима Пашровских исрава избор другога гласа нема значајне везе са њиховим
умекшаним изговором, при чему се графичке ознаке са -ом устаљују тек од
треће деценије 19. вијека.
На крају, резултати до којих се дошло упоређивањем језика Пашровских
исрава и паштровског говора показују и неке несагласности – једну смо већ
поменули: напоредност сл, шл / зл, жл у Исравама, насупрот обавезности неасимилованог лика у народном говору. У прилогу ослије, за разлику од народног
говора, језик ових докумената не познаје упроштену форму (ослије > осије).
За разлику од народног говора, који карактерише паралелна употреба ослије
/ осле, у Пашровским исравама немамо ниједног екавског лика. Очигледно, наведене језичке црте јесу допринос историјској дијалектологији – наведене
појаве, које битно разликују ова два извора, у савременом паштровском говору
јесу иновације.

Miodrag Jovanovic
THE PROCESS OF ASSIMILATION OF SONANTS L AND N WITH J INTO
ONE SOUND AND SIMILAR PROCESSES PRESENT IN PASTROVICI’S
MANUSCRIPTS AND IN THE SPEECH OF PASTROVICI AREA
summary
Old written manuscripts, such as documents from Pastrovici, represent important
resourse for monitoring the genesis process of many issues in the area from which the
above mentioned dialect changes originate. The research work is about the ,destiny’
of the alveolar consonants ,l’ and ,n’, where the research was done by comparing the
manuscripts originating from the 16th century until the 70’s of the 19th century with the
contemporary dialects spoken in Pastrovici area.
The analyses made have undoubtedly shoun that the content of the manuscripts
originating from Pastrovici area correspond to the current circumstances reffering
to the position of consonants in the popular speech, within which they have been
developing. For example, both in manuscripts and speech, ,l’ and ,n’ + ,j’ (in ,jotovanje’
used in jekavian dialect) could not stay unaltered, which represents a positive proof
that new phonology, introduced by means of, jekavsko jotovanje’ has had its impact on
the written word as of the 17th century and perhaps even before that.
However, by comparing the written and the oral language used in the manuscripts
from Pastrovici area, some inconsistencies have been noted, i. e. some characteristics
found in the manuscripts (such as pošljednji, ižljegne) do not exist in the contemporary
popular speech and vice versa. The form of adjective ,poslije’, as given in ekavian dialect
,posle’ or its simpler form ,posije’, which used to be very common in the popular speech
of Pastrovici area, do not exist any more in the manuscripts from this area.

Милош Ковачевић

СТИЛИСТИКА ТИПОВА ГОВОРА У ПРИЧАЊИМА
ВУКА ДОЈЧЕВИЋА СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ

Асрак: У раду се, примјеном синтаксичко-стилистичких критеријума, издвајају и
анализирају типови говора у дјелу Причања Вука Дојчевићa Стефана Митрова Љубише.
Анализа је показала да се у овом Љубишином дјелу преплићу и синтаксичко-стилистички доста јасно диференицирају четири типа говора: 1) ауорски овор, 2) уравни овор,
3) неуравни овор, и 4) слобони неуравни овор.
Кључне ријечи: Стефан Митров Љубиша, Вук Дојчевић, типови говора, ауторски говор,
управни говор, неуправни говор, слободни неуправни говор.

О Стефану Митрову Љубиши писано је доста не само са књижевнокритичог
(в. врло обавјештајан тематско-проблемски приказ књижевнокритичких погледа
на Љубишино дјело у Вуковић 1985), него и са језичког становишта (готово комплетан списак језичких радова о Љубиши доноси Тепавчевић 2010: 10–11). Истина,
неупоредиво више из књижевнокритичког него ли из језичког аспекта. О Љубишином дјелу објављене су и двије монографије проистекле из одбрањених докторских
дисертације – једна књижевноисторијска (Пејовић 1977), а једна лингвистичка (Тепавчевић 2010). Посматра ли се литература о Љубиши у цјелини (чак само и преко
наслова), није тешко закључити да је у њој најмање стилистичких радова, и то како
оних лингвостилистичких тако и оних књижевностилистичких.
Међу заобилаженим, а за Љубишино дјело врло значајним темама – свакако
је и тема начина преношења и обликовања типова (туђег) говора у Љубишиним
дјелима, а прије свега у његовим Причањима Вука Дојчевића. Иако књижевнотеоријски и стилистички једна од најизазовнијих тема сваког умјетничког прозног
текста, ова је тема тек покаткад – и то увијек парцијално без свог наратолошко
стилистичког аспекта – била предмет пажње истраживача Љубишиног дјела.
Најексплицитније на њу скреће пажњу Радомир Ивановић (2002), говорећи о
„историзацији нарације и наратизацији историје“ у Љубишином дјелу, укључујући ту и Причања Вука Дојчевића, али се уопште не дотичући начина обликовања и преношења туђег говора, бар не из аспекта модерне наратологије и
текстолингвистике.
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Њено заобилажење није случајно. Њему је понајприје допринио сам Љубиша, који је за мото узео ријечи Вука Караџића из предговора Срским нароним
риовијекама, с фокусираном посљедњом реченицом, у којој се каже: „А ја ћу
само да готово скупим оно што је народ српски већ измислио“. Суштину тог мота
Љубиша је још потцртао, потврдио уводним текстом, у коме каже да причања
која је Вук Дојчевић за зимњих вечери причао младом господару Ђурђу Црнојевићу још живе у народу и да их је он, Љубиша, „слушао у различнијем пригодама
од Махина и Побора, па како које чуј, онако га на брзу руку и запиши, да не заборавим, ако и не на саму ствар, а ,но на начин причања и на облике говора. Да
сам знао стенографију, не само што ћах себе поштедјети неколико труда, него и
ова причања била би живља и језгровитија“ (стр. 5)1.
Поводећи се за суштином Љубишиног мота и ових ријечи из уводног текста,
књижевни историчари који су о Љубиши писали по правилу нису „емпиријски“
провјеравали истинитост Љубишиних ријечи, односно њихову утемељеност у
сâмоме тексту Љубишиних причања, него су вјеровали Љубиши на ријеч. Као
да их и није водио порив научне сумње у (не)искреност или фигуративност Љубишиних ријечи. Можда то најбоље потврђују, често цитиране и неријетко и код
других историчара књижевности као неспорно истините прихватане, ријечи Јована Скерлића да је Љубиша причања „верно бележио, често дословце, старајући
се да не пропусти ниједан реченични обрт, да не изгуби ниједну реч“ (Скерлић
1964: 481). Дословно схватање Љубишиних ријечи чак је – на што указује и Н.
Вуковић (1985: 56) – неке критичаре наводило на идеју да ово Љубишино дјело
и није умјетнички оригинално, него „да је можда у питању збирка народних
прича, које вјероватно нису саопштене у изворном облику него у некој форми
парафразирања“.
А да је иједан од не тако ријетких књижевних и језичких проучавалаца Љубишиног дјела посветио имало пажње синтаксичко-стилистичким особинама
типова говора у овоме његовом дјелу, засигурно би индивидуалном давао примат
над народним у овом Љубишином дјелу. Овдје нам је зато циљ да анализом типова говора, посебно типова туђег говора, у Причањима Вука Дојчевића најексплицитније покажемо колико је Љубиша био стилско-наратолошки иновативан
у односу на народну прозну књижевност, која му је несумњиво била подлога,
тако да се у односу на њу и најбоље уочавају његове умјетничке синтаксичкостилистичке наратолошке надоградње.

1

Број у загради приликом свих цитирања и навођења примјера (из) Љубишиних Причања
Вука Дојчевића означава страницу издања датог у Извору на крају рада.
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*
У Причањима Вука Дојчевића комбинују се четири типа говора, и то три
типа туђег говора и ауторски говор. Конкретније речено, у овом Љубишином
дјелу преплићу се синтаксичко-стилистички доста јасно диференицрана сљедећа
четири типа говора: 1) ауорски овор, 2) уравни овор, 3) неуравни овор, и 4)
слобони неуравни овор.
Ауторски говор
Најзначајније карактеристике ауторског говора Љубишиних Причања Вука
Дојчевића предодређене су прије свега чињеницом коју и сâм Љубиша у уводној
ријечи за своју књигу потцртава, а наиме да је Вук Дојчевић „дворио добар дио
свог вијека Ивана Црнојевића, господара над Зетом и Црном Гором, позната у
народу под именом Иванбега. По Ивановој смрти живио Вук већ стар и грохнуо
у дворима Ђурђа Црнојевића, сина и нашљедника Иванова“, и „уз дуге зимње
вечери, Вук је причао младом господару све што му се знаменитијега десило за
Иванбега“. Вук Дојчевић је, дакле, и главни јунак и наратор овог Љубишиног
дјела. Тако су Причања исприповиједана у првом лицу, у форми нараторског
ја-овора (тзв. Ich-Form). Та чињеница сâма по себи готово да намеће питање
разрјешења међуодноса ауторског говора и говора наратора, јер су и један и други заправо иманентни дијелови ауторског говора. Посматрани из идиоматске
језичке перспективе ауторски и нараторски говор у овоме Љубишином дјелу се
подударају, јер репрезентују Вуков народни српски језик. На то упућује и сâма
ауторова, у уводу дјела, читаоцима упућена молба: „да мени, а не моме повједачу,
замјери, ако ми се гдје нехотице, уз пркос сваког настојања, поткрала каква ријеч
или облик што нијесу по свем народни“. Иако идиоматски подударни, будући
репрезентанти Вуковог српског народног књижевног језика, ауторски и нараторски говор у овоме Љубишину дјелу с наратолошког становишта увијек се не подударају. Има, наиме, дијелова у којима се јасно језички диференцирају ауторска
(приповједачко-догађајна) и нараторска (причалачка, самосвојно приповједачка)
перспектива, односно тачка гледишта. Неријетко, што је у литератури већ уочено
(уп. Вуковић 1985: 90–91), Дојчевић као приповједач не оставља догађају да сâм
својим током и садржајем дјелује на слушаоце, него тај догађај, чији је главни
јунак сâм био, сада као приповједач коментарише. Тако се у причи сусрећу двије
тачке гледишта: јунакова и приповједачева – прва дата у представљању догађајног тока, друга у причалачким коментарима, које ћемо у навођењу примјера што
слиједе курзивно истицати:
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Причају, а и рилика је, да је Свети Саво српски доходио једном под буљанско
поље, да се превезе на оток гдје је љетовао, а восци не могли пребродити с
узрујана мора – сваки вал био ка планина – те се он (хвала му и слава!) баци
кричком загонке, а кричка, скачући с вала на вал као морска ластавица или
плиска по вади, допре до отока, а под ње током устане он’ час из воде камени
пут, копље височији од морске пјене, као да га је ко уз туњу градио! И тако
старац прође сухопутно, да ноге не скваси, а кад би на отоку (чује ову!), да
му не би ко уз стопу дошао, пружи штап врх воде, тер се пут просједе три
ноге испод плиме (153); Задушне недјеље попушти зимња оштрота, не много
(убио је Бо!), али се озеблу људству учини ка да му је из онога пакла Илин-дан
освануо. (204); Срби су (а а ко?) створили народну мудрост, да је такве нема
никакав други народ на бијеломе свијету (253); Провео сам једне године цијеле
часне пости у Боци о луку и сочиву. Са ћу рескочке овијеаи у неколика
маха, ако ви се не заријема, како су Млечићи Боком владали и дуждево благо
муком штедјели. (151) итд.

Наведени примјери недвосмислено показују да Љубиша неријетко диференцира ауторску и нараторску позицију, без обзира што се обје сусрећу у истом лику.
Љубиша није, дакле, само формално нагласио у уводној причи да његов јунак приповиједа пред одређеним слушаоцима и у одређеним условима, јер дјеловање је та
два чиниоца присутно у цијелом дјелу (Вуковић 1985: 91–92). Та интерференција
ауторске и нараторске приповједачке позиције једна је од битних црта која не дају
поистовјећење Љубишиних са народним приповијеткама. У народним приповијеткама, наиме, „глас приповедача се не меша са гласом јунака, они су раздвојени јасном и једноставном границом управног и неуправног говора“ (Самарџија
1997: 73), У народним причама приповједач се налази изван изложених догађаја,
једино се појављујући на крају бајке, у њеној финалној формули, гдје „прелазак из
трећег у прво лице најчешће служи као особит сигнал за крај чудесних догађаја
бајке и завршетак самог приповедног чина“, тако да приповједач „тада својим
присуством повезује свет јунака приче и публике, поигравајући се са срећним
крајем бајке и пажњом присутних слушалаца“ (Самарџија 1997: 75–76).
Управни говор
Попут прозне књижевности уопште – била она фолклорна (народна) или
умјетничка – и у Љубишиним Причањима Вука Дојчевића употребљава се, и то
врло често, и уравни или ирекни овор. У приповиједању је управни говор
и најчешћи начин преношења туђег говора. Под њим се подразумијева тачно
наведени и наводницима или цртом ортографски маркиран говор некога лика
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у приповједачком тексту. Тако правописно, наводницима или цртом, обиљежен
садржај управног говора, неријетко је праћен ауторским ремаркама, односно ауторским дидаскалијама (Ковачевић 2000: 245–262), које том говору не припадају
на структурно-граматичком, али припадају на структурно-текстовном плану.
Код Љубише ортографско истицање управног говора цртом, односно цртама, по
правилу сусреће у дијалошким (микро)дискурсима који најчешће претпостављају
смјењивање реплика говорника и саговорника. Када је у питању неизречени (помишљени) управни говор, њега Љубиша ортографски маркира или цртом или
наводницима. Ријетка употреба наводника код Љубише се сусреће искључиво
за обиљежавање и неизреченог управног говора.
Управни говор Стефан Митров Љубиша по правилу употребљава из два разлога: 1) због његове синтаксичке уникатности, и 2) због његове комуникативне
маркираности, тј. због диференицијације ауторског говора и говора лика.
Синаксичка униканос уравно овора подразумијева да се њиме искључиво или примарно – што ће рећи функционалностилски необиљежено – могу
пренијети неки од типова језичких садржаја. Одређене синтаксичко-семантичко-прагматичке категорије примарно се, а неке и једино, изражавају у оквиру
управног говора, као на примјер, употреба вокатива, императива, узвика, узвичних, упитних, и упитно-узвичних исказа, појединих типова експересивне
и емоционалне лексике и сл. То потврђују и многобројни Љубишини примјери
управног говора, између којих наводимо само неколико:
Кад ли они млади калуђерчић – зовијаху га Арсенијем – плаши игумана:
– Добро се притаји и сакриј, јер је отац Мелентије довео војску да те стуче,
пак те траже и сваки угао премећу, да те обрету. (193)
Уз пут рекне ми син:
– Лијепо ли ти ова баба захвали на доброчинству! (201–202)
А Команин:
– Чусте ли, господо судници, како је луд? (208)
– Шта је, Брђани, зла ви срећа била? Ко вас закла? – питам ја. (35)
А ја њима:
– Да се ја слушам, ја бих лако тај сплет расплео... (45)
У томе се цура расвијести и завика:
– Гдје сам ја, кукавица, без никога? Који сте ви што сте ме тужну заробили? Чему сте то зло дјело урадили? Шта сам ја сирота кому скривила, да ме
грабите и мучите? Шта сумајете од мене несретње чинити? Гдје ме водите?
Пустите ме, за милога Бога, да биједна идем код свиња, да се на мене господар
не наљути и хљеб не изгубим. (86–87)
– А послије што да радим? – рече хајдук. – Како да проживим свој вијек?
(91)
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– Ах, крвниче крвави – викне цура – што си рекао?! Гдје лепештину приложити богородици? Какве си ти вјере и свијести! (93)
Ја се намјерио у манастиру, и пошто чух размирицу, рекох им:
– Прођите се тога пута: што рече игуман, то ће и патријара; то ли не уче
једне књиге?! (99)
– Смијем ли зборити? – питам ја. (135)
А ја њему:
– А кад је тако право, честити кнеже, кажи како би криво било! (136)
– Леле јутрос и за довијека – реци ја у себи, – гдје ме несрећа своја наведе
на јунаке! (15)
Речем у себи: „Богу да је слава, на празној ожичици мори владику жеђа.“
(258) итд.

Највећи број наведених примјера није могуће из управног пребацити у неуправни говор, што из синтаксичких, што из синтаксичко-прагматичких разлога.
Општепознато је, наиме, да управни говор може бити у форми изјавне, упитне и
заповиједне реченице, а неуправни само у форми изјавне реченице. Осим тога,
неуправном су говору инкомпатибилни како вокатив и узвици, тако и велики број ријечци (партикула). У таквим случајевима синтаксичко-семантичкопрагматичке неконкурентности управног и неуправног говора – управни говор,
као „уникатна“ форма, добија статус језички маркиране категорије.
Неуправни говор
Неуправни говор, у случајевима подударности ауторске са позицијом наратора, представља код Љубише прави ауторски говор. Неуправни говор као
интерпретирани (препричани) управни говор остварује се у форми зависних
(а) изричних и (б) зависноупитних реченица, с најмање системски „регулисаном“ трансформацијом глаголског и замјеничког лица из управног говора, што
потврђују и сљедећи Љубишини примјери:
а) Реци ја младићу што вођу двори а бих га муке избавио, кад би се краја
до’ватио и нашао томе лијека. Вођа нареди а се брод к обали окрене и а ме на
сухо избаце под Леш. (11); Каже му сликар а није добро да се преобража, јер се
у лику неће ни сам моћи познати камо ли му жена ... (185); Приступих судији и
казах му како је баба дома дошла (201); Ја кажи а сам чоек Иванбегов, дошао,
у зли час за себе, по трговину. (18); Поручи ја Чевљанину а ми поврати паре,
а прими краву назад. (134); Сви реку из једнога гласа а ја нијесам кривљи,
што сам својијем послом преко моста прелазио, од онога што је под мостом
шићарио: у незнању пао и убио. (37); Чоек ме повјерује, и рекне а је и њему
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присјела млетачка храна, и а шћаше подавно омаћи, да је имао чим и с ким.
(16); Каживаху а је та несретњи квасац унио један грчки брод (69); ... и казах
му како ми остаде благо закопано украј града (16); Поче поп да уз пут прича
како му је родбина омрзла (231); и сл.
б) Кад му дошли у дућан, каже Арбанас мајстору у каквој ће га ношњи и у коликој величини писати (184); Назовемо му добро јутро, пољубимо десницу и
питамо како је, а он ће ти нама... (190); Пошто оциједимо по једну чашицу оне
мученице, питамо га с чеа су се старешине завадиле, и који је од њих двојице
бољи (193); Кад били у Шестанима, пита владика кнеза кому ће свецу намијенити нову цркву. (145); Кад се малко из забуне разабере и расвијести, питам је
ја чија је одива, а чија невјеста (168); Припитује прото како је владика и може
ли коју стопу ногама. (238); и сл.

Неуправни говор, како наведени примјери показују, реализује се у форми
везничких зависних изричних и зависноупитних реченица, које су као допуна
уводе преко неког шире схваћеног глагола говорења. Цијела сложена реченица
(дакле, цјелина коју чине главна и зависна клауза) има комуникативни статус
изјавне (обавјештајне) реченице. То код Љубише није увијек случај. Јер код њега
неријетко долази до интерференције (ортографског преплитања) форме управног
и неуправног говора. У сложеној реченици, наиме, Љубиша често између главне
и зависне клаузе, у случајевима када главна претходни зависној, зна употријебити двотачку, иза које слиједи форма зависнопупитне клаузе (чији је везивни
елемент писан малим словом), која, будући правописно завршена упитником,
добија статус упитне реченице. Томе су потврда сљедећи Љубишини примјери,
у којима ћемо курзивно истицати цијели садржај тих предикативних јединица
што синтаксички варирају између реченица и клауза:
Питам зларад чобане: чији је они ашњак? (128); Кад пристане да по исповијести прилике целивају, упита Јелка Анку: која је оно свеица шо ржи
мушко чео у наручје? (84); Питам ја сад Новака: чему је с моса скакао, – или
а му омјери висину или а хоимице риисне рибара? (36); Дадне се војвода
у мисли, пак ме припита: је а сироа живи, како је зову и је ли колика? (112);
Кад сутра изађу пред господара, стрављени и понижени, упита их бан: јесу ли
се збиља завјерили а му већ неће анка реаваи ок јено ече? (124); Сад
реците из душе: јесам ли ја обро сазио? (168) и сл.

Дате синтаксичке структуре у говорном језику могу се остварити или као
структуре управног или као структуре неуправног говора зависно од интонације,
тј. зависно од тога да ли представљају интонационо обједињену зависносложену
изричну реченицу или пак представљају двопредикатску интонациону структуру,
чији други дио има интонациону кривуљу парцијалног питања. У писаном језику,
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међутим, ове структуре имају елемената и управног и неуправног говора. С управним говором повезује их одвојеност уводне ауторске ремарке (дидаскалије)
двотачком, и упитник на крају дијела који слиједи након двотачке. С неуправним говором повезује их граматичко-синтаксичка подударност зависног дијела,
који почиње упитним субјунктором писаним малим словом, с тим да је – што
је значајније – тај дио граматички подударан структурама зависних клауза у
сложеним реченицама неуправног говора. Будући да Љубиша иза двотачке зна
употријебити и упитну структуру правописно завршену тачком, дакле структуру
интонационо еквивалентну зависноупитним изричним реченицама – као нпр.:
А он се стаде смијати у сав грохот, пак нас припита: јесмо ли били у иумана а
њеову чујемо. (191); Пита суд: је ли бро наш и чему а изорисмо. (29); У тому
изађи ми на мост и упитај цуру: шо је нашла и куа ће с блаом. (141) и сл.

– овај тип обликовања туђег говора можда је најбоље терминолошки одредити
као олунеуравни овор. То тим прије што су не само термини нерави уравни
овор и слобони неуравни овор него и термин олууравни овор научно већ
заузети за друкчије типовe синатксичко-стилистичких структура туђег говора. За
разлику од неправог неуправног говора, у којима зависни предикатски дио има
структуру зависне изричноупитне клаузе, полууправни говор подразумијева такав „начин преношења туђег говора када се конструкција оформљује као зависна
(као конструкција неуправног говора), али се у зависни дио уводе елементи управног говора – форме лица глагола и замјенице употребљавају се према правилима
(норми) управног говора“ (Сковородников ред. 2005: 246). Да ни конструкције
полууправног говора нису стране Љубишином језику, недвосмислено потврђују
сљедећа два примjера из Причања Вука Дојчевића:
Стадоше знанци и пријатељи да ме коре: чему бацих браа у росјаке. (139);
Мислим у себи: Да ми се, јаноме, уознаи с вођом броа, не би ме већ нико
смио руком аћи, а мола би ми и рије рока која ара кануи. (11) и сл.

Тако се у оквиру конструкција неуправног говора код Љубише могу, као
рјеђе реализовани подтипови, издвојити и конструкције олунеуравно овора
и конструкције олууравно овора.
Неправи управни говор или слободни неуправни говор
А Љубишa у Причањима Вука Дојчевића – што је готово невјероватна чињеница – твори и конструкције нераво уравно и/или слобоно неуравно овора.
„На појаву неправог директног говора, као на нарочиту форму преношења туђег
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исказа која постоји напоредо с директним и индиректним говором, први је указао Тоблер 1887.г.“ (Бахтин 1980: 162). Дакле, тачно десет година након што су у
Бечу, у „Српској зори“, почела да излазе у наставцима Љубишина Причања Вука
Дојчевића, и девет година послије Љубишине смрти. У руској лингвистичко-књижевно-стилистичкој традицији за овај тип говора употребљава се термин нерави
ирекни (уравни) овор (уп. нпр.: Бахтин 1980: 161–186; Човић 1991: 145–151;
Кожина 2006: 251–252), док се англосаксонској, па и у сербокроатистичко традицији он чешће назива слобони неуравни овор (уп. нпр.: Франгеш 1963; Катичић
1986: 354–357; Бити 1997: 120–122; Бал 2000: 32–39). У овом типу говора нема
одијељених граница између ауторског говора и говора јунака. Наиме, „слободни неуправни говор разликује се од обичнога неуправног говора тиме што није
уврштен као зависна реченица, што није ни управни, а од управнога разликује
се тиме што су према њему три лица примијењена као у неуправноме. Глагол
говорења или мишљења обично се у слободном неуправном говору додаје наведеним ријечима тако да с њима твори реченични низ“ (Катичић 1986: 354). Осим
тога, док су управни и неуправни говор општејезичке категорије, остварљиве у
свим функционалним стиловима стандардног језика, слободни неуправни говор је „творевина уметничке књижевности и искључиво се у њој среће“ (Човић
1991: 146), или друкчије речено: „појава СНГ-а [слободног неуправног говора]
је ограничена само на одређене реализације језичког система: на текстове које
сматрамо литерарном фикцијом“ (Рајић 2010: 521). У слободном неуправном говору, према Бахтину, који и јестe најзаслужнији за његову научну (ре)афирмацију,
„с апстрактно-граматичке тачке гледишта – говори аутор, док с тачке гледишта
стварног смисла целог контекста – говори јунак“ (Бахтин 1980: 164).
У литератури је већ констатовано да је „слободни неуправни говор ступањ
психологије до којега народни израз није дошао“ (Франгеш 1963:262), односно да
се „слободни неуправни говор у народном изразу појављује само у рудиментарним облицимa“ (Бошковић-Стули 1975:165). Тај говор је привилегија романескне
умјетничке прозе. Немају га, дакле, ни драмски ни језик поезије, а ни језик народних умотворина. Али га зато има Љубиша у Причањима Вука Дојчевића, што
је више него довољан доказ за тврдњу о индивидуално умјетничком карактеру
овог прозног Љубишиног дјела.
Истина, примјери слободног неуправног говора нису код Љубише тако чести, али су зато „недвосмислени“. Ево најприје једног врло специфичног из разговорног дискурса, из микродискурса састављеног од реплике управног говора:
Пошто сам се нашетао и науживао те дивоте, таман да се кући враћам, а ево
ти к мени чоека, који изгледаше као мртво неодрто.
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– Помоз' Бог!
– Добра му срећа! [→Добра и срећа!]
– Јеси ли ти Иванбегов дјетић?
– Јесам; а ти? (25)

Будући да је у наведеном примјеру јунак (саговорник) истовремено и наратор, Љубиша је укрстио њихове тачке гледишта, тако да је приповједачева добила примат над јунаковом на граматичком плану, што недвосмислено потврђује
употреба замјенице трећег лица (му) намјесто замјенице другог лица (и), док
је на ортографском плану примат задржала јунакова позиција, што потврђује
текстуално ортографска структурисаност микродискурса као управног говора.
У наведеном примјеру слободни неуправни говор Љубиша остварује у оквиру дискурса управног говора, и то само у једној од његових реплика. Чешће,
међутим, Љубиша слободни неуправни говор реализује о оквиру (микро)дискурса ауторског говора, као нпр.:
Кад море паде а тишина настаде, приморци покупе крпатке од срушене бродине, а дођу млетачки људи тер извуку из воде топ и свале га на оближњу
пјешчину, у коју својом тежином као кулин у брашно.
Ша ће млеачка осоа с оом? [→ Ша ћемо с оом?] Гје ће с њим?
[→ Гје ћемо с њим?] Ко ће се оном руом наезаи?
Пошто су петнаест година мислили, на једно смисле: мјесто да топ опуче и
претопе, или га запуште (јер се чисто није лупежа бојао!), обузме и нареде да
се лиџбом прода. (152);
Стаде да плаче и да се под грлом замиче, гдје запача синовњу срећу једном
хромицом. Ша ће а раи? [→ Ша ћу а раим?] Пошто је многе ноћи о злу
мислила, науми да ту домаћу несрећу мужу открије. (61).

У наведеним примјерима слободни неуправни говор употребљава се као
доживљени говор, јер се њиме приповједач уживљава у (не)експлицирани говор
јунака задржавајући своју граматичку позицију (што је уочљиво по употреби
глагола у нараторском трећем намјесто у јунаковом првом лицу множине или
једнине). Тиме се постиже складно јединство туђег доживљеног са ауторским
говором, и истовремено чува експресивна структура унутрашњег говора јунака
својствена управном говору, „усложњена“ граматичком позицијом приповједача,
коју потврђује приповједачу сагласна граматичка форма.
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Закључак
Анализа типова говора у Причањима Вука Дојчевића Стефана Митрова
Љубише показала је да се у овом Љубишином дјелу преплићу и синтаксичкостилистички доста јасно диференцирају четири типа говора: 1) ауорски овор,
2) уравни овор, 3) неуравни овор, и 4) слобони неуравни овор. Сви ти типови говора показују да у овом дјелу Љубиша прави битан приповједачки отклон
од манира народног приповиједања. Структурно-стилистичке специфичности
обликовања типова говора овом Љубишином дјелу дају статус нараторски врло
успјешног – за своје доба чак невјероватно успјешног – прозног умјетничког
текста. У оквиру ауторског говора, то прије свега потврђује интерференција и
неријетко неподударање ауторске и нараторске тачке гледишта. У оквиру управног и неуправног говора то недвосмислено потврђују конструкције олууравно
и олунеуравно говора, које су заправо граматичко-стилска подлога слободном
неуправном говору, који се ето код Љубише јавља чак на десет година прије неголи га је (свјетска) књижевна теорија издвојила као посебну синтаксичко-стилистичку категорију својствену само умјетничким прозним текстовима (а тако
несвојствену фолклорним прозним остварењима). Све то показује да Причања
Вука Дојчевића, и према актуелним наратолошким критеријумима творбе типова
(туђег) говора, представљају наратолошки веома успјешно обликовани прозни
текст, односно дискурс.
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Милош Ковачевић
СТИЛИСТИКА ТИПОВА ГОВОРА У ПРИЧАЊИМА ВУКА ДОЈЧЕВИЋА
СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ
резиме
Проведена анализа типова говора у Причањима Вука Дојчевића Стефана
Митрова Љубише показала је да се у овом Љубишином дјелу преплићу и синтаксичко-стилистички доста јасно диференцирају четири типа говора: 1) ауорски
овор, 2) уравни овор, 3) неуравни овор, и 4) слобони неуравни овор. Сви
ти типови говора показују да у овом дјелу Љубиша прави битан приповједачки
отклон од манира народног приповиједања. Структурно-стилистичке специфичности обликовања типова говора овом Љубишином дјелу дају статус нараторски
врло успјешног – за своје доба чак невјероватно успјешног – прозног умјетничког
текста. У оквиру ауторског говора, то прије свега потврђује интерференција и
неријетко неподударање ауторске и нараторске тачке гледишта. У оквиру управног и неуправног говора то недвосмислено потврђују конструкције олууравно
и олунеуравно овора, које су заправо граматичко-стилска подлога слободном
неуправном говору, који се ето код Љубише јавља чак на десет година прије него
ли га је (свјетска) књижевна теорија издвојила као посебну синтаксичко-стилистичку категорију својствену само умјетничким прозним текстовима (а тако
несвојствену фолклорним прозним остварењима). Све то показује да Причања
Вука Дојчевића, и према актуелним наратолошким критеријумима творбе типова
(туђег) говора, представљају наратолошки веома успјешно обликовани прозни
текст, односно дискурс.

Јелица Сојановић

КОНТИНУАНТИ ВОКАЛА ЈАТ
У ПАШТРОВСКИМ ИСПРАВАМА (16–19. вијека)

Асрак: У раду смо се бавили континуантима старог вокала ја у Паштровским
исправама. На основу ексцерпираног материјала може се закључити да у Паштровским
исправама доминантно имамао (и)јекавску замјену јата, што је и очекивано с обзиром
да је ријеч о споменицима насталим на ијекавском подручју српског језика. У оквиру
ијекавске замјене – јавља се углавном је (наспрам кратког вокала), односно ије наспрам
дугог јата. Међутим, како није постојао сасвим прецизан и диференциран начин обиљежавања, некад се на исти начин обиљежава и кнтинуант дугог и континуант кратког
јаа. Осим тога, сретају се и континуанти е и и наспрам старог јаа, најчешће у очекиваним и типичним позицијама, али и не само у њима.
Кључне ријечи: Паштровске исправе, паштровски говор, јат, континуанти, ијекавски,
екавски, икавски.

Пашровске исраве пружају изузетно занимљив материјал за језичка истраживања, представљају значајну карику за употпуњавање историјске и територијалне слике српског језика, те развоја и распростирања одређених језичких изоглоса.1 Предмет овог нашег рада биће континуанти старог вокала ја
у Пашровским исравама. Гласовна вриједност вокала  се током историје
мијењала. Посебну тешкоћу представља утврђивање некадашње вриједности
овог вокала. Данас је најраширнија Белићева теза да је ја био дифтонг непотпуног образовања који је имао двије варијанте (е, įė) са отворенијим првим
и затворенијим другим дијелом.2 Узима се да је на просторима српског језика
1

2

Подручје Паштровића је приморска област која се простире између Будве и Спича. На овом
подручју је у прошлости настао велики број докумената која данас представљају драгоцјену
рукописну грађу за бројна лингвистичка проучавања. Ови текстови свједоче о бурној прошлости паштровских племена. У њима се најчешће говори о разним међусобним споровима, организацији судства, упадима Турака и сл. Највише докумената је писано и чувано у
познатим паштровским манастирима (Праскавица, Режевићи, Градиште и Дуљево), али је
доста тога сачувано и у породичним збиркама. Пашровске исраве, књига 2, Будва 1990.
„За наш језик се може претпоставити као основна вриjeдност звука јаа iė које се развило
у нашем језику на различитим крајевима територијe нашег језика, различито, али код којега
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промјена у изговору јаа извршена у времену 10–11. вијека. Овај вокал је по
изговору постао затворенији (изговарао се као затворено е) а основна гласовна
вриједност му је била неправи дифтонг įе.3
Као засебна фонема, ја је било у употреби до 13/14. вијека, када почиње
процес његове замјене другим вокалским вриједностима. Писани споменици показују да су замјене са е и са и старије од ијекавског рефлекса.4 Повеље и писма на
народном језику одликује замјена јаа са (и)је почев од 15. вијека.5 Пашровске

3
4

5

су уствари остале двије нијансе: у једним говорима ė, а у другим се ie чува до прве половине
XIV в. када се развиjа потпун дифтонг ие; међутим, још пре тога времена, вероватно у XII
в. и једним говорима прелази у ē (отвореније е), а у другим, добијајући још затворенији
карактер, то ė прелази у и (i)... Све ове три нијансе налазе се у оба наша основна дијалекта:
штокавском и чакавском; то је и сасвим природно, јер су се све три нијансе могле развити
из заједничког ė. Али, по себи се разумије, то још не искључује могућност и утицаја једног
од дијалеката ових група на друге“, Александар Белић, Исорија срско језика, Књига 4,
Завод за уџбенике и настана средства, Београд 1999, 81.
А. Белић, Исорија..., 81.
„На крајњем истоку и на крајњем западу извршио се исти процес – затворено ė м.  дало
је е; у средини наше територије извршила се другачија замена овог вокала. У ист.чак. који
је некада заузимао и западни део Босне и Далмације и у западном шток. који се делимице
находи у његову суседству, а делимице на његовим местима, имамо i; сасвим је оправдана
мисао тражити порекло томе i и у утицају једног од тих двају дијалеката на други. Врло је
вероватно да се та црта јавила прво у архаичним говорима средње Босне па се одатле пренела и на чакавске дијалекте у зап. Далмацији и Хрватској до Купе; јекавизам ластовског
дијалекта, који показује у другим правцима на себи утицаје штокавског дијалекта, добио
је несумњиво ту црту од њега. Напослетку ė и е у источним дијалектима представља (ė)
архаизам или (е) новије, отвореније е које се изједначило са обичним е (=староме е)....
Према томе, имајући у виду цео материјал из ових крајева, може се рећи: 1) да се икавски
изговор јављао раније и постајао традиционалан у неким споменицима на основу чега се и
уопштава; 2) да се двојство између источне и западне Босне (Херцеговине) у изговору јаа
јавља од XIV в. и одржава до данас...“, А. Белић, Исрија..., 83.
„Почев од последњих деценија XIII века, вокал ė изједначавао се са е или са и на великом
делу подручја српскохрватског језика. Тако су настали екавски и икавски говори (млеко,
млико). У делу чакавског наречја, у простору између екавске и икавске зоне, јавио се комбиновани рефлекс...
У северном штокавском појасу глас ė = ја дуго је чувао своју фонолошку посебност“, Павле
Ивић, Из исорије срскохрваско језика, Просвета, Ниш, 1991, 16–17.
А. Белић, исто, 83–84.
„На штокавском тлу у пространом појасу између екавских и икавских говора развио се
ијекавски рефлекс (млијеко/млиеко/млųеко, вјера), који у себи садржи и и и е као саставне
делове. Није искључено да у говорима који ће постати ијекавски монофтонгизација није
била остварена у потпуности, тако да се изговарао неки дифтонгоид... Сигурно је, међутим,
да то није било ие или је. Правог ијекавског изговора није било пре четрнаестог века: латиницом писани документи бележе ie од прве половине тог столећа, а у ћириличким јавља се
ИЕ тек пред његов крај...“, Павле Ивић, Из исорије..., 17.
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исраве су настале на (и)јекавском говорном простору, а и писари су били са овог
подручја (дакле ијекавског)6, у времену када је ја већ увелико прешло у своје
рефлексе. (Исправе су углавном од 17–19. вијека, а само мали број је са краја 16.
вијека)7 Ексцерпирали смо грађу која је објављена у Пашровским исравма,
књига II8 и Пашровским исравама, књига III9.
Како није постојала увијек јасна и посебна графема за неке гласовне вриједности, које су одлика говора (а и књижевног језика), тиме ни за обиљежавање
гласовних вриједности које су се рефлектовале као последица континуаната јаа
на (и)јекавском подручју (прије свега графијског знака за ј, љ, њ, често ни ћ и ђ, а,
наравно, ни за обиљежавање гласова с’ и з’), то начин биљежења није уједначен,

6

7

8

9

Код Милана Решетара налазимо: „Свакако је дакле најкасније већ у XIII. вијеку у Дубровнику од праслов.  постало iе, гдје је још одлучно преовлађивало е, па се зато могло и писати
словом e, а то је остало у канцелариској традицији и када је већ давно у говору од iе постао
двоглас įе. Када се тај двоглас развио, то се не може тачно одредити, али свакако најкасније већ у првој половини XIV. вијека, јер у латинским документима налазимо већ г. 1344
прве примјере (Stiepe /име властеле/, Bielce /име владике/, Radien, Mieten, Lies итд.) гдје се у
нашим именима за  пише ie (Ово, према нашем мишљењу, може бити узроковано и тиме
што је писар странац изговор iе могао чути најближе као ие и тако биљежити, Ј.С.), док се у
ћирилским споменицима први јекавски примјери налазе тек код Руска (1392–1430)“, Милан
Решетар, Најсарије убровачка роза, Београд 1952, 18.
„Многе су исправе писане од паштровских канцелара... већина канзалијера су световна лица,
добро школована, са лепим рукописом. Писменост се није ограничавала само на црквени
сталеж“, др Алексаддар Соловјев, Пашровске исраве XVI–XVII века, Споменик LXXXIV,
Српска краљевска академија, Београд 1936, 4–5. Међутим, осим световнох лица, најчешће
канцелара, немали број исправа писала су и црквена лица.
Писари су веома различити, углавном је на крају исправе присутна забиљешка ко је писао исправу (многи се потписују крстом – с обзиром да не знају писати). У овим двјема
збиркама потписана су 63 писара: неки су писали само по једну исправу, неки више. Разноликост писара је за језичка истраживања и језичке одлике предност јер је вјероватно да
се неће држати истих језичких образаца (преносити исте, можда и научене и усвојене црте
књижевног језика). Већа је вјероватноћа да ће бити више различитих језичких црта које су
карактеристика живих језичких процеса тог периода (или колебања и конкуренције међу
језичким цртама).
Пашровске исраве, књига 2 (приредили: Јован Р. Бојовић, Мирослав Лукетић, Божидар
Шекуларац), Будва 1990. Како су у трећој књизи објављене исправе које је још 1936. године
објавио Александар Соловјев, у оној форми како су објављене и код Соловјева, а ми нијесмо
дошли до оригинала ових повеља то корпус везано за вокал ја (осим у случајевима који
су јасни) нећемо узети у обзир јер нијесмо сигурни да је начин преношења континуаната
за вокал ја адекватан оригиналу. Дакле, код Соловјева (а и у трећој књизи истих повеља)
углавном налазимо ие – и на мјесту некадашњег дугог јаа (нпр., бриеъ); на мјесту кратког
јаа (нпр., виеру), а и иза палаталних сугласника (нпр., ниеовие) што углавном не одговара
стању у осталим Исравама (или у највећем дијелу њих).
Пашровске исраве, књига III, Петровац на мору 1999.
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није увијек директни показатељ и не одражава сасвим недвосмислено гласовне вриједности. Због тога ћемо, након ексцерпирања, корпус класификовати с
обзиром на појединачне (посебне) случајеве и покушати да одредимо процесе
и појаве у вези са вокалом ја, као и гласовне вриједности континуаната овог
вокала и промјене које је вокал ја условљавао.10
1.1. Континуанти дугог јаа у Пашровским исравама.
Писари су за биљежење двосложног изговора (ије или слично) имали двије
могућности: ие (биљежење које не говори недвосмислено о двосложном изговору) и иè (начин биљежења који репрезентује двосложан изговор јаа). Али,
како се у Пашровским исравама и иначе веома ријетко користи лигатура è
(у свега неколико исправа), то је овај начин биљежења веома ограничан и факултативан. У Пашровским исравама за рефлекс дугог јаа, када је у питању
ијекавска замјена, углавном налазимо ие. (Често се на тај начин биљеже и континуанти кратког јаа – како ћемо видјети даље у раду. Међутим, у биљежењу
континуаната кратког јаа присутна је велика колебљивост и неуједначеност,
док за континуанте дугог јаа, са незнатним одступањима, имамо уједначен начин – ие). На основу самог обиљежавања не може се прецизно одредити како су
писари изговарали рефлекс дугог јаа, али се може претпоставити, ако узмемо
у обзир вриједност овог рефлекса у данашњем паштровском говору за који је
карактеристичан двосложан изговор11, да је ие (< дугог јаа ) у Исравама имало двосложан изговор. Само код двије ријечи је у Исравама писано иè умјесто
дугог јаа, што би, према претпостављеној изговорној вриједности, био најпрецизнији начин писања двосложног изговора.
а) Најчешће се ијекавска замјена дугог јаа обиљежава са иé. Ексцерпирали
смо око 100 примјера. Наводимо само дио корпуса:
риечи (2/1606, 1512), иелили (2/16060, 15), брие (2/16060, 15), úние (2/1716,
29), о заовиеи (2/1726, 30), унариеъ, заовиеи (2/1745, 39), Риекú,
иелили, заовиеи, ниесам, ниесмо (2/1780, 57), исовиеа, исовеуемъ
(2/1794, 66), ониесмо, úциенисмо (2/1798, 71), замиениъ (2/1800, 81), а
се разумие, ва иела, иза Биеле, ониели, замиении, уциенисмо, виекъ, иза
Биела (2/1829, 142), иела, иесекъ (2/1834, 163), заовиеи, иела (2/1838,
10

11
12

Како је садржај исправа сличан (поготово у једном дијелу), с обзиром да се односе на судска
и правна акта, неке се ријечи често понављају. Веома је честа употреба лексема: ријеч, вијек,
ио, ијелии, разијелии, мјесец, цијена, уцијении, брије, мијении, ..., дакле оно што
је везано за садржину текста.
Миодраг Јовановић, Говор Пашровића, Подгорица 2005, 106.
Примјери ће бити биљежени на следећи начин: број књиге (у овом случају 2 или 3), година
када је исправа написана, број стране.
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172), лиева, свиеа (2/1845, 191), уциенихъ, циененомъ, вие (3/1677, 93), на
Риеку Режевићи, (3/1843, 195), уциенисмо, кћехъ циеиъ и оциеиъ, виекъ, замиениъ (3/1822, 201)...
б) Рефлекс дугог јаа обиљежаван је и са десетеричким и испред е у неколико примјера (што је само графијска варијанта и):
Рíекú (2/1745, 41), рíечъ о рíечъ (2/1852, 196), цїену (2/1866, 202), рисїéваь
(3/1770), ромїéнили (3/1770, 137), вїéк (3/1847), цїéномь вíекъ (3/1847, 198).
в) Као континуант дугог јаа јавља се иè у само два примјера: неовиè(х)
(3/1756, 117) и лиèо (3/1778, 143).
г) У два примјера наспрам дугог јаа написана је лигатура è. (Лигатура è
је, како смо већ напоменули, коришћена у малом броју исправа): вèкъ (2/1800,
90, 93), срèу (2/1807, 104).
д) У неколика примјера задржана је графема ја (6 примјера). Сви су из 19.
вијека, када и почиње фреквентнија употреба графеме :
вкъ (2/1807, 104), цне, вкъ (2/1833, 145), рчъ о рчъ (2/1852, 196),
корнахъ (3/1836, 184).
ђ) У седам примјена наспрам дугог јаа писано је е – четири су иза усненог
сугласника, два у лексеми цијеии, један за ријеч време: време, цеии, цеисмо
(2/1833, 145), заменили (3/1675, препис из 1853, 92), векъ, о заовеи (3/1766).
Једном је писано е наспрам старог дугог јаа, а испред њега полугласник: бръеъ
(3/1802, 169), чиме је означен ијекавски рефлекс.
е) У једном примјеру написано је и=ије (нису), гдје ја има гласовну
вриједност је (ја се у периоду 19. вијека, а у појединачним случајевима и раније, често користи за означавање гласовне вриедности је и 'е, што је у складу са
његовим изговором у ијекавском): нису (2/1838, 172).
Као што се из прегледаног материјала види, наспрам континуанта старог
дугог вокала ја (са малим бројем изузетака) имамо ие (близу 100 примјера)
што би, према томе, означавало двосложни изговор. Велика доследност у биљежењу континианта дугог вокала ја може се тумачити његовим двосложним
изговором у времену када су настале Пашровске исраве, управо слично као
и у савременом паштровском говору.13 У примјерима у којима је писано ја
(6 примјера), ја би, према томе, означавало исти изговор као и примјерима са ие.
13

„Изговор је само двосложан при чему се оба вокала и консонант ј изговарајују са засебним
експираторним ударом – обиљежавамо га графичком секвенцом ије. Положај гласа ј у овој
секвенци говори о његовом нешто пасивнијем изговору, али ипак довољно јаком да се јасно
чује шум карактеристичан за изговор консонанта – никад се не прелази у артикулационо
поље вокала и, на примјер; а није ни прелазан глас између и и ј. Ништа се, да буде јасније,
изговор гласа ј у ’јатовској секвенци’ ије не разликује од оних нејатовског поријекла – глас
ј је, у оба случаја, нешто пасивније артикулације“, М. Јовановић, Говор..., 106.
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Још увјерљивије о таквом изговору говори и означавање са иè и и. Само су два
примјера у којима наспрам дугог јаа имамо (графијски) једносложан изгогор:
вèкъ, срèу.
ф) Код одричног помоћног глагола нијесам/нисам у Пашровским исравама,
а и у паштровском говору14, јављају се само облике са двосложном замјеном
јаа:
ниесмо (2/1606, 15), ниесам, ниесмо (2/1780, 57); ниесамъ (2/1801, 94), ниéсу
(1664), ниéсмо (1649, 1785), ниéсамь (1734, 1739, 1786), ниесу (3/1776, 139)...
1.2. Посебно мјесто у дистрибуцији дугог ја//и представља категорија
морфолошког уједначавања старе тврде (са тематским вокалом ја) и меке (са
тематским вокалом и) замјеничко-придјевске деклинације. За књижевни језик
карактеристично је уједначавање у корист меке промјене, те се облици са -и–
сматрају за нормативне.15 Међутим, у многим говорима имамо обрнуту ситуацију. У говору Паштровића су, како примјећује М. Јовановић, код ових облика
превладали наставци старих тврдих основа (са преко 300 примјера), док се облици са наставцима меких основа могу чути само по изузетку.16 У Пашровским
исравама је, са незнатним изузецима (свега неколико примјера), уопштена тврда
варијанта, дакле облици са -ије– (или слично), што значи да је тврда варијанта
промјене у Исравама доминантнија него у говору Паштровића. У паштровском
говору у инструменталу једнине код придјевских замјеница сретају се само облици старих тврдих основа, док се код придјева (у Иј., ДИЛмн.) и код замјеница
у ДИЛмн. сретају (иако ријетко) облици са -и-. У говору је у Гмн. код придјева
једино у употреби облик на -ија(х)17, док у Гмн. код замјеница има, иако појединачних, примјера и са -ије(х).18
Што се Исрава тиче, забиљежили смо преко 70 примјера придјевско-замјеничке деклинације у Гмн., од тога су у 23 примјера придјевске замјенице, у два
примјера редни број руи, а остало су придјеви. Скоро доследно су то облици на
-ије(х), ријетко без х на крају. Наводимо дио ексцерпираног материјала:
исаниехъ (2/1726, 30), свиех (2/1766, 43), моиехъ (2/1784, 58), úрскиехъ
(2/1794, 66), законииехъ (2/1800, 93), речениехъ, малиехъ (2/1802, 95), овиехъ
(2/1807, 106), осление (2/1807, 104), исиехъ, речениехъ, речениекъ (2/1825,
14
15
16
17
18

М. Јовановић, исто, стр. 85.
Јован Вуковић, Исорија срскохрваско језика, I ио. Уво и фонеика, Београд 1974, 73.
М. Јовановић, Говор..., 340–341, 362–364, 377.
„Под утицајем именичког наставка претворен је завршетак -и(ј)е(х) у ген. (лок.) мн. придевско-заменичке промене у -и(ј)āех одн. -и(ј)āх“, Павле Ивић, Дијалеколоија срскохрваско
језика. Уво у шокавско наречје, Матица српска, Нови Сада, 1985, 163.
М. Јовановић, Говор..., 340, 364.
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117), моиехъ, исиехъ, ћесаровиехъ (2/1824, 130), новие синовецехъ (2/1825,
123), рошасвиех временахъ (2/1863, 169), оъ руиехъ оракахъ (2/1841,
1281), с ониехъ (3/1778, 142), више исаиехъ (3/1778, 143), о риечи свие
осалие (3/1773, 144), о Поклаах Перовиех (3/1782, 145), ћеверичићехъ
(3/1815, 173), ћесаровиехъ (3/1818, 176).
Само су три примјера са -ија(х) (у истим Исравама јављају се паралелно
и примјери са -ијех) чиме се Пашровске исраве не слажу са паштровским говором. Ово може бити, донекле, утицај писаног језика, а можда су се форме на
-ија(х) уопштиле касније:
речениjàх (2/1766, 43), с овиахъ (3/1802, 169), исиjàхъ кмеовахъ (2/1775, 54).
б) У Иј. наставак је -ијем (са фонетском варијантом -ијен), а у ДИЛмн. наставак је -ијема. Наводимо само неке од многобројних примјера:
реъ свиемъ укомъ (2/1716, 29), ре нама и суом нашием (2/1745,
41), с нашием банком разумлесмо (2/1780, 57), а налаимо Маинића
чисием шкриом (2/1798, 71), реъ ωвиемъ суом (2/1799, 76), с овиемъ
риваниемъ исмомъ (2/1820, 113), ре коием би ижлло..., реъ свакиенъ суомъ (2/1823, 119), с овиемъ риваниемъ исмомъ, неовиема, ниже
оисаиема, с осалиема своиема обрима (2/1826, 134), с неовиенъ
керъсомъ (2/1829, 142), ооворено своиемъ синомъ (2/1837, 170), с моиезиенъ
синонъ (2/1841, 180), с овием риванием исмом, Миаъ Маинићъ ниеовиен
синомъ, неовием синовима, неовиема синовима, ослиениема, с овиен исверсива иеан руоме (2/1842, 187), неовиенъ (2/1843, 189), с нашиемъ банкомъ,
суонъ нашиенъ (2/1846, 192), на осрову масовниемъ аомъ (3/1677, 94),
с ниемъ кућишемъ (3/1762, 120), с моиемъ браомъ (3/1794, 165), реъ
суомъ нашиемъ (3/1843, 195), свакоиемъ (3/1847, 198), ре свакиемъ суомъ
ре коием (3/1822, 201).
в) У ДИЛмн. наставак је -ијема, али од тога има неколико изузетака. Наводимо неке од многобројних (близу 200) примјера на -ијема:
аровахъ неовиема синовима (2/1726, 30), реъ сеоцима више исаниема
(2/1726, 30), и башину елиберахъ нему и неовиема ослећъниема, обрима
моиема (2/1767, 44), н овиема осл ниема, коеа намирише руиема
обрима, на е... башине... коиема (2/1824, 130), моиема (2/1838, 171),
с овием риванием исмом, Миаъ Маинићъ ниеовиен синомъ, неовием синовима, неовиема синовима, ослиениема, с овиен (2/1842, 187), с осалиема
моиема обрима (2/1866, 202); биесмо, чловеку (3/1782, 147), нашíема (3/1846,
196), новиема ошленíема, осаралиема моíема обрима саашнíема и
ошленíема (3/1847, 198).
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Јављају се свега два примјера без -а на крају, за разлику од паштровског
говора гдје је доследно -ијема19:
неовием синовима (2/1842, 187), ко сана осалиема обрима своиемъ (3/1735,
113).
б) Примјера са -и– у Пашровским исравама (уопштавање меке варијенте) у наставцима замјеничко-придјевских облика је мало, нарочито ако се узме
у обзир фреквентност употребе тврде варијнте: овихь (3/1640, 81), уисанима
(3/1629, 1629), своима (3/1703, 97). У два случаја имамо напоредо употребљене и
облике меке и облике тврде варијанте: мωиема ωсалиема ωбрима саашнима
и ослениема (2/1833, 144), неовима ослниема (2/1833, 145).
в) У неколика примјера је задржано ја, а у једној повељи је писано е. Ја
је могло такође означавати изговор ије. Необичнији су примјери са -е– (ако се
зна да су се у главнини екавских говора уопштили такође облици са -и-). Ово
може бити утицај екавског континуанта за ја, односно да је е написано умјесто
ја (Могуће да је овдје у питању утицај црквених облика. Томе иде у прилог и
то што су ове двије исправе писала црквене лица: прву поп Ђуро Блелак, другу
калуђер Максим из Режевића). Напоредо са овим облицима употребљени су у
истим исправама и (и)јекавски облици (ово су исправе у којима иначе немамо
ни једном употребљену графему ја): з обрима своиема саашнема ослнема
(3/1771, 98), са свема обри своèма, ниже исаниехъ (3/1738, 107). У облику своèма
дошло је до фонетског упрошћавање групе -јије-.
1.3. Обиљежавање рефлекса кратког јаа.
Посебан проблем представља одређивање рефлекса кратког јаа. Познато је
да је кратко ја на (и)јекавском подручју прешло у је, засигурно почев од истог периода као и рефлекси дугог јаа (дакле, почев од самог краја 14. вијека). Међутим,
вршило се (иако недоследно) јотовање сугласника и сугласничких група испред је
од кратког јата.20 Процес измјене непалаталних сугласника у вези са ј од јаа није
се вршио у свим групама консонаната истовремено.21 Овај је процес (опет неједнако) захватио (и)јекавске говоре.22 О времену вршења јекавског јотовања не може се
19
20

21
22

М. Јовановић, исто.
Јован Вуковић, објашњавајући фонетске разлике међу формама из’еси и изјаловии, претпоставља да је процес јотовања могао отпочети још прије преласка јаа у је. Први, затворенији дио вриједности јаа могао је палатализовати дентал з још док је ја био дифтоншке
природе, Јован Вуковић, Говор Пиве и Дробњака, ЈФ XVII, 1938–39, 45.
„Због тога, а и због разлика у времену исељавања становништва, резултати најновијег јотовања нису једнаки у свим ијекавским говорима“, Радосав Ђуровић, Рефлекси јаа у околини
Прибоја, СДЗб, књ. XXVI, Београд 1980, 301.
„Посматрано историјски, о овој гласовној измени у науци се до данас готово не зна ништа,
јер са ијекавске територије нашег језика, и то са оне на којој се срећемо са овом консонант-
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са сигурношћу говорити, с једне стране због недовољности споменичке грађе и непотпуне истражености, а, с друге стране, због графијски јасно недиференцираног
биљежења палталних и непалаталних сугласника, тј. непостојење графема за љ, њ,
ћ и ђ. Тако су се у ћирилици често биљежиле на исти начни гласовне вриједности
за н и њ, л и љ;  (к) и ћ;  () и ђ. Углавном се за почетак јекавског јотовања узима
период краја 16. и почетка 17. вијека. Претпоставља се да је овај процес започео
раније везано за л, н + је23 (Ово је јотовање доследно извршено и на цијелом /и/
јекавском подручју; нешто касније је јотовање захватило сугласнике ,  – оно
је и територијално нешто ограниченије, а и лексички).24 Углавном се узима да се
ново (тзв. штокавско) и „најновије“, јекавско јотовање, вршило отприлике у исто
вријеме, мада има и мишљења да је јекавско јотовање чак старије (што нама не
изгледа сасвим вјероватно, а о овоме ће бити ријечи касније).

23

24

ском појавом, имамо врло мало старијих споменика језички проучених.“, Александар Младеновић, Исорија срско језика. Оабрани раови, Чигоја штампа, Београд 2008, 160.
„Јотовање гласова л и н у групама лје, нје < л забележио је М. Решетар из наших старих латиничких споменика и на примере те врсте скренули бисмо овде посебну пажњу. Графијска
аутентичност ових примера несумњива је јер се, као што је познато, у нашој старој латиници
љ и њ различито означавају од л и н, што углавном није случај у нашој старој ћирилици.
Поуздане примере овог типа М. Решетар наводи из следећих споменика: 1) Рањин лекционар
(Дубровник, 1508): њекако, њеци; 2) Ваикански хрваски моливеник (крај XIV или почетак XV века): разбољеше се; 3) Дубровачки салир (прва половина XVI века): кољено...
Као што видимо, примери ље и ње регистровани су доста раније у нашим споменицим
неголи случајеви са ће, ђе <  и . Ова старина је нарочито изразита кад се има у виду
Ваикански хрваски моливеник... Иако малобројни, поменути случајеви са ље и ње несумњиво указују на вршење или на почетке вршења јекавског јотовања, у првом реду група
л и н, и пре XVI века. То значи да од времена преласка >је иза л и н па до јотовања тих
сугласника са консонантом ј из рефлекса је, није било, релативно узев, велике временске
дистанце, јер, као што наша досадашња знања из историје српскохрватског језика показују,
 се разбило на своје рефлексе у већини наших дијалеката у периоду од XIII до закључно са
XV веком. Вршење јекавског јотовања у групама л и н и пре XVI века поткрепљује се, у
принципу, и чињеницом да се ново јотовање у групама льј, ньј < љ, њ јавља у споменицима
XV столећа...“, А. Младеновић, Исорија..., 162–163.
„Радећи на испитивању графије наших старих ћириличких рукописа у Државном архиву
у Котору (ДАК), наишао сам и на документа с краја XVI, односно с почетка XVII или из
првих деценија овог века, у којима се поменута сугласничка појава региструје. Веродостојност примера у којима се огледа ово јотовање потврђује у првом реду графија ћ у њима,
која, како ћемо ниже видети, долази место старијег ј, ј (<је, је < , ), има гласовну
вриејдност ћ или ђ... о ћеци, не би кћели (1602), оћеле (1613)... Најстарији пример ове врсте
за сада јесте: ђе оће и рао у тестаменту неког Пере (презиме се не помиње у документу)
од 18. X 1595... Иако се у рукопису не помиње место где је овај докуменат настао, може се са
сигурношћу узети да потиче са територије Боке Которске, јер се после талијанског превода
овог тестамента, датог уз овај документ, помиње име попа Стефана из Кртола...“, А. Младеновић, Исорија..., 161.
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Тешкоћу везано за одређивање изговора рефлекса од кратког јаа (прије
свега везано за изговор, поготово неких сугласника испред је од јаа) причињава
и недоследност у писању, односно немање јединствених и уједначених решења у
биљежењу ових рефлекса. Нарочиту тешкоћу представља то што се веома ријетко (само у појединачним исправама) користи лигатура је која би могла бити
(у знатној мјери) показатељ изговора, с обзиром да је она, од најстаријих споменика српског језика служила (између осталог) и да означи палаталност претходног сугласника. Због тога се, готово у свим исправама, на исти начин биљежи и л
и љ, и н и њ. Донекле је повољнија ситуација што се тиче сугласника ћ и ђ < је,
је < ,  јер се у овим исправама често користи графијски знак ћ да означи
како ћ тако и ђ (што га, у случају јекавског јотовања, диференцира у односу на
нејотоване облике, односно задржано  и ). Осим тога, рефлекси кратког јаа
биљеже се на различите начине: некад са ие (као и од дугог јаа), ријетко са је,
е, некад је графема ја задржана....
Представићемо сакупљену грађу класификовану према различитим фонетским позицијама у којима се јављао континуант кратког је.
1.3.1. Сугласници л, н + је < .25 Исправе су, у извјесној мјери, као правни
акт, лексички ограничене, појављују се лексеме истог типа. Зато и нема много
примјера гдје се је ја нашло у позицији иза ових сугласника.
У једном примјеру је ја замијењено лигатуром è иза сугласника л: колèна
(2/1745, 39), гдје се лигатуром означава јекавски рефлекс и палаталан (јотован)
претходни сугласник јер у истој повељи лигатуру налазимо и иза других меких сугласника (оћè, нèова, мада је лигатура могла означавати и гласовну вриејдност је – бèше, а è виа...). У једној повељи налазимо е: леосъ, ролеосъ
(3/1677, 94). У више примјера (у повељама у којима се употребљава ја, а то су
најчешће исправе које је писало црквено лице) иза ових сугласника писано је ја:
мноолно, ло, ослни (3/1770, 137), ри Велму Долу, (3/1836, 184), ол
(2/1838, 71), (3/1840, 191), (3/1840, 191). У тим повељана је ја коришћено и у
неетимолошким позицијама у гласовној вриједности је и ‘е – иза л и н у гласовној
вриједности љ и њ (нпр.: молни, нови, земл – 3/1818, 176; ол – 3/1840, 191;
Санвиће – 3/1770, 137; ко – 3/1840, 191), што може бити показатељ палаталног
изговора и сугласника л и н испред је од кратког јаа.
25

Према мишљењу истраживача из области историје језика и дијалектологије процес јотовања
најприје је захватио алвеоларе л и н (у 15. и 16. вијеку. Видјети: Радосав Ђуровић, Рефлекси
јаа у околини Прибоја, СДЗб, књ. XXVI, Београд 1980, 308; Асим Пецо, Јено оређење Вукова језика са оворима јекавске Херцеовине, ЈФ XXVI, св. 1–2, 1963–1964, 206–207; Михаило
Стевановић, Каракер ијалекизама у језику Вука Караџића, АФФ Београд 5, 219).
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1.3.2. Групе сл,зл+је< налазимо у Исравама у ограниченом броју лексема.
1.3.2.1. сл+је<. У Исравама је веома често у употреби ослењи и осле.
Лексема ослењи писана је на више начина:
а) Најчешће је писана „екавском“ формом -сле– (тридесетак примјера), како
у оним повељама у којима се е може употребљавати да означи гласовну вриједност ‘е, тако и у оним у којима се за ту вриједност користе други начини (ие,
лигатура è):
ослеъни (2/1726, 30), ослена (2/1766, 43), осление (2/1807, 104), ослениема
(2/1829, 142), ослене, ослени, ослниема (2/1833, 145) осленоа (2/1834,
165), осление (2/1836, 167), осленоа (2/1834, 165), ошлениема, ослениема
(2/1828, 141), осзлеъниема (2/1864, 192), ослениема (3/1782, 147), ослениема
(3/1783, 150), ослеъниема (3/1783, 151), ослеъниема (3/1789, 163), ослене
(3/1794, 166), ослене (3/1807, 171), ослена (3/1815, 173), ослени, ослена
(3/1822, 201), последмиема (3/1824, 178).26
б) Често је писано ја иза -сл-, – у исправама које иначе користе ја. У
тим исправама је ја коришћено и за позиције етимолошког јаа и за гласовну
вриједност ‘е (на мјестима неетимолошког јаа, нпр.: нову, орн, земл...), па
би тај начин биљежења могао означавати и -сле– и -сље-, мада је вјероватније да
је означавао -сле– јер је то ближе и самом говору:
ослну (2/1825, 117), ослниема (2/1825, 132), ослне (2/1841, 181),
ослне (2/1850, 193), ослни (3/1770, 137), ослна (3/1818,176, 177),
ослниема, осл, ослно (3/1841, 192).
в) У близу двадесет примјера вршено је јотовање групе -сл– о чему говори
писање сугласника -ш– испред -л-, који је могао настати једначењем по мјесту
творбе тек ако је извршено јотовање сугласника л (сл > слје > сље > шље). У
Исравама је ово биљежено на два начина: -шлe– (већи број примјера) и -шл(мањи број примјера):
– шле: ошлени (2/1800, 90), ошлениема, ослениема (2/1828, 141),
ошлениема (2/1876, 203), ошлениема (3/1703, 97), ошлениема (3/1782,
147), ошлене, ошлениема (3/1837, 186) неошлеíема 2Х (3/1847, 198),
ошленíема (3/1847, 198), ошлениема (3/1850, 202).
– шл: ошлниема (2/1837, 170), ошлне шн, ошлниема, ошлно
(2/1842, 184), ошлнои, ошлнои, ошлно (3/1836, 184), ошлниема
(3/1840, 191).
г) Прилог ослије јавља се првенствено у форми са ије (у неким примјерима
и са - на крају): ослиеъ (2/1823, 121), ослие (2/1825, 133), осл+еъ (3/1846,
26

Форме са е су заступљене и у паштровском говору. Види: М. Јовановић, Говор..., 113.
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196). У једном примјеру је писан са -е– (и са уметнутим сугласником з послије с):
осзлеъ (2/1864, 192). Имамо један примјер у облику: оле (2/1784, 58). Облик
оље < potol.27
Са јаом после групе сл написан је глагол слеује: слдуе (2/1833, 145).
1.3.2.2. Група зл+ није фреквентна.
Јавља се у нејотованим формама, са -е– и --: излезе (2/1745), излезе (2/1758,
42), излло (2/1837, 170), као и у јотованим, са  после -жл-. Овдје је ж могло
настати тек пошто је јотовањем добијено љ (зл>злје>зље>жље): ижлло (2/1823,
119), ижлло (3/1840, 191); ражђеле (3/1848, 199).
1.3.3. Као што је већ речено, сугласници  и  испред ј од кратког јаа
касније су захваћени јотовањем у односу на л и н. Због тога је ова појава територијално ограниченија, а и процес се није вршио доследно у свим позицијама
као код л и н. Први примјери пронађени су у писаним докумантима из 16. вијека. За јотовање африкате ц примјери су пронађени још касније (највјероватније
средином 17. вијека).28
Што се Пашровских исрава тиче у њима се за гласовну вриједност и ћ и
ђ најчешће користи графема ћ (на мјесту прасловенског и штокавског јотовања)
тако да је, за разлику од јотовања везано за сугласнике л и н, постојала могућност
за обиљежавање јотовања сугласника  и . Стање у Пашровским исравама
је следеће29:
27
28
29

Светозар Георгијевић, Ја у овору Личко Поља, ЈФ XVII, 1938–39, 136.
Видјети: А. Пецо, Јено оређење..., 203; Р. Ђуровић, Рефлекси јаа..., 301.
Овдје бисмо направили осврт и поређење са још једним процесом који је у науци познат
као ново или штокавско јотовање. Није сасвим извјесно које је јотовање старије, штокавско
или јекавско. Код А. Младеновића налазимо: „...природно је поставити питање евентуалне
хронологије ове сугласничке појаве у нашем језику, односно у јекавским говорима. Сâм материјал упућује на следеће. Ако се ново јотовање (тип руће, забрђе или сл.) у нашем језику
’извршило крајем XVII и почетком XVIII века’ или ’у различитим говорима (у различитом
обиму)... и раније’ (А. Белић, Београд, 1960, 126), онда се за говоре у Боки, а свакако и за
понеке друге јекавске говоре нашег језика, може претпоставити или исовремено јотовање
у примерима руће и ћераи, или ранија оваква гласовна промена у другом наведеном
примеру неголи у облику руће“. У нашем корпусу се, везано за јотовање сугласника  и
 (и другим појединачним примјерима) по тзв. штокавском јотовању може констатовати
да се ова промјена вршила (и биљежила) готово без изузетка, а примјери су и с краја 16.
и почетка 17. вијека, што би говорило да је ово јотовање у овим повељама уопштеније (с
обзиром на биљежење) од јекавског. Ово, свакако, може бити последица ранијег вршења,
али може и утицај књижевног језика. С обзиром да је штокавско јотовање захватило много
шири простор српског језика од јекавског јотовања то се и у писаној форми могло више
распростријети и усталити. Међутим, може бити и производ ранијег вршења. Наводимо
дио примјера:
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1.3.3.1. а) Група +је< се, готово искључиво, јавља у групи х-. Јотовање
је вршерно, тј. биљежено, у свим примјерима, осим у једном:
кћесмо (3/1638, 80), кћесмо (2/1828, 141), кћех (2/1834, 165), кћесмо (23/1836,
169), кћех (3/1703, 97), кћеше (3/1748, 111), ћесмо (3/1764, 122), ћеше (3/1774,
138), къћехъ (2/1767, 44), кћеше (3/1778, 142), кће (3/1778, 143), кћесмо (3/1783,
150), кћесмо (3/1789, 163), кћехъ (3/1802, 169)...
У једном примјеру је: кехъ (2/1866, 202), дакле без биљежења јотовања.
Имамо и један необичан примјер са и од јаа испред -о у радном глаголском
придјеву, али је ћ (вјероватно аналошки) пренесено и у овај глагол из облика са
је<јаа: кћиω (2/1802, 95).
Два су примјера од коријена хо– и у њима је писано ја и нема јотовања:
хосмо, хои (2/1833, 145).
б) Интересантне су форме од Сфан/Сан, Сефан/Сеан. Ово је име
веома често у Пашровским исравама, можда и најчешће. Ријетко се срета у
пуном облику: Сефан, већином се јавља у облику на -о. Најраније јотоване
примјере имамо с почетка 17. вијека.
Најчешће се јавља у облику Сие– (дакле без биљеженог јотовања). Примјера у различитим повељама има преко 50 (често се односе на различите личности
– око 30 различитих личности):
Сиео (3/1585, 36), Сиео (3/1585, 35), Сиеу Юнкову (3/1591, 40), Сиеу
Юнковићу (3/1589, 45; 3/1601, 44), Лукомь Сиеановимь (3/1602, 51), Сиео
Николин (3/1608, 53), Сиеца Лучичина (3/1677, 94), Сиео Никца Зеновића, Сиеу Перазићу, Сиеа Франова (3/1703, 97), Марко Сиеовъ
(2/1726, 30), Съиеовинú (2/1767, 44), Съиеовине (2/1776, 55), Сиео
Пúало (2/1780, 57), Сиео Франов, Франићевић, Вукацъ Сиеов (2/1789,
71), Сиео Ћеклићъ (2/1823, 119), Анрие Вúкца Сиеова (2/1801, 94),
Сиео Ћеклићъ (2/1823, 120), Сиеа Перазића (2/1829, 142), Сиеа Маркова Меиковића, Марка Сиеова Меиковића, Раа Сиеова Меиковића
(2/1836, 168), Сиеа Ћурова Греорића (2/1842, 183), Сиео Вуковъ Сућићъ
(2/1842, 184), Сиеа Раова Вучъковића, Сиеа Маръкова Меиовића,
Марком Сиеовиенъ Греовићемъ (2/1845, 191), Сиеа Ивова (3/1748, 111),
рећи (3/1589, 38; 2/1606, 16), браћа, браћомъ (2/1606, 15), роћака (2/1606, 15), у Грабле
(2/1606, 16), сућом (3/1624,60), браћа (3/1638,80), иће (3/1774,138), с омоћу (3/1778,144),
с чашћу (3/1783), с мишлю, с слабошћу (3/1785, 153), оворен (3/1786, 162), за зравле (3/1798,
165); влашћу (2/1823, 120), власћу (2/1826, 135), намесће (2/1842, 187).
У најстаријим повељама сретамо и: суиахъ (3/1601, 499), суиех (3/1605, 53), даље сућ-. Једино је писано без јотовања исание и виение (у свим повељама) што представља уопштен
црквенословенски облик. Редовно се срета и браиа кад се мисли на црквени ред, али је
редовно браћа у свјетовном значењу.
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Вукца Сиеа Ивова Меина (3/1753, 113), Сиео Давиовъ (3/1778, 143),
Ника Иванова Сиео (3/1782, 145), Вукацъ Сиеа Ивова (3/1794, 166),
Сиеа Маркова Греовића, Сиео Ћуо канцалиеръ (3/1802, 169), Сиео
Давиовићъ (3/1817, 175), Сиео Давиовичъ (3/1818, 176), Сиеа Ивана
Давиова (3/1827, 179), (3/1829, 180), Сиеа Вукова Кажанеу (3/1837, 186).
Није риједак ни јотовани облик (али је знатно ређи од нејотованог). Јавља
се у форми Сћ-, Ћ-, Шћ– (са извршеном и биљежењем асимилације по мјесту
творбе), једном и Хћ-.
Са Сћ– је ексцерпирано петнаестак примјера:
Сћеан (3/1620, 58), Никцу Сћеца Лучичина, Анро Сћечевъ (3/1677), Сћеца
Бошкова (2/1754, 39), Нико Сћеца Поова (2/1754,40), Сћеца (2/1785, 42),
Съћеъцъ, Съиеовинú (2/1767, 44; 2/1776, 55), Сћеацъ Тоорица (3/1763,
120), Сћеца Анрина, Сћеацъ Перазић, (3/1827, 179), Карсић Сћечевъ
Греорић, Сћеацъ Бошковъ Налеићъ (3/1843, 195), Нико Сћеца Поова
(2/1754, 40), о Ћешину кућу, Ника Сћеца Лучичина, (3/1812, 172), Сћеца
Анрина, Сћеацъ Перазић (3/1827, 179).
Са Шћ-, Ћ– и Хћ-, Ш– имамо по један примјер:
у Си Шћеан Словено, (2/1842, 184); Ћеац Перазић (2/1780, 57); Ћуро
Анрие Хћеца Никова (3/1782, 145); Керса Анрие Шеца Раова (2/1716, 29).
Интересантни су примјери са почетним Се– и почетним Ше-:
Сеъца Марићева, више пута (2/1775, 51), Сеац Боовић, Сечев (2/1780,
56), Нико Сечев (2/1789, 71), Сеецъ Давиа Шолае (2/1802, 95), Сеца
Меиовића (2/1823, 120), Иоана Сечева Меиковића (2/1836, 168), Сеца
Шолае (3/1753, 113).
У овим исправама (у којима се јављају ови облици) иначе се не употребљава
лигатура è нити ја, а е=је, е,’е, тако да се тим начином могао означавати и палаталан и непалаталан сугласник с (своеа, сране, учинели, веру, беше..., молен,
месеца). Могуће да је изостављен (редукован) сугласник ћ из почетног Сћ-).
Сличног су типа и примјери са :
Ника Счева Меина (2/1838, 171), Ника Счева Меина 2х (2/1838, 172),
Счева Сућића (3/1829, 180).
У примјеру са Ш– јасно је да је сугласник јотован: Анрије Шеца Раова
(2/1716, 29).
Ријетки су облици са почетним С+е или ја, углавном се одноосе на црквена имена или назив мјеста:
Свеи Сеанъ (2/1800, 92), Са Главине, Сефо Ћокићъ (2/1807, 105),
Свеоиа Сехвана у Режевиће (3/1766), Первомученика Сефана (3/1770, 137),
манасира Свеоа Сефана (3/1782, 145), Сефанъ Вачеа (3/1834, 182).
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Једном је и назив мјеста написан у ијекавској форми: Свеи Сиеан
(2/1800, 81).
Дакле, лична имена овог типа су добила различите фонетске форме. Често у
истим исправама имамо различите облике овог имена и односе се на различите
личности (једна форма за једну, друга за другу).
1.3.3.2. У позицији +је< јављају се нејотоване и јотоване форме.
Доследно су нејотовани облици код глагола вијеи (са ие иза , осим у
једном примјеру са е)30:
вииесмо (2/1766, 43), вииесъмо (2/1776, 55), вииеше, вииели, вииеи,
развииeсмо, развииеъ (2/1825, 133), вииехъ (2, 205), вииесмо (3/1774,
138), вииесмо (3/1778, 143), вииесмо (3/1778, 143), виећи, за вииеъ
(3/1773, 144), вииесмо (3/1763, 120).
Једном је писана лигатура è, али, како се ђ углавном биљежи за ћ, ни овдје
немамо означен јотовани облик: виè (3/1677, 93).
Јотоване форме имамо у следећим примјерима:
ће (3/1585, 36)31, ћецомъ, ћеца 2Х (3/1652, 88), иће (2/1807, 104), сеће (2/1822,
114), ћеци (2/1784, 58), ћеверехъ (2/1823, 121), ћеце (2/1834, 165), ћеу, ћеићъ
(2/1845, 191), ћеа (3/1660, 91), ћеа (3/1752, 112), ћеа (3/1766), ћееу, ћевоика (3/1776, 139), ћецомъ (3/1782, 147), ћеа (3/1783, 150), нећелю (3/1785,
154), ће, ћеъ (3/1786, 162), ћеа (3/1794, 165), ћеверичићехъ (3/1815, 173),
ћеоћъ (3/1829, 180).
Нијесу честе нејотоване форме, изван глагола вијеи. Јављају се са е или
јаом иза :
еа (2/1802, 95), нелю (3/1785, 154), ело (3/1815, 173), елове (2/1841, 181).
Од прилога који садрже партикулу е/ (дакле, партикула која је примарно
са -е, али се касније уопштила и раширила форма са јаом, тако да у ијекавским
говорима имамо и ијекавске и екавске форме) у Исравама се среће једино прилог је. Број примјера није велики, али су присутни веома разнолики облици
овог прилога. Јавља се у форми са е (један примјер): е (2/1745, 39); са јаом
(такође један примјер):  (3/1817, 175), и са -и (два примјера у истој исправи):
30
31

Овом особином се Исраве слажу са паштровским говором: „Доследност преласка је (<)
у ђе ремети глагол вијеи (у различитим морфолошким реализацијама) који се скоро
искључиво употребљава у нејотованој форми“, М. Јовановић, Говор..., 226.
Овај примјер је старији од примјера који као најстарији наводи А. Младеновић: „Најстарији
пример ове врсте за сада јесте: ђе оће и рао у тестаменту неког Пере (презиме се не
помиње у документу) од 18. X 1595...“, А. Младеновић, Исорија..., 161.
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и (2/1833, 145, писар Марко Табанчија). Имамо и јотоване форме: ће (3/1585,
36), иће (2/1807, 104).32
1.3.3.3. У Исравама нема примјера са јотованим сугласником ц. Иза ц је
писано е (једном и ја) и наспрам кратког, а и наспрам дугог јаа:
цеивамо, цеисмо (2/1863, 167), целине (3/1738, 107), целива (3/1785, 159),
уценисмо (3/1789, 163), молни, нови, ци (3/1818, 176), (3/1827, 179),
цеивамо (3/1840, 191), цеивамо (3/1840, 191).
Иначе, јотовање сугласника ц временски је забиљежено касније у односу на
јотовање  и  (највјероватније средином 17. вијека).33
1.3.4. Као и јотовање сугласника ц, тако је и јотовање с и з забиљежено касније (опет, према испитаном материјалу, први примјери датирају из средине
17. вијека).34 Осим тога, ова је појава и лексички и територијално ограниченија, а
у свим се дијалектима вршила са мање доследности. Такође ни процес јотовања
„у секвенци сје<с у паштровском говору није изведен до краја – поред, ипак
обичнијих јотованих форми, у употреби су и нејотоване“35.
У споменичкој грађи није увијек прозирно, с обзиром на графијске могућности и решења, какав је изговор у питању. Лексичка заступљеност примјера са
сугласником с испред је од кратког јаа и иначе није бројна, а поготово је ограничена у Пашровским исравама. Изузетно су фреквентни облици од свјеок
(у различитим морфолошким реализацијама), – у свакој исправи заступљен је
макар један примјер, а начин писања варира не само од исправе до исправе, већ
и у оквиру исте исправе имамо различита решења. У скоро свим примјерима,
било на који начин да су писани, изостављен је сугласник -в-, што значи да је
веома рано, и скоро доследно, дошло до упрошћавања сугласничке групе св- (са
в је око 10 примјера). Најчешће је писано се– (преко 50 примјера), затим с– (око
50 примјера), сие- (близу 20), сè- (6 примјера). Свим овим начинима означавани
су како палатални тако и непалатални сугласници. Једино су примјери са ше- (3)
сигуран показатељ да је у питању јотовани сугласник.
Представићемо корпус класификован према начину обиљежавања ове
секвенце.
a) Секвенца све-. Чешћи су примјери из најранијих исправа (крај 16. почетак 17. вијека, а потом из 19. вијека, када је иначе више „књижевних“ облика,
недијалекатских):
32
33
34
35

У паштровском говору су, како налазимо код М. Јовановића (исто, 227), углавном присутне
јотоване форме.
Радосав Ђуровић, Рефлекси јаа..., 301.
Р. Ђуровић, исто. А. Пецо, Јено оређење..., 203.
М. Јовановић, Говор..., 228.
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свеоци (3/1591, 40, 41), свеоци (3/1586, 37; 3/1585, 35; 3/1534, 31), свеоци
(3/1632, 66), свеокъ (2/1815, 110), свеочим (2/1814, 109), свеоци, свеокъ
(2/1833, 145), свеокъ (2/1876, 203).
б) Секвенца се-. Примјера има почев од 1606. године:
сеок (2/1606, 15), сеокъ (3/1626, 62), сеокъ (3/1652, 88), сеећи (2/1785, 42),
сеокъ (2/1767, 44; 2/1776, 55) сеока (2/1833, 144), сеока, сеок (2/1834, 165),
сеок (2/1836, 169), сеок (2/1837, 170), сеокъ (3/1677, 94), сеоци (3/1703, 97),
сеоци, сеокъ (3/1756, 117), сеоци, сеокъ (3/1756, 117), сеок (3/1764, 122),
сеоци, сеокъ (3/1782, 147), сеоци (3/1783, 150), сеоци (3/1789, 163), сеоци,
сеокъ (3/1802, 169), сеокъ (3/1841, 192), сеокъ (3/1848, 199)...
в) Секвенца сие-. Примјера такође има почев од 1610. године:
сиеоци (3/1610, 62), сиеокъ (2/1827, 135), сиеожбе (2/1798, 70), сиеокъ
(2/1800, 90), сиеоци, сиеоци, сиеожбе (2/1798, 70), сиеокъ (2/1800, 90),
сиеочи, сиеока (2/1807, 104), сиеокъ (2/1833, 144), сеок (2/1838, 172),
сиеокъ (2/1842, 184), свеоцима (2/1726, 30), сиеок (2/1866, 202), сиеоци
2х (3/1677, 94), сиеокъ (3/1834, 182), сиеокъ (3/1836, 184), сиеокъ (3/1837,
186), сиеок (3/1850, 202).
г) Секвенца сè-. Јавља се такође у 17. вијеку – 1677:
сèосмо (2/39, 1745), сèоци, сèокъ (2/1745, 40), сèоци, сèокъ (2/1800, 90),
сèок (2/1842, 187), сèокъ (3/1677, 94).
д) Секвенца с-. Са јаом су примјери чешћи у каснијим повељама. Сви су
из 19. вијека. Графема ја, иначе, постаје знатно фреквентнија у повељама из 19.
вијека што може бити утицај црквеног језика:
сокъ 2х (2/1807, 104), соци, сочимъ, социма (2/1823,119), социма
(2/1828, 141), сокъ 2х (2/1834, 165), сокъ 2х (2/1836, 166), сок (2/1836),
сокъ, социма (2/1838), сока, сокъ (2/1876), сока, сокъ (2/1876,
203), сокъ 2Х (3/1840, 189), сокахъ, сок (3/1840, 191), сокъ (3/1847,
198), сокъ (3/1822, 201), сокъ, сока (3/1850, 202)...
ђ) У примјерима са ше– сугласником ш биљежено је, највјероватније, палтално с. Најстарији примјер је из средине 18. вијека:
шеоцима (2/1794, 66), шеокъ (2/1828, 141), шеокъ (3/1756, 116), шеокъ
(3/1824, 178).
е) У неколика примјера имамо -и– (си-) као континуант кратког јаа. Паралелно са „икавским“ формама јављају се у истим исправама и форме са јаом,
а једном и све-. Само су у једној исправи доследно форме са -и-. (У истој повељи
у осталим ријечима је ие од јаа):
сиока, сиокъ, сиоцима, (2/1826, 134), ва сиока (2/1866, 202), сиок
(2/1876, 203).
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ж) Постоји још неколико лексема у појединачним случајевима у којима је
с+је< и у свим је, осим у једном (гдје је писано сие-), иза с писано е или . Наводимо све примјере:
оскла, сверне (3/1660, 91), сусеи (3/1774, 138), сеосмо, сеечи (3/1782, 145),
сеећи (3/1815, 174), сенокосъ, осеàли, сенокосахъ (3/1827, 179), снокосъ,
сеокъ (3/1829, 180), сеће (2/1822, 114), у свои сене осавили (3/1773, 144),
úчинише сенà ω кръса (2/1784, 58); сие-: сиеећи (3/1840, 190).
Нијесмо пронашли ни један примјер у Исравама са з+је<.
1.3.5. Јотовање је најкасније и најнедоследније захватило уснене суглснике,
зато је оно и територијално, а поготово лексички, најограниченије и најређе.36
Везано за уснене сугласнике, у Исравама је присутно неколико начина
биљежења, са е, са ја, са ие, са лигатуром è иза уснених сугласника (без јотовања) и неколика примјера са јотовањем. У истим исправама сретају се различити начини обиљежавања. Примјере налазимо од најстаријих исправа. Неке
лексеме су веома фреквентне: човјек, вјечни, мјесец, мјесо; даље – вјера, замјена,
исовијеаи, бјеше, ромјена. Класификоваћемо корпус с обзиром на различита
решења у писању секвенца уснени сугласник + је (<).
а) Уснени сугласници + е < . Највећи број примјера је писан са е иза усненог
сугласника (близу 100 примјера). Наводимо дио корпуса:
бехъ (2/1606), вечни (2/1726, 30), чловеку, месо (2/1766), месеца (2/1767, 44),
беше, веру (2/1775, 51), месо, бехú (2/1780, 57), исовеуемъ (2/1794, 66),
месеца, вечни, веровао (2/1798, 71), чловеку (3/1703, 97), Белишъ, замену,
ромену (3/1753, 113), беше, месо, разумесмо (3/1782, 145), лео (3/1831,
181), заменанце (3/1840, 190), чловеку, вечни (3/1812, 172).
б) Фреквентни су примјери – усн. сугл. +  (око 100 примјера). Сви су из
последњих деценија 18. и из 19. вијека:
забла, мсеца (2/1807, 103), вчни, вчни вкъ (2/1807, 104), бу, врованцу
(2/1824, 130), ромну (3/1778, 142), вчни, корнахъ, мсо (3/1836, 184),
бше (3/1818, 176), чловку, вровао, Блиш, намшће, намше (3/1829,
180), обма, ромну, вру (3/1848, 199)...
в) Нијесу ријетка ни решења уснени сугласник + ие, ъе, лигатура è.
36

У паштровском говору, према М. Јовановићу, нема јотовања уснених сугласника: „Групе уснени сугласник + је (<) остају неизмијењене, што наш говор разликује од говора окружења
на сјеверу, а појава је помало и неочекивана – с обзиром на, како смо видјели, досљедност
извршених процеса старог и новог јотовања. Тиме је у паштровском говору, што такође
представља његову особеност у односу на сродне говоре, сачувана разлика између старијих
и новијих група уснени сугласник + ј“, М. Јовановић, Говор..., 230.
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Ексцерпирaли смо око 50 примјера са ие и то из друге половине 18. и из 19.
вијека:
мíесом, о Биелиш, биеху (2/1785, 42), миесо (2/1799, 77), ромиену 2х,
миесеце (2/1814, 110), миесо (2/1820, 113), миесо, разумиеи, разумиесмо,
виечни (2/1824, 128), намиесћу, ромиену, намиесћа, ромиена, миесћа (2/1842,
187), о Биелишъ, миесо, намиерише (2/1846), биеше (3/1774, 138), биесмо
(3/1782, 147), виеру (3/1792, 164), намиерише, миесо (3/1840, 190).
Сличног су типа (што се биљежења изговора тиче) и примјери усн. сугл.
+ ъе (4 примјера):
Бъелишъ, замъену, замъене (3/1748, 111), ромъену (3/1778, 142), бьеше
(3/1773, 144).
Нема много примјера са лигатуром è (8 примјера), и то из друге половине
18. вијека:
/б/èше 2х (2/1745, 39), вèровао, разумеèсмо, мèсо (3/1776, 139), ввруèмо,
мèса (3/1783, 149), вèчни вèкъ (2/1800, 90).
г) У неколика примјера присутно је јотовање уснених сугласника, иза уснених сугласника писан је сугласник л (10 примјера, иза сугласника в, м и б; у
ријечима вјечни, разумјеи, бјеше, Бјелиш).37 Примјери су из 18. и 19. вијека38:
разумлесмо (2/1745, 41), разумлесмо (2/1780, 57), блеше (2/1823, 120), оъ
маазинъ на Блелишъ (2/1828, 141), влечни виекъ (2/1876, 203), влечно, влечни
(3/1815, 173), разумлесмо (3/1815, 174), влеру, влеровао (3/1807, 171), блеше
(2/1823, 120).
д) Посебно треба издвојити лексему обје за коју је у говору Паштровића карактеристичан паралелизам ије/је (обије/обје) и нема екавских, нити јотованих
форми39. Ово је у складу и са начином биљежења у Исравама. У Исравама се
она увијек пише са иe (обиe), па се може претпоставити да је изговор јаа овдје
био близак двосложном:
ωбие (2/1766), ωбие (2/1775, 51), обие 2х (2/1775, 53), ωбие (3/1778, 140), ωбие
(3/1778, 142), ωбие (3/1782, 145), обие (3/1782, 147), обие (3/1836, 184).
37

38
39

Писари свих повеља у којима налазимо ове облике су канцелари, нијесу црквена лица што
би значило да су јотовани облици ушли из говора. Занимљиво је да је три исправе у којима
се јавља јотовани облик писао исти писар: Крсто Перазић, док су остале писали различити
писари (Андрија Радовић, Стиепо Ћеклић, Мило Рађеновић, Лука Љубиша и Петар Љубиша). Ово би говорило у прилог томе да су јотовање уснених сугласника ипак било присутно
у Паштрoвићима
Овим се исправе не слажу са паштровским говором, јер, како налазимо у дијалектолошкој
студији М. Јовановића, јотовање уснених сугласника, у вези са је од јаа, се не врши, М.
Јованоивић, Говор..., 230–232.
М. Јовановић, исо, 111.
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Једном је написано са јаом: обма (3/1848, 200).
1.4. Облици са секундарним јаом.
а) Најчешће се ие нејатовског поријекла пише у романским позајмљеницама:
иéну, иéномь (3/1584, 34), бариéло (3/1620, 58), равиéшé (3/1767, 136),
úлиеша, равиеше (2/1802, 95).
б) Секвенце -ūр, -ēр > -ијер, -јер.
Примјери овог типа су фреквентни у Исравама, али је фреквентност ограничена на појединачне лексеме које се често јављају и готово искључиво у форми
са -ије-. Углавном су то ријечи романског поријекла. Велики је број примјера.
Наводимо неке:
канзалијера (2/1716, 29), канзалијеръ (2/1745, 40), канцелариеръ (2/1787, 59),
алфиеръ, алиерахъ (2/1800, 90), алиера (2/1824, 128), канзалиер (2/1846,
192), алиерахъ (2/1850, 193).
Пронашли смо само два примјера са другачијом формом: еференъцир
(2/17765, 51), алирахъ (3/1818, 176).
Од ријечи словенског поријекла присутно је: косиеръ и косерићъ (2/1802, 95).
1.5. Везано за писање јаа иза сугласника р осврнућемо се на неке случајеве
који су интересантни за дату проблематику: на писање континуанта кратког јаа
иза р; на писање дугог јаа у позицији сугласник+р (гдје је данас уопштено е),
као и на све друге необичније примјере:
Вокал е писан је иза р у ријечи сарјешина: сарéшинахь (3/1712, 100),
сарéшиньхь (3/1712, 100), сарéшинe (371834, 183). Једном је писано ја:
саршинама (3/1846, 196). Тиме се Исраве слажу са паштровским говором:
„У секвенци р + кратко ја превладао је екавски рефлекс“40.
Лексема бреме је најчешће писана у ијекавској варијанти (примјери су у номинативу једнине), осим један (примјер је у генитиву једнине):
бриеме (2/1839, 176, исто: 1841, 180), бриеме 3Х (3/1802, 169), бриеме (3/1802,
169), бриема (3/1789, 163), бриеме, (3/1782, 147); бремена (2/1845, 191).
Једном налазимо написано: срèу (2/1807, 104), умјесто очекиваног сриеу.
Именица коријен је, осим у једном примјеру, гдје је писано ја, написана са
-ие-:
корнахъ (3/1836, 184), кориена (3/1837, 186), кориенахъ, кориена (3/1848,
199), кориенахъ, кориена (3/1848, 200).
1.6. Као континуант јаа јавља се и вокал и и то углавном у фонетским
позицијама у којима је уобичајен и у осталим ијекавским говорима, у позицији
испред о < ль(-) и испред сугласника ј:
40

М. Јовановић, исо, стр. 111.
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вииω (2/1606, 15), ионица (2/1800, 91), íω (2/1807, 106), иω (2/1606, 15),
хранио, уранио 2/1745, 39), разио, ионоица (3/1660, 91), ио (3/1589, 38;
3/1829, 180), забио (3/1829, 180), хио (3/1591, 41), умирио, онио (3/ 1785,
154)...; разумию (2/1606, 15), умиюћи (3/1782, 147), док је испред ђ ја прешло
у е (или је прије него је ђ добијено јотовањем, ја прешло у је, а потом и
јотовало претходни сугласник с): сеће (2/1822, 114).
Од овога одступа писање иé умјесто очекиваног и код глагола сијаи (сијем)
гдје се ја налазило испред ј: лéн усиéиаи (3/1602, 52), он иé сиéиа (3/1605, 53),
сиéиали, сиéиу, сиéию (3/1649387). Међутим, сви ови примјери су од Соловјева,
нијесмо били у могућности да консултујемо оригинале, тако да их дајемо са извјесном резервом.
У Исравама се и увијек пише испред ђ код прилога риђе (стсл. pr`dé):
риђé (3/1601, 49; 3/1677, 93..., 3/1712, 99), нариђé (3/1767, 136), наириђé
(3/1734,106).
Неуобичајени су облици са и у неколика примјера: и 2х (2/1833, 145), о
ну конаво ове оби бокунића (2/1836, 167), мисеца (2/1852, 194), виéниé (3/1589,
38; 3/1644, 84), висо (3/1585, 35).41
Код ријечи биље умјесто стандардног и од јаа у Исравама смо пронашли
само облике са е и са ја: бéлéа (3/1623, 59), блéé (3/1765, 124).
Аналошко ие имамо код глагола залиéваи (3/1640, 81). У овом случају се
двосложни рефлекс могао добити аналогијом према другим изведеним имперфективним глаголима у којима се слог са јаом дуљио (обољеи – оболијеваи,
разумјеи – разумијеваи и сл.).42
1.7. Графема ја се не срета често у исправама до 19. вијека, а поготово се
ријетко срета у неетимолошким позицијама. Од 19. вијека њена употреба је јако
фреквентна, како у етимолошким позицијама, тако и у неетимолошким, и то у
гласовној вриједности је, ‘е, што говори о (и)јекавској вриједности јаа. Наводимо све примјере гдје је ја до првих деценија 19. вијека писано у неетимолошким
и један број гдје је писано у етимолошким позицијама:
вение (3/1624, 60), социма, сверне, на, коа, сока (3/1660, 91),
ослним (3/1771, 98), внчаи (3/1714, 103), сесри (3/1754, 114), чловку
(3/1756, 117), вру, нием, мсо, не (3/1762, 120), вру, блее, мсах
(3/1765, 123), знан, нелю (3/1785, 154), бху, вол, Цеин, осћи,
оворен (3/1786, 162), мсеца, вение, чловку (3/1794).
41
42

Ови икавизми забиљежени су и у још неким ијекавским говорима. Видјети: Р. Ђуровић,
исо, стр. 299.
Ј. Вуковић, исо, стр. 85.
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Као што се види, примјера нема много, али почев од двадесетих година 19.
вијека употреба графеме ја постаје веома фреквентна, тако да наводимо само
мали дио корпуса:
вол (2/1817), р (2/1745, 39), мсеца (2/1801, 94), соци, новози, забла,
учинну, молн (2/1807, 103), болм, улшић, са (2/1807,104), нов,
учини, соци (2/1820, 113), на, коа, социма (3/1660, 91), на, ко,
мсеца, ол (2/1838, 171), ко, не, свому, зано, нису (2/1838, 172)...,
молнъ, учинно, вол, кулно, н, молнъ, нову ослну (2/1825, 117,
али и: ослниема, вру, вчни), земл, кулно, молнъ (2/1823, 119, и
ижлло, чловку...), молнъ, знан, нова, окоина (2/1823, 121), нколико,
новиема, молнъ (2/1824, 130), молнъ/моленъ, новонъ... (2/132, 1825),
новъ, учинна, Ника Марковића Санмъ (1/2/1827, 135), учинно, кћи
окоина, новиема... (2/1842, 183).
1.8. Вокал ја у Пашровским исравама одликује (и)јекавски рефлекс. Наспрам старог дугог јаа писано је углавном ие, док наспрам кратког јаа имамо
различита графијска решења: ие, ја, е, лигатура è. Кратко ја се јавља у вези
са сугласницима, које је испред ј (од кратког јаа) неједнако захватило јотовање
(неједнако с обзиром на природу претходног сугласника, а неједнако и што се
времена и простора тиче).

Елица Соянович

КОНТИНУАНТИ СТАРОГО ГЛАСНОГО ЯАТ
В ДОКУМЕНТАХ ПАШТРОВИЧЕЙ
резюме
В своей работе мы занимались континуантами старого гласного яь в документах, найденных на территории области Паштровичи. На основе анализируемого материла можно сделать вывод, что в документах Паштровичей чаще
всего речь идет об иекавской замене старого яь. Данный факт не является
неожиданностью, так как речь идет о памятниках, обнаруженных на территории
иекавского диалекта сербского языка. В рамках иекавской замены в основном
встречается е (на месте краткого гласного), т.е. иjе на месте долгого яь. Но
так как не существовал дифференцированный (или определенный) и точный
способ обозначения, одинаково обозначали континуанты долгого и краткого
яь. Кроме того, встречаются и континуанты е и и на месте старого яь, чаще
всего в ожидаемых позициях, но и не только. Сравнив рефлексы старого яь в
Паштровических документах и в устной речи в Паштровичах, мы обнаружили
как общие процессы, так и отличия.

Драа Бојовић

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАМЈЕНИЧКО-ПРИДЈЕВСКЕ
ДЕКЛИНАЦИЈЕ У ПАШТРОВСКИМ ИСПРАВАМА

Асрак: Овај рад је увид у једну историјску појаву на фонетско-морфолошком плану
која се тиче супституције вокала ја, укрштања меке и тврде промјене у замјеничкопридјевској деклинацији. Стање у Пашровским исравама1 сагледаћемо у дијахроној
перспективи упоредити са стањем у Говору Пашровића, као и свим говорима на простору Црне Горе и шире.
Кључне ријечи: замјеничко-придјевска деклинација, мека варијанта, тврда варијанта,
народни говори.

0. УВОД
Пашровске исраве2 су свједочанство од изузетног значаја за проучавање
језика и писма, правне, економске и политичке прошлости и историје Паштровића. Оне заправо представљају приватно-правна документа која су настајала
од 15. вијека на терену Паштровића и чувана у породичним збиркама. Данас су
лакше доступне пошто су их испитивачи паштровске прошлости откупљивали
од приватних власника, проучавали, а затим објавили у посебним збиркама.
С обзиром на своју садржину, Пашровске исраве (пресуде, тестаменти,
подјеле, диобе, умири, замјена имања, даривање земље, пресуде, процјене...), поред тога што садрже устаљене конструкције својствене општем типу документу,
у језичким особинама су, природно, под утицајем народнога говора.
1

2

„По хронолошком реду 4 документа су из XVII, 33 из XVIII и 76 из XIX вијека. По садржају
и форми документи се могу подијелити у сљедеће групе: Купопродајни уговори, Тестаменти,
Умири и пресуде суда добрих људи, Подјеле, диобе, замјене имања, Разна даривања земље и
друго, Пресуде паштровског суда Банкаде, Процјене, пописи имовине и прћије, мирази, Уговори о издржавању, и сл., Писма, молбе, тужбе; Потврде о кауцији и дуговањима; Документа
млетачких власти; документа аустријских власти“. (Пашровске исраве 2). Пашровске
исраве 3 садрже различита документа од XVI до XIX вијека.
Грађа је ексцерпирана из: Пашровске исраве, књ. 2, приредили: Јован Р. Бојовић, Мирослав
Лукетић и Божидар Шекуларац, Историјски архив Будва, НИО Универзитетска ријеч, Будва, 1990; Пашровске исраве, књ. 3, приредио: Божидар Шекуларац, Одбор за сакупљање
историјске грађе о Паштровићима, Петровац на мору, 1999.
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1. ИСТОРИЈСКА ПЕРСПЕКТИВА
Највећи број замјеница мијења се по општем замјеничком обрасцу промјене.
Могле су се мијењати по врој или мекој промјени са истим самогласничким
измјенама или алтернацијама карактеристичним за именичку деклинацију.
Придјевско-замјеничка3 деклинација затечена је у првом формирању кад су
настајали најстарији споменици писмености: malaego, besnouemu.4
У босанским споменицама забиљежено је довоњно облика:
а) До XV в.: Гмн.: -þìhý, -ihý, Дмн.: -émý, Имн.: -imi, -ami, Лмн.: -}hý, -ihý.
б) Послије тога облици дивергирају с обзиром на однос тврдих и меких основа, али у зависности од локалног говорног узуса у изговору јаа, и с обзиром
на изговор х: Гмн.: -ие/-иех, -и/-их, Дмн.: -ием, -им, Имн.: -иеми, -еми, -ими, -им,
-и, Лм=Гм.: -им.
в) У дубровачким списима до XV вијека преовлађују облици меке промјене:
Гмн.: druzih, naših, svetih, Дмн.: dostojnim, Им.: drugimi, starimi, Лм.: naših. Данас су их у цјелини замијенили облици тврде промјене
г) У далматинских писаца углавном влада стање изражено следећом парадигмом:
starih-starim-starimi-starih. После тога облици већ имају савремену физиономију. Гмн.: -их, Дмн.: -им, -има, -ими, Лмн.: -их, -им.
д) Слично је и у Славонији: Гмн.: -их, -ију, Дмн.: -им/-има, Имн.: -ими, -им,
-и, Лмн.: -им/-има, -их.
ђ) У Србији до XV в. налазимо специфичне облике: Гмн.: -éhý, Имн.: -mi,
-émi, Лмн.: -þìhý, -éhý.
е) И у Црној Гори забиљежено је прије XV в. Гмн.: -}hý, а после тога времена
Гмн.: -iéhý, -ihý, ДИЛ.: -iémý /-iéma, -imý/-ima.5

3

4
5

„Како се ех подударало са обрехъ у лок. мн., то су заменички наставци, меки и тврди,
почели да се употребљавају и у другим падежима. Тако смо те наставке добили у инстр.
једн.; а да је тачно да смо под утицајем заменица и одређених придева који су се слагали са
меким заменичким наставцима, види се по томе што се у поменутим падежима множине
не разликују родови, онако како то имамо код заменица и одређених придева; сем тога, и у
другим падежима и одређених придева и ових, неодређених, можемо констатовати утицај
заменичке промене“. (А. Белић, Исорија срско језика, 246).
Радоје Симић, Морфолошки роцеси у срскохрваском језику, њихови узроци и ослеице,
Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Јасен, Београд, 2002, 334.
Исо.
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2. ПАДЕЖНИ ОБЛИЦИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ
ЗА МИЈЕШАЊЕ ПРОМЈЕНА
2.1. Облик инсруменала јенине имао је ја у коријену. Аналогијом
према облицима замјеница меких основа добили смо облике типа им. То је и
најраспрострањенији облик у говорима и особина српског књижевног језика.
Другачију ситуацију имамо у дијалектима у којима налазимо облике тврде варијанте ем/ијем, али и супротан процес – уопштавање облика тврде варијанте
и код старих меких основа у неким говорима нашијем, мојијем...
2.2. Као и у инструменталу једнине и у ГДИЛ множине превагу су однијеле
меке основе, па смо у великом броју дијалеката (што је карактеристика и књижевног језика) добили облике са и: наших, мојих..., али и их, ових..., им, овим.6
У дијалектима је исто као и у вези са Иј створен различит однос: у косовскоресавском имамо е (ех, онех..., у источно-херцеговачком и зетско-сјеничким
говорима налазимо ијех, онијех...), што је нормалан фонетски развитак.
3. ГРАЂА ИЗ ПАШТРОВСКИХ ИСПРАВА
а) Иј.
предъ свиемъ пукомъ (2/1716, 29), пред нама и судом нашием (2/1745, 41),
нашием (2/1758, 42), с нашием банком разумлесмо (2/1780, 57), да наплатимо
Маинића чистием шкритом (2/1798, 71), предъ ωвиемъ судом (2/1799, 76), с
овиемъ приватниемъ писмомъ (2/1820, 113), ωвиемъ (2/1799, 77), пред коием
би ижлгло..., предъ свакиенъ судомъ (2/1823, 119), за ниховиенъ (2/1824, 130),
с овиемъ приватниемъ писмомъ, неговиема, ниже подписатиема, с осталиема
своиема добрима (2/1826, 134), с неговиенъ керъстомъ (2/1829, 142), пред свакиенъ судом (2/1834, 163), свакиемъ (2/1834, 164), предъ свакиенъ (2/1834, 165),
договорено своиемъ синомъ (2/1837, 170), нашиемъ (2/1840, 177), пред свакоиемъ
(2/1840, 179), с моиезиенъ синонъ (2/1841, 180), с овием приватнием писмом,
Миатъ Маинићъ ниеговиен синомъ, неговием синовима, неговиема синовима,
послиедниема, с овиен исверсива иедан другоме (2/1842, 187), неговиенъ (2/1843,
189), с нашиемъ банкомъ, судонъ нашиенъ (2/1846, 192), на острову масовниемъ
патомъ (3/1677, 94), здолу писаниемъ, неговием, неговиемъ послъниемъ, него6

„У централном идиому наставци су: ДИЛ: обрије/обријем, дакле без крајњег -а. У првом кругу од више облика Гмн. помињемо тип обрија, а на јужном сектору забиљежен је
тип ДИЛмн. обријама. На југу се крајње -а изговара, а другдје су облици типа обријем
и обријема паралелни. У следећем кругу опет се издваја јужни сектор са ГЛ мн -ијьª.
ДИмн -ијема . У осталим говорима најчешћи наставак Гмн. су -и, -ија и -е, а ДИЛмн -има,
-ијема, -ема. Крајње -а је свуда обавезно.“ (Р. Симић, о.с., 342)
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виемъ послeдниемъ (3/1771, 98), с дниемъ кућиштемъ (3/1762, 120), са свакием
наиболием начином (3/1782, 145), с моиемъ братомъ (3/1794, 165), са свиeнъ
(3/1792, 164), с овиемъ истинитиемъ писмомъ, пред свакием судомъ (3/1807, 171),
с овиЕмъ, подъ тешкиЕмъ проклествомъ (3/1815, 173), с нeговиенъ братионъ, с
неговиЕнъ братучедрнъ (3/1818, 176), с тиeмъ, речениeма (3/1834, 182), предъ
свакиемъ судомъ (3/1837, 186), предъ судомъ нашиемъ (3/1843, 195), нашиeмъ 3Х
(3/1843, 195, нема јата), с нeговиeмъ, нашиема (3/1846, 196), свакоиeмъ (3/1847,
198), пред свакиемъ судомъ пред коием (3/1822, 201).
б) Гмн.
писаниехъ (2/1726, 30), свиех, речениех (2/1766, 43), моиехъ (2/1784, 58),
т$рскиехъ (2/1794, 66), речениехъ (2/1799, 77), законитиехъ (2/1800, 93), речениехъ, малиехъ (2/1802, 95), овиехъ (2/1807, 106), последние (2/1807, 104), истиехъ, речениехъ, речениекъ (2/1825, 117), истијхъ кметовахъ (2/1775, 54), отъ
погодниехъ, своиема (2/1823, 120), моиехъ, истиехъ, ћесаровиехъ (2/1824, 130),
неовиехъ синовецехъ, моиехъ (2/1825, 123), прошаствиех временахъ (2/1863, 169),
одъ моиехъ сестрахъ и другиехъ ортакахъ (2/1841, 1281), мртвиех (3/1677, 94),
ниже писаниехъ (3/1738, 107), мърътвиех, неговие мртвиехъ од истиехъ (3/1752,
112), асприхъ сребрениехъ (3/1756, 117), душом онизиех (3/1764, 122), свиехъ
моиех мртвиех (3/1766), толико другиехъ добарахъ (3/1766, 126), риечи свиехъ
моиехъ (3/1774, 138), од своиехъ добарахъ, моиех (3/1778, 140), истиехъ, с ониехъ
(3/1778, 142), више писатиехъ (3/1778, 143), по риечи свие осталие (3/1773, 144),
до Покладах Петровиех, више писаниех, у свиех (3/1782, 145), моиехъ мертвииехъ
(3/1789, 163), моиехъ (3/1812, 172), моиехъ, ћеверичићехъ (3/1815, 173), ћесаровиехъ, истиех (3/1818, 176), с овиехъ (3/1824, 178), нашиехъ (3/1834, 194, нема
јата, нема Е), с речение баштина (3/1762,120), свиех, речениех, нашиех, речениех
(2/1766, 43), с овиахъ (3/1802, 169).
в) ДИЛмн.
даровахъ неговиема синовима (2/1726, 30), предъ седоцима више писаниема
(2/1726, 30), нашиема, моиема (2/1766, 43), нашием (2/1758, 42), и баштину делиберахъ нему и неговиема послећъниема, добрима моиема (2/1767, 44), неговиема
последъниема (2/1776, 55), свакием, нашиема (2/1798, 71), послдниема (2/1807,
103, јат у етим.пози је), ниховиема, речениема, последниемаа (2/1807, 104),
послетниема (2/1815, 110), нговиема, подпистиема (2/1820, 113), послниема,
с неговиема (2/1825, 117), послдниема (2/1823, 119), своиема (2/1823, 120),
нговиема послдниема, коега намирише другиема добрима, на пет... баштине...
коиема (2/1824, 130), ниховиема послдниема, неговие синовецехъ, нговиемъ
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(2/1825, 123), неговиема, ниже подписатиема, с осталиема своиема добрима
(2/1826, 134), с овиемъ приватниемъ (2/1827, 135), неговиема синовима и пошледниема урмомъ, неговиема, последниема (2/18282, 141), пре свакоиемъ, нашиема
добрима, последниема, нашиема животима (2/1829, 142), пωследниема, мωиема
ωсталиема садашнима и последниема, неговиема (2/1833, 144), неговима последниема (2/1833, 145), ниовиема последниема (2/1834, 163), свакиемъ, последниема (2/1834, 164), моиема, предъ свакиенъ (2/1834, 165), неговиема последниема
(2/1836, 166), с нашиема осталиема добрима (2/1836, 167), неговиема последниема, осталиема добрима (2/1863, 169), договорено своиемъ синомъ, нгвоиема,
нговиема пошлдниема, с моиема другиема осталиема добрима (2/1837, 170),
моиема (2/1838, 171), неговиема последниема (2/1838, 175), последниема (2/1839,
176), нашиемъ, последниема, моиема осталиема добрима (2/1840, 177), пред свакоиемъ, неговиема последниема, неговиема осталиема добрима (2/1840, 179),
моиезиенъ, послдниема, нговиема (2/1841, 180), ниховиема последниема, осталиема свиема своиема добриамъ (2/1841, 1281), нговиема последниема (2/1842,
1839) истиема, пошлдниема, осталиема добрима садашниема и пошлдниема
(1/2/1842, 184), и шестъ добити неговие ечерма (2/1842, 185), нговиема синовима и ниховиема последниема (2/1842, 186), с овием приватнием писмом, Миатъ
Маинићъ ниеговиен синомъ, неговием синовима, неговиема синовима, послиедниема, с овиен (2/1842, 187), послдниема, више именоватиема (2/1844, 190), и
вашиема посзледниема, последъниема, речениема, с нашиемъ банкомъ, судонъ
нашиенъ (2/1846, 192), нговиема синовима, и нихъ послдниема (2/1850, 193),
моеме пароху, за споменъ душе моие и моие мртвие (2/1852, 196), с осталиема
моиема добрима (2/1866, 202), неговиема синовима и неговиема пошледниема
(2/1876, 203), пошледниема (3/1703, 97), здолу писаниемъ, неговием, неговиемъ
послъниемъ, неговиемъ послдниемъ, з добрима своиема (3/1771, 98), своиема
(3/1748), ко сагна осталиема добрима своиемъ (3/1735, 113), неговиема калућерима и нихъ последниема (3/1756, 117), животима нашиема (3/1762, 120), добриам
нашиема (3/1764, 122), нашиема (3/1774, 138), нашиема (3/1778, 140), з другиема
добрима садашнема и последниема (3/1778, 143), речениема, нашиема (3/1782,
145), биесмо, чловеку (3/1782, 147), истиема, ωд злиех, свиема, укорениемъ, с овезиема (3/1783, 149), неговиема последниема (3/1783, 150), и нихъ последъниема,
моиема садашниема и последниема (3/1783, 151), моїема, ниховиема, последниема (3/1794, 165), речениема земалма (3/1807, 171), неговиема последниема 2Х,
нашиема (3/1812, 172), неговиема, последниема (3/1802, 169), неговиема (3/1817,
175), неговиема последниема (3/1818, 176), с нашиема, негивиема последниема
(3/1824, 178), неговиема, нашиема (3/1831, 181), речениема (3/1834, 182), нашиема (3/1836, 1284), садашниема пошледниема, нашиема, истиема (3/1837, 186),
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подписатиема (3/1840, 188), з другоиема нашиема осталиема садашниема пошледниема, неговиема (3/1840, 191), неговиема, последниема (3/1834, 194), нашиема
(3/1846, 196), неговиeма пошледниема, остаралиема моиема добрима садашниема
и пошледниема (3/1847, 198), своиема осталиема (3/1822, 201), пошледнијема
(3/1850, 202), неговием синовима (2/1842, 187), ко сагна осталиема добрима своиемъ (3/1735, 113).
ва) његовим потомцима (2/1710, 28), мωиема ωсталиема дωбрима садашнима
и последниема (2/1833, 144), неговима послдниема (2/1833, 145).
4. СТАЊЕ У ГОВОРИМА У ЗАМЈЕНИЧКО-ПРИДЈЕВСКОЈ
ДЕКЛИНАЦИЈИ
Инструментал једнине придјевских замјеница мушког и средњег рода има
искључиво наставак старих, тврдих, основа -ијем у Говору Пашровића7, док
нставак старих меких основа -им налазимо само по изузетку код промјене
придјева.8
И у ДИЛ множине замјеничко-ријевске еклинације превладали су наставци
старих тврдих основа – уз то, имамо примјере само за облике у којима је -а саставни дио наставка -ијема, а наставци старих меких основа -им(а) јављају се као
изузеци.9 Постоје примјери са наставцима старих меких основа, и необично је и
једно образовање са наставком -ама: овијама, нашијама.10
У енииву множине некадашњи придјевски завршетак -ије(х) досљедно је
замијењен са -ија(х), -ијьª(х),11 а код замјеница се задржао генитивни наставак
придјевско-замјеничке промјене -ије.12
Такозване дуже облике у замјеничко-придјевској деклинацији биљеже
Вуковић,13 Вушовић14 и Пешикан15, поред „краћих форми“. Слично стање забиљежили смо у Говору Поарја.16
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Миодраг Јовановић, Говор Пашровића, Универзитет Црне Горе, 2005, 362.
Исо, 340.
Исо.
Исо, 363.
Исо.
Исо, 364.
Вуковић, Пива и Дробњак, 17
Вушовић, Исочна Херцеовина, 50.
Пешикан, Сароцрноорски, срењокаунски и љешански овори, 162.
Драга Бојовић, Говор Поарја (докторска дисертација одбрањена 12. новембра 2010. године
на Филолошком факултету у Београду), 74.
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5. ЗАКЉУЧАК
На основу поређења грађе Пашровских исрава и Говора Пашровића лако
се примјећује да је у овој фонетско-морфолошкој категорији снажан утицај народнога говора, са свим оним варијацијама карактеристичним за тај говор. То
је природан фонетско-фонолошки развој који је последица укрштања меке и
тврде варијанте замјеничко-придјевске деклинације и преваге једне од њих у
зависности од укупних особина народног говора, његове „прогресивности“, као
и природе текста који испитујемо.
Што се, пак, стандардног српског језика на нивоу ијекавско-екавске дијафоније екавски стандард познаје форме са и. У ијекавском се каткад јављају форме са ије. Форме са ије јављају се код Вука и Даничића, те их Маретић17 сматра
равноправним за јужно нарјечје. Касније су, међутим, облици са -ије све рјеђи у
употреби, па се данас скоро никако и не јављају. Не препоручују се ни у нормативним граматикама као стандардни облици српског језика.18

17
18

Т. Мaretić, Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, Zagreb, 1963, 188–232.
Радоје Симић и Бранислав Остојић, Основи фонолоије срскоа књижевно језика, Подгорица, 1998, 223.

Драга Боевич
ОСОБЕННОСТИ СКЛОНЕНИЯ
МЕСТОИМЕННО-ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ИМЕН В ПАМЯТНИКАХ
ГРАЖДЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОБЛАСТИ ПАШТРОВИЧИ
резюме
Работа представляет собой обзор исторического явления на фонетическоморфологическом плане, который касается результата гласного „ять“ в истории
сербского языка, смешения мягкого и твердого склонений местоименно-прилагательных имен. Срез языка в памятниках гражданской литературы области
Паштровичи анализируется в диахронической перспективе, сравнивается с разговорным языком области Паштровичи, как и со всеми диалектами на територии
Черногории и шире.
В даных текстах преобладают полные формы склонения, т.е. древние варианты твордого склонения местоименно-прилагательных имен, что объясняется
влиянием разговорного языка.

Zorica Jestrović

„NJEGOŠ U PROZI“ U JEDNOM NOVIJEM
JEZIČKO-ANALITIČKOM SVIJETLU

Apstrakt: Poslednjih godina zapažena naučna istraživanja o jeziku Stefana Mitrova Ljubiše i
njegovog zavičajnog prostora prepoznatljiva su u monografijama Jezik Stefana Mitrova Ljubiše
(2010) Miodarke Tepavčević i Govor Paštrovića (2005) Miodraga V. Jovanovića. U svojoj monografiji Miodarka Tepavčević vodi dijalog sa autorskim dјelom Miodraga Jovanovića, zanemarujući referentnu knjigu Vojislava P. Nikčevića Ljubišina jezička kovnica (2003), ali ne aktuelizuje i
niz otvorenih pitanja Nikčevićeve monografije, posebno kada je riječ o nacionalnim atributima,
odnosno teorijskoj tipologiji Ljubišinog jezika.
Ključne riječi: jezik Stefana Mitrova Ljubiše, paštrovski govor, grafija i pravopis, fonetika,
morfologija, leksika i tvorbi riječi i sintaksa.

POTENCIJALNI UZROCI PISANJA KNJIGA O KNJIGAMA
U segmentu „Za pisca“1 umni I. Andrić je zapisao: „Posle naše smrti možete ispitivati i šta smo bili i šta smo pisali, ali za života samo ovo drugo“. Kada je riječ o Stefanu
M. Ljubiši, čini nam se da su oba pitanja bila aktuelna i tokom cijelog piščevog života
(1822–1878), određivala mu sudbinu, kako na životnom, tako i na stvaralačkom planu. Posljednje tri decenije prošlog (XX) vijeka „probudile su“ pisca, reinterpretacije
njegovog djela kulminirale, da bi početkom XXI vijeka bacile „neko novo svijetlo“
na to djelo, pokazujući da je ono i u primjenjenoj i teorijskoj ravni posmatranja besmrtno. Šopenhauer je pod pojmom besmrtno djelo podrazumijevao ono djelo koje
mora imati toliko odličnih osobina da se ne može lako naći neko ko bi ih zauvijek sve
shvatio i ocijenio. „Očigledno, pojavom svake nove autentične knjige u književnosti i
nauci o književnosti relativno se mijenja književni / književnonaučni poredak, odnosno
ontološki status djela ili discipline“.2 Iako se ovo Ivanovićevo razmišljanje odnosi na
istoriju književnosti, neminovno upućuje i na zaključak da se biće književnosti upravo
i odžava, i nanovo vaskrsava stalnim procesom interpretacije i reinterpretacije. S tim
u vezi može se prihvatiti Montenjevo (Mišel de Montenj: Ogledi) zapažanje da više
1
2

Ivo Andrić: Znakovi pored puta, Sarajevo, 1981, str. 231.
Radomir V. Ivanović: Fakta i figure (studije i ogledi), Podgorica, 1997, str.432.
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ima posla oko interpretiranja interpretacije nego stvari, i da je više knjiga napisano o
knjigama nego o bilo kom drugom predmetu. Nauka o književnosti potvrđuje da su i
najsloženije interpretacije određenih djela, u različitim premisama analitičkih modela
doživljavale reinterpretaciju, te bi se reinterpretacija mogla posmatrati i kao određeni
stepen nepodudarnosti senzibiliteta novog receptivnog modela u odnosu na prethodni,
kao i djelovanja novonastalih književnonaučnih disciplina koje u svom analitičkom
biću nose neke drugačije etimone. Danas je potpuno jasno da je nemoguće konstitusati određeni analitički model kojim bi se esencija određene problematike djela, ili
djela u cjelini, zauvijek eksplicirala. Skoro svako književno djelo, na neki način, ostaje
„otvoreno djelo“, ako ne u cjelosti, onda sigurno sa nekog specifičnog aspekta. Kada se
numerološki analiziraju raznorodni prilozi o Ljubišinom stvaralaštvu, onda je veoma
upečatljivo da je priloga o Ljubišinom jeziku3 do 1988. godine bilo veoma malo (svega
22), a priloga o Ljubiši kao političkom i javnom radniku oko 120, što pokazuje da je
bilo mnogo važnije šta je pisac napisao, bio i radio, nego kako izgleda jezička slika
njegovog pisanog djela.
U protekloj deceniji našeg vijeka interesovanje za jezik Stefana Mitrova Ljubiše
doživjelo je renesansu. Razloge bi trebalo tražiti u samom Ljubišinom djelu koje se i u
jezičkom smislu može definisati kao „otvoreno djelo“, kao i u novonastalim kulturnim
i društvenopolitičkim okolnostima našeg vremena, odnosno jezičkoj politici u Crnoj
Gori. S tim u vezi, trebalo bi svaki novi analitički sud, kao i onaj koji je u koliziji sa
nekim prethodno opšteprihvaćenim mišljenjem, prihvatati bez ostrašćenosti i prokrustovske psihologije potčinjavanja.
Teri Iglton4 smatra da književna djela uvijek donekle tumačimo u svijetlu vlastitih preokupacija kojima smo, čak što više, sputani. Možda je to jedan od razloga što
vrijednost nekih književnih djela stoljećima ostaje nepromijenjena. Iglton konstatuje
da vrijedonosni sudovi, na kraju krajeva, nisu samo stvar ličnog ukusa, već i stvar pretpostavki na temelju kojih pojedine društvene skupine provode i održavaju moć nad
drugim društvenim skupinama. Američki hermeneutičar E. D. Hirsch, mlađi (Valjanost interpretacije, 1967) ne misli da postoji samo jedna moguća interpretacija teksta,
i da su nam piščeve intencije uvijek dostupne. Pisac može biti odavno mrtav, a može i
zaboraviti šta je htio reći. Iz toga se, smatra Hirsch, izvodi zaključak, da ponekad možemo pogoditi „pravu“ interpretaciju teksta, ali nikad ne možemo znati je li „prava“.
Hans Georg Gadamer (Istina i metoda, 1978) smatra da se značenje književnog djela
ne iscrpljuje u namjerama autora. Kako djelo prelazi iz jednog kulturnog ili istorijskog
3
4

„Prilozi o Ljubišinom jeziku“ u knjizi V, Sabrana djela, Kritičko izdanje I–V, priredila Crnogorska
akademija nauka i umjetnosti, NIO „Univerzitetska riječ“, Istorijski arhiv – Budva, Titograd, 1988,
str 105–107.
Terry Eagleton: Književna teorija, SNL, Zagreb, 1987.
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konteksta u drugi, iz njega se crpe nova značenja, možda i onakva kakva pisac ili
njegovi savremenici ne bi nikada očekivali. Svaku interpretaciju i oblikuju i sputavaju
istorijsko relativni kriterijumi određene kulture. Za Gadamera je svaka interpretacija
djela iz prošlosti, dijalog između prošlosti i sadašnjosti. U skladu sa ovakvim teorijskim
pretpostavkama može se sagledati karakter i svrsishodnost savremenih multidisciplinarnih analiza Ljibišinog, nevelikog, ali zato veoma značajnog djela, čiji je značenjski
kod u našem vremenu postao izvor nekih novih konotacija, možda baš i onakvih o
kakvim pisac za života nije ni sanjao, ili pak onih koje je, implicite, nagovijestio i u
svom članku „Črte narodnosti“:
„Kojim pravom možeš iziskivati vladi da ti pripozna ravnopravnost jezika, kad ga ti
isti goniš i prezireš? Ti odvjetniče, ljekaru, slikaru, knjižaru, novinaru, pak i ti šavče,
crevljaru, brijaču, krčmaru, gostilniče, komardaru, kojim razlogom kriviš vladu da
ti je prognala maternji jezik iz učionicah, sudovah, iz javnog života, kad si ga ti prvi
izagnao iz domaćih sobah, kad se ime svoje i zanat svoj ustručavaš u njemu napisati
na pragu svoje postojbine? Ne davaš li, zar, ti isti najžešće oružje u ruku protivnicima
kad se boriš za dobiti ono što ti je juče zakon priječio, a nećeš da uvedeš ono što ti
nikada nitko zabranio nije, i što je samo od tvoje dobre volje zavisilo?“

Evidentno je da jezička problematika, eksplicirana u Ljubišinom članku, donekle
korespondira sa današnjom i da je dobila ponovo na aktuelnosti. U lingvistici egzistira poddisciplina koja se naziva jurilingvistika, čiji je predmet bavljenje zakonskim
odredbama koje se odnose na upotrebu jezika. Jurilingvistika se bavi izučavanjem
položaja određenog jezika i njegove istorije u odnosu na pravni aspekt u datom društvenopolitičkom kontekstu. U tom smislu Ljubišino djelo i jezik imaju istorijski, ali i
pragmatični aspekt.
Godine 1974. nastupio je pravi preporod u tretmanu Ljubišinog književnog i publicističkog stvaralaštva. Inicirao ga ja jubilej 150. godišnjice piščevog rođenja kada je
Republički odbor organizovao obimni i sadržajni program proslave. Interesovanje za
Ljubišino djelo pokrenulo je validnost ranijih interpretacija i ocjena, i konstituisanje
novih vrijednosnih sudova čija je intencija, između ostalog bila, da se isprave i neke
netačnosti i pogrešne ocjene prisutne u istoriografiji Crne Gore. Figurativno i doslovno rečeno „traganje za Ljubišom“ je naglo počelo. Literatura o Ljubiši postepeno
se usložnjavala i uvećavala, kako u vidu monografija,5 tako prilozima u zbornicima i
serijskim publikacijama.
5

Značajne monografije o Ljubišinom djelu napisali su: Božidar Pejović (Književno djelo Stefana
Mitrova Ljubiše, 1977), Novo Vuković (Pripovijedanje kao opsesija, 1980), Novo Vuković (Pripovijetke Stefana Mitrova Ljubiše, 1985), Radoslav Rotković (Tragajući za Ljubišom, 1982), Radomir V.
Ivanović (Samopisi i kazalice Stefana Mitrova Ljubiše, 2000) kao i drugu knjigu u okviru Izabranih
djela (I—VII) pod naslovom Stefan Mitrov Ljubiša (prilog poetici), Bijelo Polje – Novi Sad, 2003.
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MIODARKA TEPAVČEVIĆ: JEZIK STEFANA MITROVA LJUBIŠE
Tokom proteklih trinaest decenija (1875–2010) Ljubišino književno djelo analizirano je multidisciplinarno, ali su radovi posvećeni jeziku Ljubišinog djela bili malobrojni,
i sve do pojave monografije Miodarke Tepavčević:6 Jezik Stefana Mitrova Ljubiše nije
bilo tako sistematične i obuhvatne monografije koja bi se bavila jezikom tako značajnog
pisca i djela. Ljubišin jezik je, tvrdi M. Tepavčević, pominjan uzgred ili fragmentarno
komentarisan. Ipak, vrijedni pažnje su radovi objavljeni prije ove monografije, među
kojima su posebno značajni oni s kojima je autorka tokom svoga dugogodišnjeg iscrpnog analitičkog rada vodila dijalog. Autorka u uvodnom dijelu svoje knjige navodi
sve pojedinačne radove7 koje je pominjala u tezi (odnosno knjizi) jer je knjiga, ustvari,
njena doktorska teza koju je odbranila 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Monografija Jezik Stefana Mitrova Ljubiše Miodarke Tepavčević predstavlja najobimniju, i do sada najznačajniju8 naučno zasnovanu analitičku studiju o Ljubišinom
6
7

8

Miodarka Tepavčević Jezik Stefana Mitrova Ljubiše, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti,
Podgorica, 2010.
„ U izdanju CANU 1976. izašao je zbornik radova posvećen Ljubiši, među kojima su radovi: Asim
Peco Jedan pogled na pisanu riječ Stefana Mitrova Ljubiše, 207–216; B. Ostojić, R. Simić, Neki slučajevi kongruencije u jeziku Stefana Mitrova Ljubiše, 217–229. Prof. Ostojić napisao je više radova o
ulozi i značaju ovoga pisca, a koji se nalaze u knjigama O crnogorskom književnojezičkom izrazu I
i III: Ljubišino djelo kao izvor za Daničićevo komentarisanje leksike u Rječniku JAZU, 70–79; Uloga
i značaj Stefana Mitrova Ljubiše u procesu standardizacije Vukovog modela književnog jezika, 83–93;
Slojevitost Ljubišine leksike u Daničićevom Rječniku JAZU, 141–151.
Opširniji rad o upotrebi padeža dao je Mato Pižurica – Upotreba padeža u jeziku Stjepana Mitrova Ljubiše i Vuka Popovića, 177–239. Treba svakako pomenuti radove: Aleksandar Mladenović:
Beleške o jeziku i problemi njegovog izučavanja u „Pričanjima Vuka Dojčevića“ S. M. Ljubiše, 1–31;
O značenju nekih reči u Njegoševom „Gorskom vijencu“ na osnovu potvrda iz jezika S. M. Ljubiše,
85–95; Dragoljub Petrović, Neke osobine jezika Stefana Mitrova Ljubiše u svetlosti današnjeg govora Paštrovića, 55–61 Jelisaveta Subotić, Leksičko–semantička vrijednost nekih riječi S. M. Ljubiše,
177–182; Lekseme iz pomorstva Paštrovića u jeziku S. M. Ljubiše, 325–333; Zorica Radulović, Figurativnost izraza u djelima Stefana Mitrova Ljubiše i Marka Miljanova Popovića, Srpski jezik, VI/1–2,
Beograd, 2001, 185–193. Kolika je vrijednost ovog pisca najbolje ilustruje činjenica da se njegovim
jezikom bavila i Ruskinja Olga Trofimkina, koja je uradila rječnik cjelokupnih riječi Ljubišinog
jezika, 1970. godine koji, koliko nam je poznato, nije objavljen, a može se koristiti u disertacionim
salama Moskve i Lenjingrada...“.
Kada je riječ o savremenijim monografijama koje su se prije pojave monografije M. Tepavčević Jezik
Stefana Mitrova Ljubiše baville problematikom Ljubišinog jezika treba pomenuti dvije: jednu sa kojom autorka ne vodi dijalog – Vojislav P. Nikčević: Ljubišina jezička kovnica (Crnogorski PEN Centar, Cetinje, 2003), čiji je podnaslov „Od talijanaša do narodnjaka“. Recenzenti knjige su akademik
Radoslav Rotković i prof. dr Josip Silić, koji ovu knjigu smatraju pionirskom i dragocjenom Autor
knjige na sâmom početku konstatuje da o Ljubiši postoji veliki broj bibliografskih jedinica; da su
mu posvećena četiri simpozijuma; da o njemu postoje i monografije, ali da su najmanje proučavani
„njegov jezik i stil“. V. P. Nikčević Ljubišu smatra jednim od klasika crnogorske književnosti 19.

ПАШТРОВИЋИ (ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ)

77

jeziku. Za autorku, prije njene studije, značajan doprinos proučavanju Ljubišinog jezika
dala je studija Govor Paštrovića koju je napisao Miodrag V. Jovanović. Analizirajući
reflekse staroga vokala jata i srodne pojave u Pričanjima Vuka Dojčevića S. M. Ljubiše
i paštrovskom govoru, Jovanović je došao do zaključka da je u paštrovskom govoru
ostalo mnogo dijalekatskih crta koje je pisac mogao, a nije koristio: „Ideju da što bolje
predstavi bogatstvo jednoga govora, da vjerno prenese narodni izraz, kako je i sam
Ljubiša isticao – cilj za čije je ostvarenje i u refleksima jata u govoru rodnih Paštrovića
imao dosta materijala – ipak je pobijedila svjesna opredjeljenost pisca da svojim osobenim izrazom doprinese utemeljenju Vukovog modela književnog jezika. Pored svega
između književne i dijalekatske crte, Ljubiša, ipak često bira dijalekatsku ostavljajući
dragocjen izvor za filološka ispitivanja, za upoređivanja i razna uopštavanja koja ni
do danas nijesu sprovedena do kraja“ („Refleksi staroga vokala jata i srodne pojave
u ’Pričanjima Vuka Dojčevića’ S. M. Ljubiše i paštrovskom govoru“, CANU, Glasnik
Odjeljenja umjetnosti, 23, 2005, 81–107).
Monografija Jezik Stefana Mitrova Ljubiše Miodarke Tepavčević, nastala po a priori razrađenoj konstrukcionoj i kompozicionoj shemi, predstavlja obimno analitičko
djelo, pažljivo i planski strukturirano na 588 stranica (knjigu posvećuje svojim dragim
roditeljima Radivoju i Milijani). Svojom knjigom autorka je ispunila sopstveni horizont
očekivanja, a procesom dijalogiziranja sa prošlošću i sadašnjošću, i horizont očekivanja
na globalnom naučno istraživačkom planu, jer se knjige poput ove ne mogu smatrati
samo plodom individualnog napora, s obzirom na to da su u nju interpolirana saznanja i tvrđenja do kojih su došli prethodni istraživači, baveći se sličnom ili identičnom
problematikom. Knjigu sačinjavaju sljedeće strukturne cjeline: Umjesto predgovora;
Uvod; I Grafija i pravopis; II Fonetika; III Morfologija; IV Napomene o leksici i tvorbi
vijeka (Petar I Petrović Njegoš, Petar II Petrović Njegoš, Marko Miljanov Popović i Stefan Mitrov
Ljubiša) i tvrdi da o jeziku trojice klasika postoje studije, ali da je Ljubišin jezik tretiran usput i
površno. Isti stav o tretmanu Ljubišinog jezika imala je i Miodarka Tepavčević kada se odlučila za
naučnoistraživački rad o Lubišinom jeziku. M. Tepavčević u svojoj monografiji ne vodi polemike
o Ljubišinom jeziku izvan uskonaučne analize jezika, niti svojom knjigom aktuelizuje niz otvorenih pitanja iz knjige V. P. Nikčevića, posebno kada je riječ o nacionalnim atributima, odnosno
teorijskoj tipologiji Ljubišinog jezika, niti komentariše stavove recenzenata Nikčevićeve knjige o
pogubnim posljedicama uticaja Ljubišinih savremenika na Ljubišino djelo, na sličnost stradanja
Njegoša, Ljubiše i M. Miljanova kojima su priređivači i bliski saradnici prepravljali djela.
Drugu, monografiju Miodraga V. Jovanovića Govor Paštrovića (Univerzitet Crne Gore, 2005),
autorka je koristila u toku svoga istraživačkog rada i prije njenog štampanja, jer je monografija,
ustvari, doktorska teza M. V. Jovanovića., odbranjena na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Pozivajući se na rezultate istraživačkog rada M. V. Jovanovića, M. Tepavčević u svojoj jezičkoj analizi
sasvim precizno određuje ulogu i uticaj paštrovskog naslijeđa u Ljubišinom sopstvenom jezičkom
izrazu (saglasnosti i nesaglasnosti sa paštrovskim govorima) čime je ono dobilo specifikum opšteknjiževnog jezika.
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riječi; V Sintaksa; VI Zaključak, potom slijedi Summary, Spisak upotrijebljene literature
i skraćenice, i konačno Prilozi koje sačinjavaju autografi Stefana Mitrova Ljubiše, kao
primarni izvor za zasnivanje određenih tvrđenja i sudova u procesu jezičke analize.
Kao prolegomena monografiji može se uzeti početni segment „Umjesto predgovora“, a kao moto početnom segmentu citiran je Ljubišin autoiskaz:
„Običaji, jezik, narodna sviest, ostaju viečno zadubljeni i ukorienjeni u duhu i srcu
pučkome, i sačinjavaju onu najdražu prćiju, koju otac sinu, a pas pasu, kao amanet
ručuje i predaje“
(S. M. Ljubiša, Črte narodnosti, II Nacionale,
Prilog k Narodnom listu, Zadar, 1862, 9).

Opisujući Ljubišin jezik, koji je svoju klicu zametnuo u Paštrovićima, autorka tvrdi
da je on „strog, reljefan, izbrušen, tvorački, sâm sobom umjetničko djelo, koji je on
nosio u sebi kao prirodu i krv ma gdje se nalazio“. Ona tvrdi da je Ljubišin jezik „sâm
sobom istorija“ i da omogućava povratak u neke druge dimenzije, svjetove i sudbine, ali
da „ istovremeno i privlači nekom posebnom tajnom koja ima specifičnu vrijednost“.
Upravo ta druga strana Ljubišinog jezika, ta tajna i specifičnost, bila je predmet autorkinog interesovanja i bavljenja duži niz godina. Ona je, ustvari, i predmet ove obimne
monografije čija je namjera i suština „da se sa različitih jezičkih nivoa sagleda i osvijetli
jezik ovog značajnog i znamenitog crnogorskog pripovjedača XIX vijeka“.
„Uvod“ predstavlja obimnu diskurzivnu cjelinu u kojoj se ekspliciraju brojna zapažanja i konstatacije: da je razvoj istorije književnog jezika u Crnoj Gori u predvukovskom, vukovskom i postvukovskom periodu neprestano bio predmet pažnje lingvista,
ali da još nije u potpunosti ispitan i proučen, te da nam jezičke osobine crnogorskog
književnjezičkog izraza ni na dijahronom, ni na sinhronom planu nijesu poznate u
svim detaljima. Nedostaju kompletna saznanja o ulozi i značaju pisaca postvukovskog
perioda u procesu standardizacije Vukovog modela književnog jezika. Jezik Anta Dakovića, Marka Miljanova, Lazara Tomanovića i Nikole I je ispitan, a o jeziku Stefana
Mitrova Ljubiše, njegovu mjestu i ulozi u razvoju i procesu standardizacije Vukovog
modela književnog jezika ne postoje studije koje bi pokazale šta u njegovoj jezičkoj
strukturi predstavlja doprinos normi i stabilizaciji književnog jezika. Pozivajući se na
istraživački rad Branislava Ostojića, autorka konstatuje da su značajnija Ljubišina djela
nastala u postvukovskom periodu, kada je Vukova reforma i normativno bila okončana,
a pobjeda nesporna. Zapaža da je Ljubišin jezik u radovima prethodnika pominjan
uzgredno ili fragmentarno, te da se samo kroz ispitan gramatički sistem Ljubišinog
jezika može utvrditi njegovo mjesto u istoriji crnogorskog književnojezičkog izraza,
ali i mjesto u istoriji srpskohrvatskog jezičkog standarda.
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M. Tepavčević decidno navodi pravce u kojima će se kretati njena jezička analiza: Ljubišin jezik biće poređen sa jezicima njegovih prethodnika i savremenika koji
potiču sa područja Crne Gore, kao i sa jezikom pisaca iz drugih dijalekatskih oblasti.
Vršiće se stalna poređenja Ljubišinog jezika sa Vukovim jezikom i analizirati njegov
odnos prema savremenom jeziku. U dijelu uvoda „Popis izvora i opšte napomene o
njima“ autorka napominje da su Ljubišina sabrana djela doživjela više izdanja, a da
joj je kritičko izdanje u pet knjiga, štampano 1988. poslužilo kao izvor za saznavanje
važnih bibliografskih i drugih podataka. Analiza jezičkog materijala izvršena je na
osnovu postojećih rukopisa koji se čuvaju po raznim arhivskim fondovima. Grafije i
pravopis su ispitivani isključivo na osnovu rukopisnih izvora, a u nedostatku rukopisa
kao predmet istraživanja uzeta su najstarija štampana djela koja čuvaju autentičnist
Ljubišinog jezika. U nedostatku rukopisa ispitivanjem je obuhvatila sljedeće štampane
tekstove: Pripovijesti crnogorske i primorske; Pričanja Vuka Dojčevića; ep Boj na Visu;
članci, govori, prevodi, i neka pisma.
REZULTATI I SAZNANJA ISTRAŽIVAČKOG RADA
MIODARKE TEPAVČEVIĆ
Istraživački rad M. Tepavčević odvijao se različitim pravcima. Uspostavila je odnos
prema jezičkom nasljeđu; prema jeziku Vuka Karadžića i pisaca savremenika; prema savremenom književnom jeziku; prema narodnim govorima (prvenstveno paštrovskom).
U namjeri da Ljubišin jezik izuči što neposrednije, koristila je Ljubišine autografe
čije je fotokopije priložila u kompozicionom segmentu „Prilozi“. U knjizi su sumirana
brojna saznanja i zaključci, raspoređeni u tematski i problemski određene sadržajne
cjeline (I Grafija i pravopis; II Fonetika; III Morfologija; IV Napomene o leksici i tvorbi
riječi; V Sintaksa). Svaki analitički sud o Ljubišinom jeziku izveden je na osnovu relevantnih činjenica i primjerenih obrazloženja, i nije jednostavno izdvojiti one koji su od
presudnog značaja, kako za kvalifikaciju rada sâmog autora, tako ni za one koji bi zadovoljili interesovanje naučne javnosti kada je riječ o validnosti djela u cjelini. U namjeri
da naš izbor saznanja i zaključaka, do kojih je autorka svojim radom došla, predstavimo
u najsažetijem obliku, izdvajamo one koji su se dojmili kao reprezentativni:
Grafijska i pravopisna rješenja S.M. Ljubiše bila su potpuno u skladu sa vremenom
i prilikama u kojima je živio. Kompleksnost Ljubišine grafije i pravopisa ogleda se u zastupljenosti stare grafije u početnim fazama, ali i Vukove, i oba pisma – ćirilice i latinice.
Najstariji Ljubišini autografi (građa od 1849. do 1862.) pisani su starom grafijom koju
sačinjavaju 37 slova, od kojih ustaljenu današnju vrijednost imaju 22 slova. Od 72 pisma,
3 su pisana starom grafijom, 62 Vukovom azbukom – ćirilicom, i 7 pisama latinicom.
Latinicom je napisan Šćepan Mali, a Gorde, ili kako Crnogorka ljubi, ćirilicom.
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Kasniji autografi (od 1867. do 1878.) pisani su Vukovom azbukom sa sporadičnom
upotrebom starih slova. U rukopisima pisanim Vukovom azbukom, Ljubiša pored 30
slova koristi slova i starijeg pisma. U prepisci poslije 1862. Ljubiša koristi slova koja
je Vuk odbacio svojom reformom azbuke. U postvukovskom periodu nastala su sva
značajnija štampana Ljubišina djela. U autografima, pisanim latinicom, ogleda se talijanski uticaj kod pisanja suglasnika đ, obilježava ga kao gj / dj. Ovaj način obilježavanja
nije decidno provođen u svim djelima što znači da Ljubiša nije imao strogo određenih
pravila za upotrebu određenog načina obilježavanja.
Ljubišin pravopis varira između tradicionalnog i Vukovog. Grafijska i pravopisna
rješenja bila su u skladu sa vremenom i prilikama u kojima je živio. Kompleksnost
grafije i pravopisa mogu se sagledati u činjenici što je kod njega zastupljena i stara
grafija, ali i vukovska,9 što je pisao i ćirilicom i latinicom. Autorka, između ostalog,
navodi neke osobenosti Ljubišinog jezika: umjesto tačke na kraju rečenice, piše crtu,
a ponekad i dvije tačke; ponekad podvlači rečenice, umjesto crtice kod polusloženice
koristi dvije crtice; koristi samo donje navodnike; u pismima ćirilicom neke rečenice
ispisuje latinicom; u pismima latinicom ne koristi ćirilicu...
Fonetske osobine jezika S. M. Ljubiše ispitivane su na osnovu njegovih autografa
i određenih štampanih djela. Utvrđeno je da se samoglasnički sistem Ljubišinog jezika
podudara sa vokalskim sistemom našeg savremenog kjiževnog jezika. Određene specifične vokalske promjene u skladu su sa stanjem u crnogorskim govorima sa kojima
su vršena poređenja. Veoma iscrpno je analizirana zamjena starog vokala jat. Dati
su primjeri sa ijekavskim refleksom jata, jekavskim refleksom dugoga jata, jekavskim
refleksom jata, ikavskim refleksom jata u korijenu i osnovi riječi. Analizirana je upotreba nepostojećeg a, zatim proces sažimanja vokalske grupe ao, gubljenje vokala, i
pojava vokala, bogatstvo partikula. Suglasnički sistem poznaje sve fonološke jedinice
karakteristične za današnji savremeni jezik (dati su primjeri i za različitosti). Detaljno
su analizirane brojne suglasničke promjene i dati adekvatni primjeri za njih. Autorka
navodi da je interesantno istaći da pojava promjene suglasnika sn, zn, sl, zl, u šn, žn, šl,
žl nije registrovana ni u jeziku starijih crnogorskih pripovijedača, što svjedoči o uticaju
književnog jezika na pisanu riječ S. M. Ljubiše. Kada je riječ o jotovanju evidentna je
Ljubišina raznovrsnost jotovanih i nejotovanih oblika, naročito kod novog jotovanja,
kao i jekavskog. Pisac je više opredijeljen za književni obrazac nego dijalekatske crte.
Kada je u pitanju suglasnik h evidentno je da se on u Ljubišinom jeziku čuva u svim
pozicijama riječi, mada se nalaze primjeri u kojima se glas h gubi, čime se dâ zaključiti
9

Vukovska reforma grafije i ortografije u Crnoj Gori je zvanično prihvaćena 1863. u nastavi cetinjske
osnovne škole. U administraciji crnogorske državne uprave, u školskoj i ostaloj dokumentaciji nije
bio prihvaćen Vukov pravopis sve do 1871. godine kada ga je počeo primjenjivati časopis „Crnogorac“ (Branislav Ostojić: Jezik Memoara Anta Dakovića, Nikšić, 1989, str. 50)
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da se Ljubiša oslanjao na govor Paštrovića. U govoru Paštrovića ovaj glas se vezuje za
pojedine oblike riječi.
Treća sadržajna cjelina knjige posvećena je morfologiji. Riječ je o padežnim oblicima u Ljubišinom jeziku, njihovom odnosu prema standardnom jeziku i svremenoj
književnojezičkoj normi. Deklinacioni sistem imenica muškog, srednjeg i ženskog roda
u jeziku S. M. Ljubiše autorka je sagledala prema sljedećem rasporedu:
1. Oblici jednine imenica muškog i srednjeg roda;
2. Oblici jednine imenica ženskog roda na -a;
3. Deklinacioni sistem imenica muškog roda na konsonant;
4. Množinski padeži za sva tri roda;
Poslije pojedinačnog pregleda padežnih nastavaka za jedninu i množinu, i napomena za pojedinačne slučajeve, dato je nekoliko ocjena u vezi sa genitivom, dativom,
instrumentalom i lokativom množine pošto se oni javljaju sa nizom nastavaka. U Ljubišinom jeziku je evidentna nujednačenost njihove upotrebe.
Autorka navodi veći broj interesantnih imenica specifičnog oblika, roda i broja
(dan, dnevi, dni; kamen, kam, kami; vojvoda, vojevoda...).
Analizirajući sistem ličnih zamjenica, autorka registruje njihovu podudarnost sa
književnim jezikom, ali i odstupanje u genitivu, dativu, akuzativu i lokativu jednine.
Navodi specifične oblike kao odlike Ljubišinog jezika.
U Ljubišinom jeziku sasvim je obična i imenska promjena pridjeva i zamjenica.
Oblici komparativa i superlativa u većem broju primjera ne odstupaju od oblika u
današnjem književnom jeziku. Manja odstupanja su u odnosu na poznate crnogorske
govore i literarnu tradiciju sa drugih dijalekatskih prostora.
Neki brojevi su djelimično promjenljivi, a zbirni brojevi dosledno imaju oblik na -ero.
Sa stanjem u savremenom književnom jeziku razmimoilaženja su evidentna na
nivou sistema glagolskih vrsta (Neki glagoli imaju prezent po jednoj vrsti, a u savremenom jeziku se javljaju po drugoj. Ponekad dolazi do kolebanja između dvije vrste, a da
pritom jedna nije poznata savremenom jeziku. Nekad se koriste i tri vrste).
Kod nepromjenljivih vrsta riječi specifičnosti su prvenstveno leksičke i fonetskomorfološke prirode. U odnosu na standardni jezik nemaju nekih posebnosti.
Kao originalnost Ljubišinog jezika posebno je istaknuto leksičko bogatstvo o čemu
bi se, smatra autorka, mogla napisati cijela studija. U piščevom jeziku dolazi do izražaja
semantičko-leksička slojevitost, frazeološko bogatstvo, eliptičnost i gnomičnost, što je
inherentno crnogorskim govorima. Pisac je pored domaćih riječi koristio ruskoslovenske, turcizme, romanizme, mađarizme, grcizme, kao i lekseme iz arapskog i persijskog
jezika. Takođe je koristio i neke lekseme koje su primjerenije hrvatskom govornom
području, a usvojio ih je za vrijeme boravka u Dalmaciji (točka, netočan, viećnika,
listopada, prosinca, liečnik, kruh..). Zastupljenost stranih riječi bila je proporcionalna
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upotrebi u tadašnjim narodnim govorima. Nesporno je da se Ljubiša trudio da nađe,
odnosno da sâm skuje analogna narodna izražajna sredstva, pokazujući da se u govorima i onih regija koje su bile pod stranom dominacijom mogu naći sopstvene lekseme.
Gradeći nove riječi, Ljubiša se pridržavao tvorbenih modela književnog jezika, usput
nudeći sopstvene obrasce za bogaćenje leksike. U prilog tom saznanju autorka u fusnoti
(str. 319) citira Ljubišin autoiskaz, naveden u radu B. Ostojića „Mjesto i značaj jezika
Stefana Mitrova Ljubiše“: „U Predgovoru Vuka Dojčevića Ljubiša kaže:
„Ja ne nijekam da je jezik, kao kojemu drago drugo znanje, napretku i svršenosti
vrijedan, ali sam uvjerem da je učitelj toga napretka oni dijelak naroda našeg koji
živi gdje se drugog jezika osim našega ne zna ni čuje, pa ga nevolja goni da iznahodi
i načinja imena novijem stvarima, a neznajuć kako se te stvari zovu u tuđem jeziku,
prisiljen im je kovati imena kako ga narav uči, pak se skovane riječi iza hoda udome
i ukorijenene u narodu.“

Na sâmom početku analize sintakse izneseno je zapažanje da je red riječi u jeziku
S. M. Ljubiše drugačiji od stanja u savremenom književnom jeziku, a da se oslanja na
jezičku tradiciju predvukovskog i vukovskog perioda. Osobenost Ljubišinog reda riječi
čine: atribut u postpoziciji, kolebanja kada su u upotrebi dva atributa uz imenicu, razbijanje atributske sintagme drugim riječima, i upotreba infinitiva na kraju rečenice kao i
kod Vuka Karadžića i mnogih pisaca XIX vijeka. Prisustvo infinitiva i njegove različite
upotrebe nijesu u skladu sa savremenim književnim jezikom u kome se češće koristi
prezent sa veznikom da. Knjiškog je porijekla upotreba glagolskog priloga prošlog,
a čestom upotrebom glagolskog priloga sadašnjeg Ljubiša se udaljava od paštrovskog
idioma. Rečenična struktura je narušena stavljanjm objekta ispred glagola, ali je time pisac postigao naročito isticanje objekta. Kada je riječ o kongruenciji, brojnim primjerima
je ukazano na niz specifičnosti gramatičke i semantičke kongruencije Ljubišinog jezika.
U nizu slučajeva jezik se uklapa u dijalekatski idiom i književnojezički izraz toga vremena. Posebno je naglašena pojava obličkog slaganja atributa sa imenicama muškog
roda koje se završavaju na a, a označavaju zvanja i zanimanja (atribut se u oba broja
slaže oblikom i značenjem, kao i predikat koji se javlja u muškom i ženskom rodu).
I dopune glagola u predikatu ukazuju na niz podudarnosti sa elementima jezičkog
konteksta crnogorske literarne tradicije, Vukovim jezikom i crnogorskim narodnim
govorima. I analiza upotrebe prijedloga u Ljubišinom jeziku je detaljna i iscrpna. Dati
su primjeri kada dolazi do poremećenih odnosa padeža što je rezultat uticaja narodnih
govora koji se odlikuju ograničenom upotrebom lokativnih oblika, kao i pisaca koji ne
razlikuju padeže mjesta i padeže cilja. Autorka iscrpno navodi primjere upotrebe prijedloga uz određene padeže. Analizira genitivne, akuzativne, instrumentalne i lokativne
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padežne sintagme, zaključujući da pokazuju cijeli spektar značenja i da se, uglavnom,
uklapaju u savremenu normu.
Analizom sintaksičkih funkcija prezenta utvrđeno je da one uglavnom odgovaraju
istovjetnim funkcijama u narodnim crnogorskim govorima kao i savremenom književnom jeziku (indikativni i kvalitativni prezent). Narativni prezent koristio je i Vuk
Karadžić, čest je i u narodnoj književnosti, a poslovični prezent je svojstven crnogorskim govorima. Ljubiša u procesu pripovijedanja koristi preteritalna vremena.: perfekat aorist, imperfekat i pluskvamperfekat. Evidentna je upotreba aorista perfektivnih
glagola što je u skladu sa piščevim govornim idiomom. Posebnosti Ljubišinog jezika
doprinosi česta upotreba gnomskog i krnjeg perfekta. Imperativ u službi narativnog
imperativa veoma je prisutan, što je takođe odlika narodnih govora i pisaca sa crnogorskih prostora. Ali, Ljubiša koristi narativni i kvalifikativni potencijal, što nije odlika
ni pisaca, ni narodnih govora ovih prostora.
S. M. Ljubiša razvija rečenicu blisku rečenici današnjeg književnog jezika, a kao
pristalica Vukove škole njeguje u rečenici obrazac standardnog jezika. Autorka je saglasna sa mišljenjem B. Ostojića da se Ljubiša diferencira od jezičkog obrasca narodnog
pripovjedača.
*
Poslije sumiranih zaključaka, izvedenih na osnovu cjelokupnog izlaganja o jeziku
S. M. Ljubiše, autorka kao epilog svoga dugogodišnjeg naučnoistraživačkog rada, u vidu
elaboriranih aksioma, daje završni pečat svojoj monografiji, tvrdeći:
Da se u jeziku S. M. Ljubiše ukrštaju različiti jezički slojevi, kao i u Vukovom jeziku
i jeziku drugih pisaca njegovog vremena.
Da je svoje jezičke vrijednosti i bogatstvo svoga izraza realizovao u procesu standardizacije našeg književnog jezika.
Da ide za jezičkom raznovrsnošću, izbjegava leksičku uniformnost, nadahnut je
bogatim narodnim vrelom, ali da djelu daje umjetničku obradu tako da je njegova
struktura u skladu sa Vukovim modelom.
Da je njegov jezik, uprkos prisustvu osobina književnog jezika, sačuvao govorne
pojedinosti iz nepresušnih jezičkih izvora paštrovskog podneblja koje se nalazi u zoni
folklorne književnosti.
Da je neutralizacijom opšteknjiževne komponente i proširivanjem narodne osnovice, odnosno njihovim kombinovanjem, uzdigao svoje paštrovsko nasleđe i dao mu
obilježje opšteknjiževnog jezika.
Da Ljubišino pripovijedanje nije jednostavno ’pučko kazivanje’ već ’krasnorječje’.
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Da neke arhaične osobine Ljubišinog jezika, kojima se ne spori književni karakter,
ukazuju na bogatstvo piščevog književnojezičkog izraza.
Da je Ljubiša svoj jezićki izraz, kao i Vukov model književnog jezika, obogatio
leksičkim i sintaksičkim pojedinostima.
Da je Ljubiša svojom kreativnom snagom izgradio sopstveni jezički izraz, i time
sebi obezbijedio značajno mjesto u razvoju književnog jezika, njegovoj standardizaciji,
normiranju i stabilizaciji.
Da je njegovo djelo izvorno, u odnosu na zavičaj i vrijeme u kome je živio, a blisko
našem vremenu i savremenom čitaocu.
Monografija Jezik Stefana Mitrova Ljubiše reaktuelizovala je pitanje jezika ovog
značajnog pisca. Izborom analitičkog modela i načinom elaboracije odaranog predmeta, autorka je uspjela da ostvari komunikaciju sa piscem i njegovim djelom, ali i
sa svojim, možda polemički nastrojenim, recipijentima. Analizirajući Ljubišin jezik,
koristila se naučno validnim argumentima, analitičkom postupnošću, jasnoćom iznesenih sudova i odsustvom diskursa koji nije u vezi sa a priori samozadatim ciljevima.
Kada je u pitanju imenovanje Ljubišinog jezika, autorka ne koristi ni jedan aktuelni
lingvonim – srpski jezik / crnogorski jezik. Monografija se uklapa u kontekst tekstova
iste ili slične tematike, nastalih krajem XX, i u prvoj deceniji XXI vijeka koji se bave i
problemom pragmatičnosti10 Ljubišinog jezika. Ona je primjeren dokaz da se hermeneutički krug značenja Ljubišinog djela ponovo i na drugačiji način otvara, i da je u
pitanju jedno specifično otvoreno djelo11 čija se značenja i poruke ne mogu jednom
zauvijek iscrpiti.
10

11

Godine 1997. pojavio se Pravopis crnogorskog jezika (Cetinje: Crnogorski PEN centar), 2001. godine Gramatika crnogorskog jezika (Podgorica: Dukljanska akademija nauka i umjetnosti), potom
2003. monografija Ljubišina jezička kovnica (Crnogorski PEN Centar, Cetinje) autora Vojislava P.
Nikčevića. Nikčević je nastojao da izvrši kodifikaciju crnogorskog standardnog jezika na podlozi jezika klasika crnogorske književnosti (Petra I i Petra II Petrovića Njegoša, Marka Miljanova
Popovića i Stefana Mitrova Ljubiše). Ljubišin jezik je definisan kao interdijalekat/ / naddijalekat
(koine) crnogorskog jezika.
Na ovo ukazuje i zbornik radova sa naučnog skupa „Stefan Mitrov Ljubiša – Novo čitanje“, održanog u Reževićima, 26–28. februara 1998. na kome su saopštenja podnijeli: Radomir V. Ivanović,
Miroslav Pantić, Novo Vuković, Zoran Konstantinović, Dušan Ivanić, Radoslav Rotković, Živko
Đurković, Branko Popović, Vuk Minić, Vukašin Baćović, Vuk Cerović, Valentina Pitulić, Vojislav
Nikčević, Irina Atanasijević, Mila Medigović-Stefanović, Mila Stojnić, Vladimir Osolnik, Miodrag
Maticki, Miodrag Radović, Dimitrije Kalezić, Milorad Nikčević, Božena Jelušić, Dragan Đurović,
Aleksandar Jerkov, Spomenka Aleksić, Perivoje Popović i Ana M. Zečević, zatim knjiga Vuka Cerovića: Pripovjedač Stefan Mitrov Ljubiša (Kulturno-prosvjetna zajednica Podgorice, Podgorica,
2000), a na specifičan način i najnovija knjiga (hrestomatija tekstova koji su nastajali tokom četiri
decenije) Radoslava Rotkovića Jezikoslovne studije koju je objavio Institut za crnogorski jezik i
jezikoslovlje „Vojislav Nikčević“, Podgorica, 2011. godine.
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Potrebno je naglasiti da se R. Rotković počeo kontinuirano baviti problematikom Ljubišinog života
i djela od 1974. godine kada je počeo objavljivati priloge u publikaciji „Ovdje“ (prvi prilog „Gorde,
ili kako Crnogorka ljubi: Nedovršena Ljubišina pripovijetka: politikološki ogled“, godina 6, br. 67,
str. 8–9). Rad nastavlja u monografiji Tragajući za Lubišom (1982), a potom 1988. radi na izdanju
Ljubišinih Sabranih djela (Kritičko izdanje) u pet knjiga, priređujući III i IV knjigu: III (Boj na Visu,
Prevodi, Članci, Govori); IV (Pisma).
U uvodnom komentaru Ljubišinih Članaka (knjiga III), u segmentu „ O načinu priređivanja“ (str.
120), Rotković naglašava da je Odbor za kritičko izdanje postupio oprezno, nalažući priređivaču
da izdvojii tekstove za koje prema sadržajnoj i stilsko-jezičkoj analizi pretpostavlja da su Ljubišini.
Rotković otvara i pitanje autorstva Ljubišinog Životopisa (izdavač je uredništvo „Srpske zore“ u
Beču, štamparija V. Hajnriha, 1878). Tekst nema potpisa autora, već samo naznaku vremena i
mjesta nastanka: U Boci, prepolovne srijede, 1878, i potpis A.-.-.-.-.-.-, što je Živojinović tumačio
kao auctore, ali je ipak stavio upitnik. Između više razloga koji opravdavaju pripisivanje Životopisa
Ljubiši, Rotković navodi da važan razlog leži u stilu i jeziku teksta (Životopisa). Takođe navodi da
među Ljubišinim rukopisima ima tekstova koje je on potpisao, ali nije pisao.
U komentaru Ljubišinih pisama („Ljubišina pisma“), na početku knjige IV, Rotković ističe da su
četiri Ljubišina neštampana pisma Stevanu V. Popoviću, uredniku kalendara „Orao“, koja su se
pojavila 1936. veoma značajna jer „otkrivaju Ljubišin skromni sud o svojoj pripovijesti (Gorde, ili
kako Crnogorka ljubi) i brigu o jeziku (da se u nj. ne dira)“.

Zorica Jestrović
„NJEGOŠ U PROZI“ U JEDNOM NOVIJEM
JEZIČKO-ANALITIČKOM SVIJETLU
rezime
Tokom proteklih 13 decenija Ljubišino djelo je analizirano multidisciplinarno, ali
njegov jezik je pominjan samo fragmentarno ili uzgred. Savremene reinterpretacije
Ljubišinog djela ukazuju na „otvorenost“ toga djela, kao i njegov istorijski i pragmatični aspekat.
Monografija Jezik Stefana Mitrova Ljubiše, autorke Miodarke Tepavčević, predstavlja najobimniju i do sada najznačajniju analitičku studiju o Ljubišinom jeziku. Tokom
analitičkog rada autorka vodi dijalog sa monografijom Miodraga V. Jovanovića Govor
Paštrovića (2005), a ne pominje monografiju Vojislava P. Nikčevića Ljubišina jezička
kovnica (2003), niti aktuelizuje niz otvorenih pitanja Nikčevićeve monografije, posebno
kada je riječ o nacionalnim atributima, odnosno teorijskoj tipologiji Ljubišinog jezika.
Istraživački rad M. Tepavčević odvijao se u različitim pravcima. U okviru više
sadržajnih segmenata (I Grafija i pravopis, II Fonetika, III Morfologija, IV Napomene
o leksici i tvorbi riječi, V Sintaksa) uspostavila je odnos prema jezičkom nasljeđu,
prema jeziku Vuka Karadžića i pisaca savremenika, prema savremenom književnom
jeziku, prema narodnim govorima (prvenstveno paštrovskom). Koristila je i Ljubišine
autografe čije je fotokopije priložila u kompozicionoj cjelini „Prilozi“.
Monografija Jezik Stefana Mitrova Ljubiše nastala je po a priori razrađenoj konstrukcionoj i kompozicionoj shemi. Uklapa se u kontekst tekstova iste ili slične problematike, nastalih krajem XX i u prvoj deceniji XXI vijeka. Reaktuelizovala je problematiku Ljubišinog jezika. A, kada je u pitanju imenovanje Ljubišinog jezika, autorka ne
koristi nijedan aktuelni lingvonim – crnogorski jezik / srpski jezik.

КЊИЖЕВНА КРИТИКА О ДЈЕЛУ
СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ

Раомир В. Ивановић

КЊИЖЕВНОНАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ О
ДЈЕЛУ СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ
(Прило књижевној аксиолоији)

Перу П. Ђеовићу
			

„Ријечи треба мјерити, а не бројати...
Мјером мјерити, а цијеном цијенити“.

Aсрак: Након четрнаест и по деценија постојања љубишологије као дисциплине науке о књижевности (1867–2011) аутор овога огледа је настојао да укратко сумира домете
монорафија из области науке о књижевности (Т. С. Виловског, Б. Пејовића, Н. Вуковића,
Р. Ротковића и Ђ. Пејановића), потом из науке о језику (М. Јовановића, М. Тепавчевић и Л. И. Раздобудко-Човић), као и десетине расрава које се издвајају у последњих
неколико деценија (Ђ. Керблера, М. Никчевића, И. Т. Калуђеровића и В. Церовића).
Први дио рада – „Проблеми књижевнонаучне терминологије и типологије“ посвећен
је примијењеној, а други – „Идеографска чворишта као изазов науци о књижевности“
теоријској равни расправе.
Кључне ријечи: критика, историја, теорија, естетика, етика, поетика, филозофија, психологија и умјетност.

ПРОБЛЕМИ КЊИЖЕВНОНАУЧНЕ
ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ТИПОЛОГИЈЕ
(римијењена раван)
Објављена у два издања (ћириличном и латиничном), историјска поема Бој
на Вису (Загреб, 1866) Стефана Митрова Љубише (1822–1878) изазвала је интересовање двају познатих научника тога времена – Стојана Новаковића, у писму
Валтазару Богишићу, и Ватрослава Јагића, у Краком ријелеу хрваско-срске
књижевноси о осљење вије-ри оине (1866). Истим поводом огласио се
Миховил Павлиновић у „Прилогу уз Народни лист“ (бр. 15, 20. II 1867), започевши вишедеценијски развој књижевне критике, особито онај тип који теоретичари
убрајају у афирмативну критику. „Велики догађаји порађају велике мисли, пише
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између осталог Павлиновић. Дај ми Маратона, дат ћу ти Ескила. Љетошњи бој
под Висом, за нас је у Далмацији велики догађај .... Нетом аустријско-талијански
рат букну, на кршу будљанскога приморја Љубиша је своју сабљу припасао, те
под заставу окупио своје приморце, да стану проти злотвору, који би се усудио
поганити народно земљиште. Бог и срећа од Бога сломи туђина горостаса насред
морске пучине и одалечи га од наше миле домовине. Наш Стефо, привјесив јуначку сабљу о клин, лати се своје гусле те испјева пјесму каква јунацима доликује“.
Развој књижевне критике током протеклих четрнаест и по деценија (1867–
2011) свједочи о непрекидној промјени односа продукционог и рецептивног
модела, с једне, док с друге стране свједочи о непрекидном „приливу знања“,
који је започет коришћењем филолошке и позитивистичке критике, настављен
развојем социолошке и психолошке, а завршен развојем феноменолошке, структуралистичке и постмодернистичке, при чему се термин криика у последњим
деценијама употребљава двојако: као „чврсти термин“, што значи да се критика
разматра само као једна од дисциплина науке о књижевности, или као „термининдикатор“, што значи да се користи као композитни појам који се не односи
само на науку о књижевности (теорију, историју и критику) него и на читав низ
сродних или разнородних дисциплина које су шириле поља научности овом виду
обликовања стварности.1 То практично значи да се криика као композитни
појам у подједнакој мјери користи како у супстанцијалној, тако и у релацијској
теорији, при чему је једна врста ближа књижевној умјетности (теорији тумачења,
на примјер), док је друга врста ближа науци о књижевности (теорији сазнања,
на примјер).2
Настојећи да на почетку расправе допринесемо „разбистравању појмова“,
с обзиром на то да наука о књижевности константно настоји да повећа сопствене
„критеријуме ефикасности“, навели бисмо податак да различити аналитичари
не само што сложено и богато Љубишино књижевно дело тумаче на различите
начине, него исте критеријуме примјењују на хронолошку и типолошку подјелу,
не аргументујући у довољној мјери диобне критеријуме и критеристику.3 У монографији Књижевно јело Сефана Мирова Љубише (Сарајево, 1977), уводном
одјељку – „Критика о Љубишином дјелу“ (стр. 9–17), Божидар Пејовић се залаже
за четири „круга дијалектички сучељених критичарских процјена“: први обухвата махом краће критичке написе у периоду од 1875. до 1878; други је посвећен
значајним критичким прилозима Адолфа Вебера и Стијепа Кастрапелија, који
анализира приповједачки првијенац Приовијеси црноорске и риморске (Дубровник, 1875)); трећи обухвата вехементно вођену полемику критичара-заговорника афирмативне и негаторске критике (репрезентативне су полемике које воде
Марко Цар и Велимир Живојиновић са Јованом Скерлићем, који је и постхумно
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испаштао учињене критичарске гријехе); док се четврти круг односи на савремену
критику, која је лишена полемичких страсти, што значи да је много ближа објективном вредновању и превредновању не само Љубишиног белетристичког дјела
него истовремено и свих судова и мишљења изречених поводом тога дјела.4
У специјалистички рађеној критичкој монографији Љубишино јело у свјелу
књижевне криике и исорије књижевноси (Подгорица, 1996) Ђуро Пејановић је
преглед критике посвећене овом писцу подијелио у осам цјелина, увиђајући међусобне сродности и разнородности критичких и књижевно-историјских поступака:
I „Љубишино дјело у свом времену“ (М. Павлиновић, Л. Томановић, А. Шеноа,
И. А. Казначић, И. Милчетић, С. Вуловић), II „Критика о Љубиши прије Скерлића“
(А. Вебер, С. Кастрапели, Љ. Јовановић, М. Цар, Љ. Недић, Т. С. Виловски), III
„Јован Скерлић о Љубиши“ (Пејановић показује традиционални респект према
Скерлићевим погрешним судовима, мишљењима и оцјенама), IV „Критика и написи између првог и другог свјетског рата“ (М. Цар и В. Живојиновић), V „Критика и
написи послије другог свјетског рата“ (В. Латковић, В. Глигорић, И. Секулић и други), VI глава је посвећена зборнику радова Црногорске академије наука и умјетности (Подгорица – Будва, 1976), VII двјема монографијама: Б. Пејовића – Књижевно
јело Сефана Мирова Љубише (Сарајево, 1977) и Н. Вуковића – Приовијеање
као осесија (Цетиње, 1988) и VIII „Написи и студије у осамдесетим годинама“
(Д. Живковић, Љ. Зуковић, М. Никчевић, Р. Ротковић и други).
Користећи Љубишин Живооис (Беч, 1878), анотативне био-библиографије Мира Лукетића (1988) и Мирјане Брковић (2000), као и одређен број ријешених псеудонима у периодици, ми смо се у поетолошкој монографији Самоиси
и казалице Сефана Мирова Љубише (Нови Сад, 2000), у одјељку „Допринос
књижевном развоју (Књижевнонаучна мисао о Љубишином дјелу)“, стр. 110–136,
бавили априорно одабраним циљевима: а) психологијом и филозофијом стваралаштва (подјеливши укупно Љубишино бављење књижевним радом на двије фазе:
I – 1845–1868. и II – 1868–1878; б) потом смо сасвим прецизно генолошки дефинисали његове наративне прозе (краке риче су – „Крађа“, „Безимена“ и „Грабеж
дјевојачки“; новела је „Крађа и прекрађа звона“; риовијеке су – „Шћепан Мали“,
„Продаја патријара Бркића“, „Кањош Мацедоновић“, „Горде или како Црногорска
љуби“ и „Поп Андровић, нови Обилић“), док је „Скочиђевојка“ овијес у ужем, а
„Проклети Кâм“ овијес у ширем смислу узето); в) да бисмо на крају, предложили
хронолошку подјелу (I – 1867–1900; II – 1901–1918; III – међуратни период (1919–
1944); IV – поратни период (1945–2000) и V – нововјековни период (2001–2011).
Како је, због концепције поетолошке монографије изостала типолошка подјела, то бисмо овом приликом, усмјерени реториком наслова научног скупа по
позиву,5 хтјели да посебну пажњу посветимо најзначајнијим књижевнонаучним

92

ЗБОРНИК РАДОВА

и књижевнојезичким монографијам и расправама, уз напомену да управо у типолошкој подјели и генолошким одредницама у највећој мјери егзистира „збрка
термина“. Избјегавајући, колико је то могуће, „саморазумљива полазишта“ или
„природну залеђину разумијевања“, о којима занимљиво пише Карл Р. Попер у
књигама Лоика научних окрића и Објекивно сазнање, најприје бисмо се сложили са ауторовим становиштем да „раст свег сазнања састоји се у модификацији
претходних сазнања“, а одмах потом констатовали да ни сâми монографи нису
довољно пажње поклањали наратолошкој и, нарочито, генолошкој дистинкцији
термина монорафија и расрава, који веома често и сасвим погрешно замењују
термином суија, као хибридним термином.
У Речнику књижевних ермина (Београд, 1985) монорафија је недозвољено,
готово лаконски поједностављено представљена као: „Исцрпно научно-истраживачко дело о појединим проблемима, личностима или предметима. Монографију
одликује усредсређеност на најесенцијалније видове предмета“ (стр. 451). Очигледно, одредница не располаже неопходним квалитативним и квантитативним
критеријумима. О томе шта подразумевамо под овим термином опширно смо и
систематично писали у студији „О односу поетике и ноетике (Интерпретативни
модели у монографијама о српским писцима ХХ вијека)“, објављеној у нашој
књизи Искусвени круови („Змај“, Нови Сад, 2002, стр. 237–263). У зависности
од тога да ли је одређена монографија настајала по априорно одабраној конструкционој и композиционој схеми или није, утврдили смо три врсте монографске
кохеренције, од којих зависе начини на који се остварује априорно одабрани циљ
или систем циљева:
– Први тип указује на непостојање априорне концепције о којој је ријеч, јер
је монографија настајала спорадично и мозаично, у зависности од ауторових
интелектуалних и креативних интересовања. Наиме, у овом типу ради се о веома слабом степену кохеренције премиса конструкционе и композиционе схеме,
упркос томе што је посвећена само јеном писцу, процесу или проблему. Слаб
степен кохеренције огледа се, између осталог, и у разматрању односа сисемско
и роблемско, при чему се прва категорија неретко запоставља у корист друге.
– Други тип посједује евидентно повећан степен конструкционе и композиционе кохеренције, али се међу цјелинама монографије осјећа недостатак „везивног ткива“ (Bindenmaterial), а понекад се недосљедност у примјени најчешће
увиђа анализом стваралачких проседеа. Најтеже је, без сумње, објаснити инфилтрирање дјелова који по својој природи не припадају овом типу монографије,
упркос чињеници да доносе велики број информација о добу, писцу и његовом
дјелу и да могу корисно послужити у праћењу књижевног развоја, било у контексту националне било наднационалне књижевности.
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– Трећи тип у потпуности испуњава све строге захтјеве савремене науке о књижевности, било да изражава „вољу жанра“ било „вољу аутора“, јер тако наглашен
степен кохерентности у великој мјери помаже не само тумачењу и разумијевању
егзистенцијалне визије, а у њеним оквирима и стваралачке визије, него истовремено и дефинисању стилских формација којима припада, као што је, на пример,
инерални реализам!. У трећем типу остварен је велики број научних открића,
хармонизована су знања и умијења, а показана су у најљепшем свјетлу ауторова
егзистенцијална, интелектуална, креативна и интуитивна опредјељења (видна у
анализи интенционалног и лингвистичког лука сваке аутентичне монографије).
У примијењеној равни анализе потребно је указати на типолошку припадност седам монографија посвећених Љубишином дјелу:
1 – Најстарија по постанку је аутобиографско-мемоарска монографија Тодора Стефановића Виловског Сјеан Миров Љубиша (Уисци и усомене),
Котор, 1908, стр. 121. Због слабо наглашене композиционе и конструкционе кохерентности, она припада првом типу, уз напомену да савремени теоретичари
књижевности чистом фикцијском прозом сматрају само ауобиорафију и мемоаре, док се сродне врсте и жанрови (биорафија, леоис/хроника, невник,
невнички заис и друге врсте сродних записа) налазе на граници фикцијске и
нефикцијске прозе, а то значи да је веома тешко прецизно одвојити чисто књижевну од некњижевне форме.
2 – Слиједи тип књижевно-историјске монографије Божидара Пејовића
Књижевно јело Сефана Мирова Љубише (Сарајево, 1977, стр. 246), која је
рађена у периоду од 1967. до1972. године, и у коју је аутор уложио максимум
труда, знања и умјења, што доприноси коначној оцени – сврставању у репрезентативна дијела ове провенијенције. Подјељена у три волуминозна дијела (први
је посвећен критици Љубишиног дјела, други Приовијесима црноорским и
риморским, а трећи фрагментарној прози Причања Вука Дојчевића) Пејовићева
монографија је у очекиваној мери испунила гадамеровски схваћен „хоризонт очекивања“ и постала незаобилазно аналитичко свједочанство о Љубишином дјелу.
Њу прије свега осталог карактеришу: обухванос, оузанос, инованнос,
олемичнос и орживос великог броја оцјена, судова и мишљења.
3 – У методолошком смислу посматрана, културно историјска монографија
Радослава Ротковића Траајући за Љубишом (Београд, 1982, стр. 257), сасвим је
различита од претходног типа. Она је исувише фрагментизована, јер је обухватила енормно велики број научних дисциплина (од историје и идеологије, преко
културе и просвете, до науке о књижевности и науке о језику). Њене основне
вредноте састоје се у релативно великом броју архивских и других открића, којима су исправљене бројне књижевнонаучне заблуде, посебно уколико се узму у
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обзир цитати, илустрације и документа која без посредника рестаурирају атмосферу Љубишиог доба (то значи да се монограф истовремено бавио и дијахроном
и синхроном равни истраживања).6
4 – У настојању да на иновантан начин приступи тумачењу и разумијевању
Љубишиног приповједачког умијећа, Ново Вуковић, као заговорник француске
структуралистичке школе, дуго, темељно и досљедно анализира Љубишину
фрагментарну прозу Причања Вука Дојчевића (Цетиње, 1980), показујући све
предности модерних над традиционалним аналитичким поступцима. У својој
врсти, Вуковићева монографија може се узети као узорно дјело, најприје због тога
што је аутор највише пажње посветио пишчевој „језичкој фантазији“, „депоима
вербалне енергије“, односно конкретној и латентној енергији поетског говора,
те се стиче утисак да читајући Љубишина дјела присуствујемо „новом рађању
језика“, како каже монограф.7
Истоврсна је и друга Вуковићева монографија Приовијеке Сефана
Мирова Љубише (Београд, 1985), у којој, истина, аутор није досегао ниво претходне монографије, али је саопштио обиље опсервација, судова, мишљења и
оцјена које су у свему прихватљиве у показивању међусобне кореспонденције
књижевне и критичке мисли.
6 – Ради потпуности информација о монографијама и расправама посвећеним Љубишином дјелу, споменућемо и нашу естетичку и поетолошку монографију Самоиси и казалице Сефана Мирова Љубише (Нови Сад, 2000, стр. 192),
чије је друго издање Сефан Миров Љубиша (Нови Сад – Бијело Поље, 2003,
стр. 200) обогаћено иновативном студијом „’,Дуго трајање’ као ознака медитеранског ареала (Конструкција догађаја и реконструкција приче о Љубишиној
наративној прози)“, стр. 157–188, у којој су аналитички поступци посвећени проблемима психологије стварања, периодизације, фолклористике, компаратистике,
наратологије и генологије.
7 – Већ смо имали прилике да истакнемо домете и падове књижевно-критичке монографије Ђура Пејановића Љубишино јело у свјелу књижевне криике и
исорије књижевноси (Подгорица, 1996, стр. 186), у којој аутор омогућава полемику у више књижевнонаучних области (а највише у сфери естетике, поетике
и критике). Пејановићу се мора убројати у заслуге темељно истраживање грађе,
систематизације и повремено наглашени полемички тон, али му се може оправдано замјерити што је највећи дио монографије рађен само интерпретативном
методом, која оставља по страни друге врсте метода (аналитички, синтетички,
логички, интуитивни и други).
Мада се не налазе у средишту нашег интересовања, неопходно је да као трећу
групу монографија, генолошки прецизно дефинисаних већ сâмом реториком
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наслова, споменемо као неопходне делове промишљања о Љубишиној умјетности, посебно у оним дисциплинама науке о језику које видно обогаћују гранична
подручја двију наука (као што је стилистика, на пример). Уједно, ради се о веома
савјесно урађеним и волуминозним монографијама, о чему свједоче књиге Миодрага Јовановића Говор Пашровића (Подгорица, 2005, стр. 536) и Миодарке
Тепавчевић Језик Сефана Мирова Љубише (Подгорица, 2010, стр. 588). Њима
се могу придружити двије специјалистичке лингвистичке монографије Ларисе
Ивановне Раздобудко-Човић – Љубишина „Бисерница“ (Пословице и муре изреке у Љубишином јелу), Будва, 2003, и – Силски ефеки Сефана Мирова
Љубише (Фразеолоизми, аремије, оребене консрукције и аремијски блокови
у Љубишиној нараивној рози), Нови Сад, 2004, стр. 260, које смо пропратили
одговарајућим поговорима,8 као и Војислава П. Никчевића Љубишина језичка
ковница (2003).
Терминолошка збрка о којој смо говорили на почетку овога рада, у још већој
мери огледа се у неколико расправа посвећених анализи Љубишиних дјела. Иако
оне, само привидно, излазе из оквира насловом обухваћене тематике и проблематике, споменућемо само оне најпознатије, које заслужују посебну анализу,
и када је у питању хронолошка и када је у питању типолошка подјела. У Речнику
књижевних ермина генолошка одредница расрава је много прихватљивије,
прецизније и потпуније дефинисана: „Врста научне прозе. Има за циљ да докаже
исправност или неисправност одређеног тврђења, да саопшти нове идеје и истине
о предмету који расправља, да истакне нове односе или чињенице“ (стр. 628–629).
Уопштено говорећи, генолошке одреднице овијес (у белетристици) и расрава
(у науци о књижевности) у подједнакој мјери доприносе терминолошкој збрци,
сâмим тим што су у последње три деценије енормно развијане нараолоија и
енолоија,9 али, насупрот очекивањима, њихови резултати остају и даље изван
примарних интересовања научника који се баве књижевном уметношћу:
– Прва је биографско-филолошка расправа Ђура Керблера Сефан Миров
Љубиша и њеова околина (Синији рилози за ознавање њеова живоа и раа),
„Рад“, ЈАЗУ, Загреб, књ. 229, 1924, стр. 88, у којој су од посебног значаја свједочења
савременика, учесника и интерпретатора догађаја и процеса о којима је ријеч.
– Друга и трећа су, поетолошки дефинисане као компаратистичке расправе,
дјело истрајног аутора Милорада Никчевића, посебно заслужног колико у сфери
његошологије толико и у сфери љубишологије. Дјелови његове расправе, мозаично склопљене, објављивани су као тематски блокови најприје у књизи Трансформације и срукуре (Загреб, 1982) и Иеје и аралеле (Осијек, 1984). У њима
се бавио поређењем Његошевог и Љубишиног дјела питањима оригиналности,
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утицаја, дотицаја и подстицаја, инспиративним исходиштима и књижевно-критичким сучељавањима.10
– Четврта расправа, рађена је искључиво традиционалном књижевноисторијском методом. Она припада Ивану Т. Калуђеровићу – Сефан Миров Љубиша: Причања Вука Дојчевића; Вук Дојчевић – иак, није исоријска личнос, Београд, 1992. стр. 77, у којој се аутор служи историјским, архивским и публицистичким изворима не само из Љубишина времена него и неколико вјекова раније.
– Када је у питању генолошко дефинисање књиге Вука Церовића „Причања
Вука Дојчевића“ Сефана Мирова Љубише (Подгорица, 2000), највише пажње
потребно је посветити односу квалитативних и квантитативних критеријума.
Судећи по првима, она се може доминантним значењима уврстити у расраву,
а судећи по другима у монорафију (садржи 143 стр.), али без обзира на то што се
налази у граничном подручју двију врста, она је остала без очекиваног одјека у
рецептивном моделу. Међутим, и овим поводом и без њега, можемо закључити
да су све врсте монорафија и расрава на својеврстан начин доприносиле обнављању аналитичког и читалачког интересовања за Љубишину наративну прозу,
а сâмим тим и да су посредно и непосредно доприносиле ситуирању Љубишиног
дјела у развој књижевности и науке о књижевности.
ИДЕОГРАФСКА ЧВОРИШТА КАО ИЗАЗОВ
НАУЦИ О КЊИЖЕВНОСТИ
(еоријска раван)
За разлику од првог дијела рада, у коме смо се махом бавили проучавањем
синтагматских оса Љубишиног књижевног дела, у овом делу ћемо се позабавити
проучавањем парадигматских оса, прецизније речено – проучавањем пет идеографских чворишта која увелико доприносе „разбистравању појмова“ и стицању
објективније слике свијета о добу, дјелу и писцу: а) однос историографије и књижевне историје, б) однос наративне и скриптивне културе, в) проблеми разграничења романтизма и реализма, г) однос фолклорне и умјетничке имагинације
и д) могућности иновације и модернизације примијењених аналитичких модела
у науци о књижевности. Током вишедеценијског проучавања (1845–2011) дошло
је до видне промјене међусобних односа историјског, друштвеног, културног и
умјетничког поретка. Доста наивна увјерења да се словесношћу (у значењу које
јој је придавао Ватрослав Јагић) могу битно промјенити сви потребни услови у
борби за одбрану националног идентитета без посредника свједоче о потпуном
поуздању прегалаца, стваралаца и мислилаца у остварење идеала који су најчешће дефинисани као – нарони живо, нарона свијес и нарона енерија,
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у егзистенцијалној, односно као нарона рича или рича живоа, у умјетничкој
сфери, при чему је дјело Вука Стефановића Караџића служило као непревазиђени „учитељ енергије“.
И као предани поштовалац вуковске традиције и као поштовалац и зналац
латинске и италијанске историје, културе и умјетности, С. М. Љубиша је од почетка до краја стваралаштва (1845–1878) руковођен древни начелом – „Historia
et philologia in acta“, будући да је природним и логичким сматрао сједињавање
свих врста дјелатности у материјалној и духовној култури. О томе свједочи његов
почетни и почетнички историјско-етнографско-географски спис „Општество
Паштровско у окружију Которском“ (1845), у коме се истовремено послужио резултатима историографије, предајне културе и сопственим запажањима, настојећи
да свој текст учини што информативнијим и занимљивијим (то му је успјело тек у
литераризованом прилогу „Бока Которска“, 1871, и Живооису, 1878). Љубишино првотно свједочанство, међутим, захтијева додатну аргументацију, с обзиром
на обиље паштровских исправа сачуваних од половине XIV вијека до данас:
„Ово је општество кроз разна многа столетија многим различним владјетељима, привржено и подложено бивало, и под свима умјело је без оскврњенија
своју народњу независимост одржати, своје сопствене законе и уредбе с којима се међу собом управљало, свето сачувати, и своје обичаје не погазити чак
до скорашњи крвави времена, која су с почетком настојећега вијека ову част
Европе несрећно осјетила била. Опште је припознато, да су Паштровићани и
данас најбољи јунаци, у Боки; они су често с албанашким Турцима рат водили,
но нису им се никад покорили“ (књ. 3, стр. 127).11

Љубишини биографи и пријатељи тврде да су писцу била позната дјела попут
Душаново законика, Цеињско љеоиса, Вукове Црне Горе и Црноорци (Штутгарт, 1837) и Боке Коорске (Беч, 1849), дјела А. Којовића, а знатно доцније и дјела
Валтазара Богишића Зборник саашњих равних обичаја у Јужних Словена (Загреб,
1974), као и дјела научника попут Ђура Даничића, Стојана Новаковића, Ватрослава Јагића, Светислава Вуловића и других. Бочно освјетљење на тематику о којој
расправљамо омогућава дјело Ровинског Черноория, Сима Матавуља Бока и Бокељи (Нови Сад, 1883), Ј. Ердељановића Еничко сросво Бокеља и Црноораца
(Београд, 1914) и Ј. Вукмановића Пашровићи (Анрооеорафско-енолошка
исиивања), Цетиње, 1960. Имајући у виду многа сазнања која Љубиши нису
могла бити доступна, лако ћемо утврдити да су Љубишини судови и мишљења
понекад недовољни, понекад дискутабилни, а понекад и нетачни (што је показано
обиљем сачуваних исправа у Паштровићима као и оних који се налазе у архивама
Котора, Дубровника, Задра, Загреба, Трста, Венеције, Рима и Беча).12

98

ЗБОРНИК РАДОВА

Споменимо као илустрацију три издања исправа у релативно кратком временском раздобљу: Пашровске исраве о XVI о XVIII вијека, I (Цетиње, 1959),
које су приредили Иван Божић, Бранко Павићевић и Илија Синдик), Пашровске
исраве, II (Будва, 1990), које су приредили Јован Бојовић, Мирослав Лукетић и
Божидар Шекуларац, и Пашровске исраве, III (Петровац на мору, 1999), које
је приредио Б. Шекуларац. Највиши допринос исправа видимо у њиховој аутентичности, као докумената о времену, али и у лексичком богатству којима је
Љубиша директно или индиректно (користећи и народно предање) ширио духовне хоризонте и усавршавао приповједачко умијеће према постојећим узорима
(преузетим из историографије и предања).13 Свим наведеним изворима Љубиша
је инсистирао на вјероосојносима извора које су нудили наука, предање и
умјетничка имагинација, што је нарочитом снагом показано, искрено вјерујемо,
у Љубишиној необјављеној и загубљеној Исорији Црне Горе, о којој постоји
довољан број валидних аргумената.
И сâм Љубиша истрајно и досљедно инсистира на идеографским чвориштима до којих му је посебно стало и уз чију помоћ се може прецизно утврдити
каталог циљева или система циљева које књижевним дјелом жели да оствари. У
првом реду то се односи на чување традиције, с обзиром на то да он облике предајне културе не доживљава само као продукте необуздане „народне фантазије“
него и као провјерена и временом филтрирана „народна искуства и сазнања“.
У предговору „Читаоцима!“ приповједачког првијенца Приовијеси црноорске
и риморске он саопштава једно од стваралачких опредјељења у чију ефикасност
и смисленост дубоко вјерује:
„Моја намјера била, да овом радњом учувам неколико знаменитијех догођаја
своје отаџбине, а узгред да опишем начин живљења, мишљења, разговора,
напокон врлине и пороке својиех земљака, пак све то да предам потомству
онако како сам чуо и упамтио од старијег људи, јер видим да свагдан те ствари
преображују и гину свешто је напреднији дотицај и поплавица тугјинства“
(књ. 1, стр. 35).

Као писац изразите стваралачке самосвијести и критичке свијести, Љубиша
је у предговору искористио два позната топоса: „топос афектиране скромности“
и „топос завођења читаоца“, јер се он a priori представља као историчар, етнолог, антрополог и фолклорист, а не као аутентични књижевни стваралац који је,
рационално и интуитивно, осјетио новонастале потребе, путеве развоја српске
књижевности, који је изградио сопствени литерарни стил и који представља
освјежење, те није чудо што је видно утицао на знамените српске приповједаче
(Сима Матавуља, Петра Кочића и Ива Андрића) и сâм стекавши ласкави епитет
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„Његош у прози“, а много доцније и епитет „мајстора-приповједача“. Имајући у
виду специфичност Љубишиног поетског говора, Ново Вуковић исправно закључује: „Тај говор има нешто од архаичне патине својих давних узора“.14 Аутор је уочио скривене везе миема, као продукта фолклорне имагинације, и оеема, као
продукта умјетничке имагинације, и на тај начин непосредно помогао објашњавању оригиналности Љубишиног говора и аутентичности Љубишиног дјела:
„Уроњено у тоталитет народа, у струјање његовог крвотока, Љубишино дјело
снажно репрезентује дух, језик, морал, филозофију и етичке специфичности
нашег Југа. Оно зрачи дахом старих времена, патином архаике, архетипским
набојем утканим у нашу етничку матрицу. У њему је један свијет и један простор куда је историја корачала тешким ходом – свијет и простор тадашње Црне
Горе и Приморја, судбински постављени између највећих државних сила и
њихових политичких комбинаторика. Фикционализација тог свијета и његовог
историјског и географског контекста заправо је омогућила његово трајање у
једној другој равни, очитовање дубљих истина о њему и доживљавање великих
вриједности које је имао. Ликови Љубишиог књижевног свијета, као мало који
у нашој цјелокупној литератури, успјело представљају виталност, даровитост
и духовни потенцијал једне расе, али исто тако и њену непрактичност и ирационалност које западни свијет није никад разумио“ (стр. 172–173).15

Синтетички модел којим Вуковић демонстрира нововјековни „прилив знања“
и богаћење стваралачког проседеа не само у сфери белетристике него и промишљања о њој, на нов начин приказује однос оеике (poesis) и ноеике (noesis)
у науци о књижевности и науци о језику, јер се ради о аутору књига индикативно
насловљених – Иза раница моуће (1979) и Пуеви силисичке иеје (2000),
којима се на нов начин и новим аналитичким путевима могло продријети у скривене регионе приповједачеве психологије и филозофије стваралаштва, доводећи
у релативно нов саоднос „спољни“ (мислимо на езооију – бити изван ствари)
и „унутрашњи профил“ Љубишине наративне прозе (мислимо на енооију
– бити у стварима). Откривањем нових премиса лингвистичког и, нарочито, интенционалног лука Љубишиног дјела, истовремено је омогућен много суптилнији
приступ тумачењу и разумијевању осталих идеографских чворишта.
Једно од њих, које у науци о књижевности траје више од вијека и по, представља расправа о односу рероманизма, романизма и реализма, односно
расправа о припадности Љубишиног књижевног опуса једној од наведених стилских формација. Стилску формацију рероманизам, као замјену за претходну
одредницу – класицизам, увео је у европску науку Пол ван Тигем, а у српску
науку о књижевности Милорад Павић. Ради се и стилској формацији која се
може ваљано примијенити на оне писце и дјела који једним дијелом припадају
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роороманизму или неразвијеном романизму. Кадгод је у питању термин
роо може се тврдити да се ради о размеђи двију стилских формација (као
пример можемо навести роореализам, неразвијени реализам, или романични
реализам, као што чине Јоже Погачник и Франц Задравец у вишетомној Исорији
словеначке књижевноси). У појединим националним наукама о књижевности
предност је давана романизму (у њемачкој, на примјер), а у неким реализму
(у руској и совјетској, на примјер), при чему су додатну аргументацију црпли у
паралелном постојању италијанског веризма и француског наурализма, које
једни теоретичари сматрају стилским формацијама, док их други анализирају
као стилске комплексе.
Замућивању проблема и стварању терминолошке збрке у расправи о периодизацији српске и хрватске књижевности у XIX вијеку увелико је допринео и
сâм писац у аутобиографској и есејистичкој прози Живооис (1878). На сâмом
крају, веома сугестивно, писац сумира субјективна и интерсубјективна искуства
и сазнања на сљедећи начин, у виду аутопоетичког коментара:
„Те приповјести омилиле с чистоће језика, с народнијех облика, и стога што
су огледало народа нашега.
Иза познате борбе о српском језику, међу љубитељима класицизма и шљедбеницима романичне школе, Љубишина су писма дала превагу овој пошљедњој,
која ће најпослије и побиједити, као што је побиједила у театру, у сликарству и
у свакој грани красног књижества и умјетности код свију изображених народа, и као што је код нас побиједила у „Горском вијенцу“ над „Слободијадом“:
у Радичевићу над Мушицкијем; у Милаковићу над Рајићем.
Тридесет и више причања „Вука Дојчевића“ што их је Љубиша прогласио у
„Српској Зори“ навукле су пажњу филолога и љубимаца изворног језика. Етика
и естетика владају у Љубишина писма, а неисцрпиво богаство народнијех изражаја и пучког краснорјечја показују да Љубиша није учио српскога језика на
реторици књига већ из устију народа нашега на југу, гдје је матица и ковница
пучких умотворина“ (књ. 3, стр. 206).16

Очевидно, интерференција романизма и реализма, особито у годинама
1865–1875, које Душан Иванић метафорично назива „између“, довела је до нове
збрке термина и до употребе различитих опредјељења, и то не само код оних који
нису могли да користе временску дистанцу или „суд времена“, него и код оних
који су их користили. Тако, на примјер, одређени аналитичари сврставају Љубишин књижевни опус у романизам (Јован Скерлић, Драгиша Живковић, Антун
Барац), други у тзв. „релазну фазу“, под којом подразумијевају интерференцију
романизма и реализма (Ђуза Радовић, Божидар Пејовић, Јоже Погачник и Душан Иванић), док су се трећи опредијелили за реализам као стилску формацију,
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имајући у виду веома развијену теорију европског и јужнословенског реализма.
Наведимо нека од мишљења критичара. Марко Цар Љубишин стваралачки поступак назива „здравим реализмом“, Ђуза Радовић „дубоким реализмом“, а Ново
Вуковић „суровим реализмом“. Надаље, Душан Иванић и Јован Деретић Љубишино дело сврставају у фолклорни реализам, док Радоје Радојевић у занимљиво
конципираном прилогу тврди: „Романтичар само по неким спољним, формалним
обиљежјима, Љубиша је реалист по суштини својега умјетничког поступка“. Не
спорећи опонентима да се у Љубишином дјелу могу наћи елементи романизма,
али да су у свему доминантни елементи реализма, ми смо у поетолошкој монографији Самоиси и казалице Сефана Мирова Љубише (Нови Сад, 2000) закључили да Љубишино дјело у највећој мјери припада криичком реализму, а у нешто
смањеној мјери фанасичном реализму. У нашој науци о књижености није било
довољно ријечи о свим специфичностима ове подврсте реализма, којом се он
везује, посредно, за маијски реализам или инерални реализам.17
Вредновањем и превредновањем свих резултата љубишологије у југословенском културном и књижевном простору без тешкоћа се могу убицирати они
прилози који су с времна на вријеме саопштавали низове открића и усмјеравале књижевну анализу на нове путеве егзегезе (што теоретичари идеја називају
„проширеном комуникацијом“), за разлику од већег броја који су се бавили сумирањем постојећег стања, завођењем на странпутице, док су најчешће парафразирали судове и мишљења и на тај начин доприносили стагнацији или опадању
интересовања за Љубишино дјело (што теоретичари идеја називају „суженом
комуникацијом“). У првом случају ради се о покушајима да се књижевнонаучне
конвенције замијене инвенцијама (репрезенти су Љ. Недић, И. Секулић, Н. Вуковић, Р. Радојевић и други), док се у другом случају ради о свјесно или несвјесно
почињеним грешкама (репрезенти су С. Кастрапели, И. Милчетић и, нарочито,
Ј. Скерлић). Они су, по правилу инсистирали на ирелевантним детаљима и погрешним оцјенама (када је ријеч о преузимању детаља из Манцонијевих Вјереника или из списа Томаса Маколија), инсистирајући на „етичком дидактизму“
или „етичком романтизму“ и сл. При томе су испуштали оно што је најбитније
за сваку врсту наратолошке и генолошке расправе – „сложену једноставност
наративне структуре“, припадност Левантинској причи, односно ареалу Медитеранске културе, „латентну аутентичност“, „вишак значења“, „флуидност поетских
идеја“, „генерирање књижевног текста“ и неисцрпну „језичку фантазију“, коју је
користио Љубиша као „скривену ризницу језика“.18
На крају, а могло је и на почетку, прилика је да укажемо на једно од најзначајнијих идеографскх чворишта у Љубишиној наративној прози. Ради се о континуираној и досљедно исказиваној пишчевој потреби да демонстрира ствара-
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лачку самосвијест и критичку свијест у све три равни: ијахроној (историјској),
синхроној (умјетничкој) и исоријској акуелизацији, која представља очигледну
коресподенцију дијахроне и синхроне равни, што би се, условно дабоме, могло
изједначити са тријадом: теза – антитеза – синтеза. Човек је временит по својој
природи, у дијахроној равни, он је веома критички настројен према реалности
(у синхроној равни), али је свој стваралачки потенцијал спреман да искаже тек
у трећој равни – исоријској акуелизацији, коју је предложио Ханс Роберт
Јаус. Тако су у једну тачку спојене све „силнице“ егзистенцијалног и вербалног
енергизма. У свим сферама материјалне културе (од историје до политике, од
антропологије до етнологије, од естетике до поетике и критике). На тај начин се
представља као ватрени заговорник не само интегралне животне визије него и
интегралне стваралачке визије, а у њеним оквирима и много доцније дефинисаног инерално реализма. На сâмом крају XIV причања „Некому тону плута, а
неком плутају олова“ Љубиша исказује лични став:
.....„хотио бих да се изнесу на видјелу дивни огледи нашијег јунака, мудараца,
књижевника, женскијег глáва, што су служили части и имену срцем, памећу,
поуком, а прегорели отаџбини живот, имуће, пород и мир. Хтио бих да се,
според тију врлина, гдјегдје ошибну пороци нашега пука, највише освета сутука, предрасуде, клетва и кунидба, како би се огледао у првијем, а помрзио на
потоње; и то све да се исприча просто, наравно, у народној одјећи, без натеге и
грубоће, гдјегдје људском шалом, а вазда, да ти се мили чути; јер људи нијесу ни
андјели ни дјаволи него људи, пригнути час добру, час злу, како их нагони ћуд,
невоља, пригода и хрђава дружба. Тако би се здружила недружина: корист и
забава, поука и шала; а намирила вечерња дангуба обилатом жњетвом дивнијех
примјера“ (књ. 2, стр. 127).19

У цјелокупној Љубишиној идеографији, очигледно, сумњи не подлијежу само
људско сваралашво и појединачни стваралачки чин, јер „Његош у прози“ истински представља индивидуалну и националну дјелатну филозофију, а заговорник
је древне грчке мудрости да је исто – Чинии и бии! Но, и тада се стваралац и
чинилац сматрају више дужницима него заслужницима (од искона до кона). У том
смислу вишестрано је примјењива иницијантна Љубишина филозофска апофтегма,
која у Живооису има улогу звучног финала или подвученог мјеста живота.
„Оно шо јеан вијек смара утопијом,
у руоме осане сељачка исина“.20
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БИЉЕШКЕ
ПРОБЛЕМИ КЊИЖЕВНОНАУЧНЕ
ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ТИПОЛОГИЈЕ
(римијењена раван)
1

Указујући на значај интеракције стваралаца, с једне, и мислилаца, с друге стране,
Славко Леовац у одјељку „Песничка поетика“ набраја читав низ задатака које књижевна критика мора да оствари:
„Критика треба да тежи ка потпунијем разумевању делотворне, а не само
експлицитне поетике, да би тако могла да обухвати и да критички вреднује
песничко твораштво. Управо у тим тачкама на најбољи начин могу да се сусретну песник и његов критичар: у тумачењима песникове имплицитне и,
потом, целе, интегралне поетике. Експлицитна поетика нас уводи у тумачење
имплицитне поетике, а ова је каткад или често Архимедова полуга за потпуну
критику, коју иначе започиње и некада развија песник, а онда свестраније
развија и довршава аутентични критичар“ (стр. 75).

2

Анализирану тематику и проблематику детаљније смо обрадили у двјема студијама
посвећеним критичком опусу Славка Леовца. Прва је посвећена монорафијама –
„О односу поетике и ноетике (Интерпретативни модели у монографијама о српским
писцима ХХ вијека)“, објављена у књизи Искусвени круови (Нови Сад – Подгорица, 2002, стр. 237–263), а друга књигама суија и олеа – „Књижевна критика као десета муза“ (Књижевнонаучна мисао Славка Леовца)“, објављена у књизи
Књижевна криика као есеа муза (Нови Сад, 2007, стр. 211–235). Као што смо и
раније тврдили, Леовац је свесрдно пригрлио сваралачку криику, чији је зачетник Исидора Секулић, а истомишљеници Бранко Лазаревић, Милан Богдановић,
Меша Селимовић и многи други.

3

Више о томе у огледу – „Естетички и поетички проблеми и апорије у савременој науци о књижевности (Прилог научној методологији)“, „Гласник САНУ“ (Београд, бр.
29, 2011, стр. 115–134) и – „Књижевнонаучна опредјељења Георгија Сталева Поповског (прилог научној методологији)“, који ће бити објављен у посебном зборнику
радова Филолошког факултета „Блаже Конески“ (Скопје, 2011). Посебну пажњу у
првом прилогу посветили смо „приливу знања“ у науци о књижевности, а у другом
интеракцији књижевне мисли и криичке мисли. Упутно је видјети нашу студију
„Историја критике као историја идеја“, објављену у књизи Криика криике (Нови
Сад, 2010, стр. 9–28).

4

Многе од неопходних идеја-водиља пронашли смо у књигама посвећеним природи
књижевне критике: Е. Д. Хирш Начела умачења, Пол де Ман Проблеми моерне
криике, М. Кригер Теорија криике и другим. Противећи се критичкој методо-
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латрији, Хирш закључује: „Књижевна дела су довољно разнолика, а људски циљеви
довољно разноврсни да је непаметно и јалово ограничавати модалитете критике на
било који начин“.
Такође су нам од велике користи биле истородне књиге: А. А. Ричардс Начела нове
криике, Џ. К. Ренсом Нова криика, Нортроп Фрај Анаомија криике, Рене
Велек Криички ојмови, у страној, као и: Никола Кољевић Теоријски основи нове
криике, Светозар Петровић Прироа криике и Предраг Палавестра Исорија
срске књижевне криике (2008), у домаћој литератури.
5

Рад је први пут саопштен на научном скупу „Књижевна критика о дјелу Стефана Митрова Љубише“, који су заједнички организовали: Удружење Паштровића
„Дробни пијесак“ из Београда, Спомен-дом „Црвена комуна“ из Петровца на мору
и Спомен-дом „Стефан Митров Љубиша“ из Будве. Одржан је у Петровцу на мору
(6. VIII 2011), а у раду су учествовали – Душан Ичевић, Луција Ђурашковић, Зора
Јестровић, Мила Медиговић-Стефановић и Р. В. Ивановић).
Четири мјесеца раније (у Београду, 5. IV 2011) одржан је лингвистички научни скуп
„Паштровићи – говорни и писани језик“, у чијем раду су учествовали: Милош Ковачевић, Живојин Станојчић, Михаило Шћепановић и Мила Медиговић-Стефановић.

6

Када је у питању методологија књижевнонаучног истраживања радозналог читаоца
упућујемо на три значајне књиге: Ханс Георг Гадамер Исина и леена (1978), Паул
Фајерабенд Проив меое (1987) и Милослав Шутић Траање за меоом (2010),
у којима су аутори посебну пажњу посветили односу дјелова и цјелине (тачније
речено – парцијалној и интегралној слици свијета, па и слици свијета у књижевној
умјетности).

7

О Вуковићевом доприносу љубишологији писали смо у студији „Првоименовање ствари и рађање језика“, објављеној у нашој књизи Сварање и сазнање (Нови Сад, 2006,
стр. 254–280), коју смо подијелили на три цјелине. Књигу разговора са Вуковићем –
Висови Нова Вуковића (2002) и последњу за живота издату књигу Девеа соба (2001)
сматрамо аманетним текстовима и користимо их као „шифре тумачења“, с обзиром на
то да су у њима саопштене многа идеографска и парадигматска чворишта. Од посебног су интереса они пасуси који су посвећени језику, говору и мишљењу, јер у право у
њима Вуковић проналази најважније „естетске суштине“, особито када се ради о примјерима флуидних значења (односно о процесу опализације или опалисценције).

8

Првој књизи написали смо поговор – „Допринос компаративном проучавању предајних облика (Пословице и мудре изреке у Љубишином дјелу)“, стр. 166–177, као и
другој књизи – „Кључар од језика“ (фразеологизми, паремије, поредбене конструкције и паремијски блокови у Љубишиној наративној прози), стр. 234–246. Ауторка
често и радо истиче своје узоре у овој врсти дјелатности: Вука Стефановића Караџића и Владимира Ивановича Даља, као и своје непосредне претходнике: Ирину
Владимировну Арбузову и Петра Андрејевича Дмитријева.
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9 Исцрпљивање започете проблематике немогуће је уколико се Љубишино дјело не
посматра у контексту времена у коме је настало, с обзиром на то да је оно истовремено и творац и творевина Духа епохе. Тим проблемским кругом бавили смо се
различитим интензитетом у монографијама – Реорика човјечноси (Морфолоија
и семаника јела Марка Миљанова Поовића), Нови Сад – Подгорица, 1993, Дар и
наахнуће (Књижевно јело Николе Прво Перовића Њеоша), Подгорица–Цетиње,
1997, Њеошева сихолоија и филозофија сварања (Нови Сад, 1997) и Њеошева
есеика и оеика (Нови Сад, 2002).
10 У већ поменутој монографији о С. М. Љубиши (2000), као и у другим књигама сродне
провенијенције (о Славку Јаневском, I–II, Владану Десници, Иву Андрићу, Умберту
Еку, Габријелу Гарсији Маркесу и Михаилу А. Шолохову) подробно смо генолошки
дефинисали сљедеће одреднице: елеменарну секвенцу, анеоу, краку краку
ричу, краку ричу, новелу, риовијеку, овијес и роман, као и књижевнонаучне
одреднице: освр, риказ, есеј, суија, расрава и монорафија, о којима занимљиво
пишу теоретичари жанра (М. М. Бахтин, С. С. Аверинцев, К. Гиљен и други).

ИДЕОГРАФСКА ЧВОРИШТА КАО ИЗАЗОВ
НАУЦИ О КЊИЖЕВНОСТИ
(еоријска раван)
11 У вишедеценијском напредовању љубишологије несумњиву прекретницу представља издавање Сабраних јела С. М. Љубише (Криичко изање), у пет томова (Црногорска академија наука и умјетности – „Универзитетска ријеч“ – Историјски архив Будве, Титоград–Никшић–Будва, 1988): Књигу прву – Приовијеси црноорске
и риморске (стр. 213) приредио је Ђуза Радовић; Књигу другу – Причања Вука
Дојчевића (стр. 277) Ново Вуковић; Књигу трећу – Бој на Вису. Превои. Чланци.
Говори (страна 327) и Књигу четврту – Писма (стр. 220) Радослав Ротковић; а Књигу
пету – Био-билиорафија. Прилози (стр. 207) Мирослав Лукетић.
Осим низа савјесно писаних предговора и поговора Љубишиним дјелима, од посебног су интереса зборници радова који су се јављали све чешће, почевши од тематског броја „Стварања“ (12/1974), преко зборника Сефан Миров Љубиша (Титоград–Будва), 1976, тематског блока Умјенос риовијеања Сефана Мирова
Љубише (Нараолошки асек), у књизи Hommage Данилу Кишу (V), Будва, 1999,
до зборника Књижевно јело Сефана Мирова Љубише – Ново чиање (Будва,
2000) и тематског блока Фолклорни облици у јелу Сефана Мирова Љубише,
објављеног у зборнику Пашровићи (Исорија. Кулура. Прироа), Петровац на
mору–Свети Стефан, 2001, стр. 7–103.
12 Да писац не спомиње случајно половину XIV вијека показује исправа објављена
у трећем тому Пашровских исрава (стр. 19–20), коју је издао Балша II (14. јуна
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1389). Њена инвокација представља примјер високе реторичности који у преводу
на савремени језик гласи:
„Да ест на знање свакоме человеку, који чује и види ово писмо, како ми, Балша господар от трећег дијела от Авлона и до Котора и от све Црне Горе до
Деспотовине и Ерцеговине и приморја, и ја Балша ударих Дабајку Томићу
сестричну моју ћер дука од Кроације, и дадоше Дабајку Томићу за жену,
и ударих и дах му у дар село Грађане, и у село четири куће што се находе
да му имају служити у вјечни вијек сасвијем познањем њему и његовијем
посљедњијема“ (стр. 19).
13 У занимљиво конципираној књизи Теорија књижевне исорије (Начела и араиме),
Београд, 2010, Клаус Улиг анализира програмски текст Т. С. Елиота „Традиција и
индивидуални таленат“ (1919) и наводи средишњи дио:
„Осећање историје присиљава човека да не пише прожет до сржи само својом
генерацијом, већ са осећањем да читава европска литература почев од Хомера, и у оквиру ње читава литература његове сопствене земље, истовремено егзистирају и истовремено сачињавају један поредак. Такав историјски смисао,
што значи смисао за ванвременско као и за временско, или за ванвременско
и временско узето заједно, јесте оно што једног писца чини традиционалним.
А то је у исти мах и оно што код писца побуђује најзнажнију свест о његовом
месту у времену, о његовој савремености“ (стр. 29).
14 Одређен број књига из наратологије, генологије и компаратистике незаобилазан је у
вредновању и превредновању књижевнонаучних домета. Такве су књиге: Мике Бал
– Нараолоија (чији изворни наслов гласи Теорија нараолоије), Владимир Бити –
Инерес риовјено екса (1987), Зоран Константиновић – Инерексуална
комараисика (2002), као и три зборника – Уво у нараолоију (1989), Сувремена еорија риовијеања (1992) и Како укроии екс (2006). Вриједна помена
је и књига Павла Павличића Књижевна енолоија (1983), као и три зборника посвећена савременој литературологији – Теорија и исорија књижевноси (Оше
реосавке) 1986, Меоолошка мисао у ресеку (Саашњи ренуак науке о
књижевноси), 1990, и Књижевне еорије ХХ века (2004).
15 Вуковић је свесрдно прихватио мишљење Мартина Хајдегера, саопштено у прилогу
„Шумски путеви“ (1950), у коме аутор расправља, у елиотовском маниру, о односу
садашњости у прошлом и прошлости у садашњости, односно, у бартовском смислу, о претварању Исорије у Причу или Приче у Исорију у процесу који тече без
престанка:
„Уметност је историјска; као таква, она је стваралачко чување истине у делу.
Уметност се догађа као песништво. Она је завештање у троструком смислу,
као даривање, оснивање и почетак. Као завештање, уметност је суштински историјска. То не значи само ово: уметност има историју у спољашњем смислу,
да се у мêнама временâ и она јавља у много шта друго и при томе се мења и
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пролази и историји нуди своје различите изгледе, него је уметност историја у
суштинском смислу, што у наведеном значењу заснива историју“ (стр. 211).

16 У вриједној књизи Облик и смисао (Нови Сад, 1986), у одељку „Пјeснички облици
у српском и хрватском романтизму“, Светозар Петровић заступа мишљење да научни термини попут романизма у нашој пракси прије припадају идеолошкој него
књижевној или књижевнонаучној дискурзивној пракси:
„По свједочењу репертоара пјесничких облика – по карактеру оних опћих
критерија које користимо, на овој равни, да бисмо закључили да ли је неко
пјесништво романтичарско – наш се појам романтизма показује као појам у
суштини идеолошки. Ако је тај закључак тачан, лакше бисмо могли да разумијемо бар дио оних огромних тешкоћа које у наше доба обично доживљавамо кад желимо да га искористимо као назив једног раздобља у историји
књижевности“ (стр. 287).
17 У „Зборнику Матице српске за књижевност и језик“ Драгиша Живковић објављује
два запажена прилога: „Српска књижевност у доба романтизма“ (бр. 2/1980) и „Епоха реализма у српској књижевности“ (бр. 3/1980), веома употребљива у љубишологији. Њима се могу придружити и два раније, такође веома занимљива Живковићева рада: „Гогољевско-хајнеовска новелистика у доба Омладине српске“ (1968)
и „Народна фантастика у ткиву српске уметничке приповетке“, будући да је њима
увелико разуђена дотадашња расправа о српској сеоској реалистичкој приповјеци
и њеном односу према фолклорном реализму. Видјети књиге М. Најдановића Сеоска реалисичка риовека у срској књижевноси XIX века (1968) и М. Јеврића
Проучавњје срско реализма (2011).
18 Митолог и фолклорист Јелазар М. Мелетински у књизи Уво у исоријску оеику
еа и романа (Москва, 1986) пише о непоузданости понуђених аналитичких модела,
јер се из основа промијенио однос продукционог и рецептивног модела: „Историзам сâм по себи јесте фундаментални принцип у приступу хуманистичким наукама,
али историјска поетика се не своди на непосредну примену тог принципа, а историјски принцип проучавања књижевности не подудара се буквално са историјском
поетиком“ (стр. 5). Упутно је видјети и друге књиге Ј. М. Мелетинског – Поеика
миа (Москва, 1976) и Исоријска оеика новеле (Москва, 1990).
19 Пажљивим ишчитавањем Љубишиног Живооиса (1878) као аманетног текста увјерили смо се да је он писан у виду полемике са познатим опонентима (neikos), потом
у виду полемике са непознатим опонентима (diatriba), да је у њему посебна пажња
поклоњена охвалном овору (Laudare quod honestum), а само ради одржавања равнотеже и окуном овору (Vituperare quod turpe). Тиме је, на непосредан начин, Љубиша
допринио развоју олемике као књижевнонаучне врсте, уз напомену да ће овај жанр
процветати тек у ХХ вијеку. Колико је овај допринос важан на прикладан начин пока-
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зује љубишологија, најприје полемиком Адолфа Вебера и Стијепа Кастрапелија, а доцније и полемикама Марка Цара и Велимира Живојиновића са Јованом Скерлићем.
Истовјетну судбину доживио је и „народни пјесник“ Алекса Шантић у дуго и жестоко вођеним полемикама Марка Цара и Богдана Поповића, потом Васа Стајића
и Владимира Ћоровића, као и полемици Исидоре Секулић и Пера Слијепчевића.
На разнообразност наведених полемика указали смо у студији „Полемика као вид
кристализације књижевне критике (О Шантићевом дјелу и дару),“ објављеној у
књизи Знамења ауеничноси (Бања Лука, 2011, стр. 70–105).
20 На употребу поетског говора С. М. Љубише у виду апофтегми сентенци и гнома
упућује пишчев биограф и савременик Т. С. Виловски издвајајући из обиља усмених
исказа сљедећи пишчев credo, посвећен реалистичком посматрању и закључивању:
„Ко прича, треба да је и сâм видио и осјећао оно, о чему пише; треба да познаје
човечију душу; треба оштрим оком да посматра све око себе и треба пре свега да
познаје свој народ и свој језик“ (стр. 54). Овакво становиште упућује на запажање
Слободана Јовановића о Вуку Стефановићу Караџићу: „Лако је бележити оно што
се види, али је тешко видети оно што вреди да се забележи“.

Раомир В. Ивановић
КЊИЖЕВНОНАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ О
ДЈЕЛУ СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ
(Прило књижевној аксиолоији)

резиме
Слиједећи реторику наслова, поднаслова и међунаслова, аутор овог књижевноисторијског огледа је настојао да са временске дистанце вреднује и превреднује све домете љубишологије као посебне дисциплине науке о књижевности,
науке о језику, фолклористике и компаратистике, развијане више од 14 деценија
(1867–2011).
Први дио рада – „Проблеми књижевнонаучне терминологије и типологије“
посвећен је примијењеној равни и типолошкој подјели монорафија чији су аутори: Т. С. Виловски (1908), Б. Пејовић (1977), Н. Вуковић (1980, 1985), Ђ. Пејановић (1996) и Р. В. Ивановић (2000), односно М. Јовановић (2005), М. Тепавчевић
(2010) и Л. И. Раздобудко-Човић (2003, 2004). У истом одјељку рада анализирано
је и неколико најпознатијих расрава: Ђ. Керблера (1924), М. Никчевића (1982,
1984), И. Т. Калуђеровића (1992) и В. Церовића (2000).
Други дио огледа – „Идеографска чворишта као изазов науци о књижевности“ посвећен је теоријској равни, а обухватио је пет релевантних чворишта:
а) однос историографије и историје књижевности, б) однос наративне и скриптивне културе, в) проблеми дефинисања романтизма и реализма, г) однос фолклорне и умјетничке имагинације и д) могућности модернизације савремене науке о књижевности и науке о језику. У трећем одјељку – „Биљешке“ саопштени
су извори, грађа и литература.

Dušan Ičević

OPREKE KRITIČARA
O LJUBIŠINOME KNJIŽEVNOME DJELU

Apstrakt: U radu se istražuju oprečna mišljenja, i opreke u sâmim mišljenjima, pojedinih
kritičara, o Ljubišinim pripovijestima. Odabrani su Isidora Sekulić, Jovan Skerlić, Ljubomir
Nedić, sa korisnim umecima Marka Cara. Tematski su obuhvaćene kritike o samosvojnosti
piščeva djela nasuprot prigovora da je samo sakupljač narodnoga jezičkoga blaga, o etnografsko-filološkome naratoru, o patrijarhalnosti, o navodnoj provincijalnosti jezika, koju ne
razumiju oni izvan lokalnoga područja. Autor kritički prosuđuje rasno/nacionalno tumačenje
Ljubišinih pripovijesti. Oprečan je naročito sa sudovima Jovana Skerlića, koji Ljubiši osporava
originalnost i umjetničku vijednost.
Ključne riječi: originalnost, pripovjedački dar, narodni duh, nacionalni karakter, odraz, jezičko
blago.

Ljubišino djelo je (pro)čitano, (i)ščitano, opisano, tumačeno, oglašeno, vrednovano... svakovrsno, pa i oprečno.
Većina onoga što ću kazati poznato je, i ponavljano. Najradije bih i sada ponovio
ono što sam zapisao u osvrtu na pedesetu knjigu Radomira V. Ivanovića Samopisi i
kazalice u djelima Stefana Mitrova Ljubiše, koji sam nazvao Radomirov naukopis. Knjigu
sam u ljeto 2000. godine predstavio u Petrovcu, u Crvenoj komuni.1
U posebnome prilogu na naučnome skupu Paštrovići (Istorija – kultura – priroda),
održanome u Petrovcu, takođe 2000. godine, koji sam naslovio Kulturni obrasci u Ljubišinim pripovijestima, usredsredio sam se na sukob kulturnih modela Istoka i Zapada
u Ljubišinome književnome djelu.2
I
U tumačenju i vrednovanju Ljubišina književna djela bivalo je počešće da preovlađuju razlozi izvan pisca: značajnije je to što je pisac koristio, šta je naumio, kako je
sve izveo, nego tvoračka sposobnost spisatelja. Radije se pabirči po spoljnim obilježjima, nego zalazi u nutrinu piščeve nadarene tri karakteristike: inspiracije, invencije,
imaginacije...
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Pošto ću se baviti Pripovijestima crnogorskim i primorskim, najprije ću podsjetiti
da su objavljene 1875. godine u Dubrovniku sa naznakom Skupio, složio i pregledao
Sćepan Mitrov Ljubiša. Obratio se Čitaocima! da je pripovijesti jesu u otadžbini „slušao,
kupio i slágao za svoje mlado doba“, koje su zbog svoje „izvornosti mnogi oslačale, pa
ih štampa kod dubrovačkoga knjižara Pretnera. Namjera mu je da „učuvam nekoliko
znamenitijeh dogogjaja svoje otadžbine, a uzgred da opišem način življenja, mišljenja,
razgovora, napokon vrline i poroke svojijeh zemljaka, pak sve to da predam potomstvu
onako kako sam čuo i upamtio od starijeh ljudi...“3
Sada sam odabrao, pretežno, kritike Jovana Skerlića, Ljubomira Nedića i Isidore
Sekulić da nanovo, po svome mišljenju, vrednujem Ljubišino književno djelo, uglavnom
pripovijesti. Pokazaću određene opreke među kritičarima, primijetiću i protivriječnosti
u njima sâmima, te i moje opreke na kritičarske objede pisca.
Naravno, ne kanim da zalazim u neestetska mjerila, niti da sudim o kritičarskim
naklonostima. Imam pravo da kao čitalac, kako se uobičajilo da kaže, sa-tvorac književnoga djela, naznačim svoja viđenja.
Svoju autobiografiju Stefan Mitrov Ljubiša – životopis, napisanu u trećem licu, pod
šifrom, objavio je 1878. godine, da bi, kako Jovan Skerlić „pronicljivo“ raskriva, mogao
sebe vrlo neskromno braniti i hvaliti preduzeće.4
Oni koji su sporili Ljubišinu književnu vrijednost doslovno su prihvatili piščeve iskrene naznake načina sakupljanja i obrade izvorne građe. Ako bi i tako postupali, ne zalazeći
u stvarnu poetiku djela, mogli bi bar da zastanu, i zamisle se, na piščevome iskazu da opiše,
znači ne samo da sabere. Da se „umiješam“ u posao kritičara: Skerlić je bar umjesto što
ga oglasio za „veštačkog skupljača narodnih umotvorina, no pisca koji daje samostalne
umetničke tvorevine.“ (4, 447), mogao bar da prizna – vještoga sakupljača. (4, 447)
U književnome postupku Ljubiša uistinu jeste samosvojan tvoritelj vrijednoga djela.
Makar što je pučko krasnorječje, i što u narodu ima darovitih usmenih oratora, retora,
kazivača, pripovjedača, Ljubišine pripovijesti su vrhunsko umjetničko pripovijedanje,
koje Marko Car nije samo onako, nehotice, ili ovlašno, upoređivao i sa pripovjetkama
Gi de Mopasana,5 a Krađu i prekrađu zvona „u zamenu dâ makar i za najlepšu (po
umetničkoj obradi) novelu od Turgenjeva ili od Mopasana“. (5, XXII)
U rukopisu nađenome u zaostavštini, pa tek onda objavljenome, Isidora Sekulić
naglašava „da kritika pri ocenjivanju Ljubiše nije išla u rafinovaniju analizu“. Podsjeća
na vrste kritika Ljubišina djela:
Da ima samo verbalni dar, kao da i on, primjećuje Isidora, „nije koren svakog
literarnog dara!“
Da je Ljubiša neoriginalan, pošto mu je u knjigama samo narodno blago, što Isidora potvrđuje da „ima dosta istine“, ali onda raspravlja i dokazuje da „obrada usmenog
letopisa u pismeni, književnost je, lična i originalna književnost svoga roda.“
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Da je kritičar koji je dobro zastupao Ljubišinu umjetničku prirodu, ipak „zadao
uobičajeni udarac“ kako je neoriginalan, pošto je npr. svoju priču Šćepan Mali preuzeo
od vladike Rada, vjerujući da će više čitati od Njegoševe drame (!, moje čuđenje).6
Jovan Skerlić je Ljubišu, makar što ga je i uzvisio tvrdnjom da je osoben pisac, sveo
na etnografsko-leksikološkoga pripovjedača iz Vukove škole. Nakon što je dao bibliografski i hronološki pregled Ljubišinoga rada, i podrobnije razmotrio Pripovijesti...
i Pričanja..., zapitao je:
„Kakva je prava vrednost Ljubišinih pripovedaka?“
Djelo mu nije čisto književno, nego čini prelaz između narodne i umjetničke poezije (4, 446). Upoređuje ga sa odista slabašnim piscima. Kritičar je suviše povjerovao
piscu, koji je iz skromnosti autobiografski zapisao da je samo sakupljač onoga što je
narod izmislio, „skupio, složio i pregledao“. Za pripovijesti Skerlić nalazi da imaju sve
vrline svojih uzora, narodnih pripovjedaka: izvjesna epska širina, tačno, prirodno i
jasno izlaganje, miran i širok tok pričanja, živ stil ukrašen figurama, začinjen anegdotama i poslovicama. Imaju i sve mane narodnih pripovijedaka.
Zastaću na kritičarevome sudu o primitivnosti pripovjedača i pripovijesti. „One
su nešto isuviše primitivne (moji kurzivi, D. I.), čine utisak nešto malo razvijenijih
narodnih pričanja; sve se svodi na nekoliko osnovnih crta: na opise narodnih običaja
i virtuozno rukovanje narodnim jezikom.“
Skerlić je izričit u tvrdnji da se sve „njegove pripovetke sastoje iz opštih folklornih
opisa, koji tako podsećaju na Vuka Vrčevića, i na nizanje dijaloga, vrlo nevešto, vrlo
primitivno povezanih,“ znači neknjiževno, sa ilustracijama. Ličnosti „nikako nisu izgrađene“, psihologije „gotovo i nema. I kao kod svih primitivnih pripovedača, osećanje
prirode kod njega je bilo oskudno i u celom njegovom delu teško je naći poneki opis.“
(4, 448–449)
Svakako tačno, pošto ljudi koji žive u prirodi, prirodni ljudi ne opisuju prirodu,
nego srasli s njom: žive prirodu.
Car prigovara na Skerlićeve objede da nije originalan, da je sirov i primitivan, da
nema psihologije u djelima... (5, XVI–XVIII)
Tada je za izvorne pisce, pune doživljaja narodnoga života i jezika, bilo u modi da
se nazivaju primitivnima. Čak je i Isidora u svojoj poznatoj knjizi za Njegoša zapisala
da je genialni primitivac.7
Isidori ne pripisujem banalno poimanje primitivca koje označava prostotu, neznavenost, sirovost. Radije vjerujem da znači prvobitno, iskonsko... U monografiji
Njegoševo počelo, u odjeljku Načitani Njegoš, pokazao sam i da je bio veoma načitan,
i da je znao francuski, čak i prevodio, i ruski, djelimično italijanski i njemački. Luča
mikrokozma nikako ne može biti svedena ni na kakvu primitivnost, makar genijalca,
nego je vrhunska poetska i misaona tvorba.8
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I Ljubiša je govorio strane jezike, da bi se podveo pod „primitivca“. U Ljubišinim
pripovijestima i pričanjima, uostalom, prisustvujemo „rađanju jezika“ (Novo Vuković).
Presuda kritičara Skerlića je bez priziva: „Ljubiša u svojim pripovetkama ima vrlo
malo umetnosti...“ (4, 449) I još gore, zaključno: „poluknjiževan pisac koji nije uspeo
da savlada svoj veliki, ali sirovi i nesređeni materijal“. (4, 450)
Kada Skerlić ipak hoće da bude malkice milostiv u poređenju Njegoša i Ljubiše kao
„Njegoša u prozi“, prvobitno „Njeguša u prozi“ (Vladan Đorđević), dozvoljava samo da
se spomene Njegoš narodni pjevač Kule Đurišića i Čardaka Aleksića!? (4, 450)
Ljubomir Nedić je nadvisio i pripovjedača i kritičara kada je ustvrdio: „U stvari, mi
imamo pred sobom više no književnog pripovedača; imamo umetnika, pravog retkog
umetnika, koji se umeo ukloniti iza svojeg dela, umetnika kod kojega vidimo delo kako
ga je stvorio, a ne vidimo posao kako ga je radio.“9
II
U Ljubišinome djelu je nađen vjerni izraz/ogledalo/odraz narodnoga duha/ duše,
plemena, rase i nacije.
Skerlić piše o našoj jugozapadnoj rasi (4, 435), a Nedić o kolektivnoj duši/duhu, o
Ljubiši, koji je „kao pravi srpski pripovedač, iznosio opštu dušu narodnu, ne kako se
ona javlja u duši pojedinaca, individualno, nego kako se ona javlja u svemu plemenu,
kolektivno; njegova psihologija nije psihologija individualna, nego psihologija plemena,
psihologija rase, psihologija naroda.“ (9, 278)
Nauka kategorijalno razlikuje pojmove plemena, rase, naroda, nacije, ali se neću
baviti tadašnjim, sada zastarjelim, shvatanjima.
Potrebno je, ipak, da se osvrnem na Nedićevo pitanje:
Šta je to upravo duh rase ili duh naroda?
Nedić odgovara da iako izgleda da je opšti duh naroda samo duh pojedinaca, on
postoji sem apstrahovanoga i kao nešto zasebno i od njega različito. Zanimljivo je da
poređenje nalazi sa velikom množinom ljudi koja se tiska i gura, zna kako se događa i
da ga kreće i nosi gomila, a niko ne zna da bi tome kretanju doprinosio. Iz nesvjesnih
pokreta koji čine gomilu nastaje opšti pokret nezavisan od njega, što je objašnjenje i
za duh naroda. A velike tvorevine duha naroda su jezik, običaji, narodne umotvorine
i drugo. (9, 278–279)
Ljubiša je taj narodni duh iznosio u svojim pripovijetkama, što Nedić podrobnije
obrazlaže.
Rasno je „zadahnut“ i Skerlić, po kome je Ljubišina postojbina „osobito čista rasa“.
Soj je krepak, srčan, „čazben, govorljiv i ponosan“. „Cela ta lepa rasa ima velikih etničkih
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osobina...“ Istovremeno razlikuje rasne osobine, pošto „Naša istočna i ravničarska rasa
nije mnogo osećala ni razumevala tu brđansku i ersku duhovitost...“ (4, 432, 434)
Začudno je da u istome narodu, kako ga smatra, nalazi tolike rasne razlike, i da
nerazumijevanje svodi na brđansku i ravničarsku oznaku.
Za J. Skerlića, Ljubišina djela su „veran izraz duha i odblesak narodne duše“, makar
što nalazi pozajmice iz strane literature. (4, 436–437)
Tada, mnogi i sada, nijesu razmišljali i razumjeli što znače različiti nacionalni
karakteri i kako/koliko nacionalni razvoji čine i osobitosti književnih djela, pogotovu
suštinu i umjetničku valjanost.
Vjerovatno je veliki uticaj imalo shvatanje nacije kao duhovnoga principa, Ernesta
Renana, na koje ću podsjetiti.
„Čovjek je sve u stvaranju svete stvari koja se zove narod... Nacija je duhovni
princip, proizašao iz dubokih historijskih zapleta; duhovna obitelj...“ Nijesu, kaže, prikladni za nastanak takvoga duhovnog principa: rasa, jezik, materijalni interes, vjerska
srodnost, geografija, vojne potrebe. I ponavlja:
„Nacija je duša, duhovni princip... Zajedničko posjedovanje bogate baštine uspomena; ...sadašnji pristanak, želja da se živi zajedno, volja da se koristi naslijeđe koje
posjedujemo nepodijeljeno... Nacija, kao i individua, rezultat je duge prošlosti napora,
žrtvi i predanosti. Kult predaka je od svih najlegitimniji; preci su nas učinili time što
jesmo. Herojska prošlost, veliki ljudi, slava... društveni je kapital na komu se zasniva
nacionalna ideja. Imati zajedničku slavu u prošlosti, zajedničku volju u sadašnjosti;
učinjene velike stvari zajedno, htjeti ih još činiti, eto bitnih uvjeta da bi bio narod.“10
Kod Renana ni Skerlić ni Nedić nijesu mogli naći uporište za rasne odlike naroda
u Ljubišinim djelima, pogotovo „čiste rase“, pošto je rasu „otpisao“ iz odrednica i svojstava naroda/nacije. Najprije ustvrđuje da se brka rasa sa nacijom, i pripisuje se etnografskim, bolje rečeno jezičkim grupama. Nema čiste rase, a zasnivanje na etnografskoj
analizi znači činiti od nje himeru. Bitno mišljenje je da su prve nacije Evrope miješane
krvi. Renan napominje da osim antropoloških značajki postoje: razum, pravda, istina,
ljepota, koje su za sve jednake.“ (10, 89, 97–99)
Odjek Renanovih shvatanja o naciji kao duhovnome principu traje do danas.
Ljubiša je oglašen za nacionalnoga pisca. Nedić je izričit: dok drugi srpski pisci
imaju lokalno obilježje, Ljubiša je nacionalan. Za moj ogled bitno je shvatanje nacionalnoga karaktera. Nedić vidi nacionalni karakter u predmetu pričanja, koju čini prošlost
narodna sačuvana u predanju narodnom i život narodni koji se „ogleda u običajima,
verovanjima, pričama i pošalicama narodnim.“ Nacionalni karakter Ljubiše kao pripovjedača jeste i u načinu pričanja, u tome da „prošlost što živi i kakva živi u spomenu
narodnom“ iznosi u svojim pripovijetkama. (9, 269–271)
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U tumačenju svojega shvatanja, makar ako Ljubiša može izgledati lokalan, pokrajinski pripovjedač, praveći razliku između pripovijetke iz narodnoga života od one iz
društvenoga života (!), „jedni krajevi imaju opštiji nacionalni karakter no drugi...“ Tako
život naroda u Primorju i u Crnoj Gori ima više nacionalno obilježje, pošto „više žive
istorijskim nacionalnim životom“, nego onaj u Mačvi ili u Sremu. (9, 276–277)
Kritičar zapada u još veće teškoće kada želi da uskladi piščevo pripovijedanje o
patrijarhalnome plemenskome životu sa opštim nacionalnim karakterom. U Ljubišinim
pripovijetkama je „patrijarhalni život, sa svojim plemenskim osećanjima i težnjama, sa
svojim međusobicama i krvnom osvetom, svojom prostotom naravi, svojim viteštvom,
svojom čestitošću i potčinjenim položajem žene.“ (9, 272) U pojedinim pripovijetkama nalazi uporište za svoju tvrdnju: Pop Andrović, novi Obilić za plemenska osjećanja
solidarnosti, krvnu osvetu, prirodno junaštvo, pa uporedo sa junaštvom, razboritost i
bistru prirodnu pamet Kanjoša Macedonovića, pune čistoga, prirodnoga narodnoga
humora Krađa i prekrađa zvona i Prodaja patrijare Brkića. (9, 272–275)
Teorijski, pogotovu metodološki gledano, za istraživanje i vrednovanje jeste suštinsko da se razluče značenja: roda, plemena, odnosno saveza plemena, naroda, nacije
i čovječanstva. Sve se ne može trpati ujedno. Po određenoj tipologiji, razvoj ljudskoga
društva tekao je u prirodno-istorijskom slijedu: rod i pleme su postojali u vrijeme
prvobitne zajednice (kod nas, istina, plemenska podjela još traje), savez plemena na
prelazu iz nje u klasno društvo, što dovodi do formiranja naroda, kao „nacije u mogućnosti“, koji na višem stupnju društvene podjele rada prerasta u naciju... Etničke grupe
su sastavljene od ljudi istoga ili sličnoga, mada i sasvim različitoga, porijekla, jezika,
običaja, tradicije, zajedničkih kulturnih karakteristika. Istovremeno, metodološki se
razlikuju etnos, demos, populus, plebs, puk. Međutim, biva da se nacija uzvisuje u
jedinu zajednicu, koja u sebi spaja demos, plebs i etnos.
Da bi se kontekstualno razumjelo „što je pisac htio da kaže“, svejedno koliko je
kategorijalno „svjestan“ vrste zajednice koju spominje, potrebno je da se značenjski
objektivizuje.
Napomenuću da se u „integralu“ nacije „sažimaju“, prepliću, promeću, optiču svakovrsna prirodno-istorijska, ekonomska, društvena, etnička, slojevna, politička, kulturno-duhovna, emocionalno-psihološka, iracionalna, egzistencijalna, svjesno-podsvjesna
i druga svojstva, porivi i potrebe. Ona je istovremeno i globalna i konkretna društvena
zajednica, koju čine ljudi, spojeni u kolektivitet. Međutim, ona time nije totalna potpuna zajednica, stopljena u neprotivrečan entitet u kojemu su svi isti, istovjetni. Tako
se i „nacionalni“ pisci mogu razumjeti samo u cjelini nacionalnoga bića.
Skliska je postavka o nacionalnome karakteru ako hoće da se striktno utvrđuje i
razdvaja što je nacionalno svojstveno i prepoznatljivo po spoljnim mjerilima, a zanemaruje umjetnička suština i vrijednost književnoga djela. Osobenosti svakako postoje, ali
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je nacionalna odrednica samo mogući način da se određeno umjetničko djelo potpunije
poima, tumači i vrednuje. U knjizi Nacionalna kultura i kultura nacije11 raspravljao sam
upravo o nacionalnome karakteru kulture. Ne kanim da iz savremenih naučnih saznanja cijenim onovremena shvatanja, ali je u kontekstu novoga iščitavanja i vrednovanja
Ljubišinoga književnoga djela uputno da se daju odgovarajuće napomene.
Piscima se, da bi se razumjeli i vrednovali, čak sedamdesetak godina kasnije, zadaju okviri i konteksti nacionalne opštekulturne i književne tradicije. Tako Tvrtko
Čubelić smatra da se u razmatranjima mora usmjeriti „na komponentu i konstituentu
nacionalne tradicije kao one prvotne, presudne, odlučne sile koja su uvjetovala da književna ostvarenja, na koja možemo tekstovno ukazati, budu upravo onakva kakva jesu,
tj. kakva su mogla i trebala da budu.“ U obliku pripovijedanja kroz niz povezanih novela nalazi da su bolje odgovarale piščevim nacionalnim i prosvjetiteljskim tendencijama
(Pop Andrović, novi Obilić, Prokleti kâm, Pričanja Vuka Dojčevića).12
Sâm Ljubiša je za Črte narodnosti označio: „Običaji, jezik, narodna sviest, ostaju
viečno zadubljeni i ukorienjeni u duhu i srcu pučkome, i sačinjavaju onu najdražiju
prćiju, koju otac sinu, a pâs pâsu kao amanet ručuje i predaje.“ (Il Nacionale, Prilog k
Narodnome listu, Zadar 1862, 9)
Teorije književnosti su razradile mnoga načela, mjerila i pravila vrednovanja književnih djela. Jeste i tradicija nacionalna sila, ali svakako ne prvotna i presudna.
Ljubiša je, smatra i Ćamil Sijarić, morao da „ostane duboko narodni pisac i duboko socijalan i nacionalan – kako sadržinom svoga književnoga djela, tako stilom i
jezikom njegovim.“13
U nacionalnome karakteru Ljubišina pripovijedanja sadrže se:
u „predmetu pričanja njegova“ („prošlost narodna“, „život narodni“).
u izvornome jeziku narodnome, i
u opisivanju onih osobina koje su duboko nacionalne, kao što su:
osjećanje plemenske zajednice,
primjena načela: svi za jednoga, jedan za sve;
junaštvo, razboritost, bistra prirodna pamet, gotovo urođena čestitost, narodni
humor.14
Koliko se sve nabrojeno, pojedinačno i zbirno, može nacionalno imenovati?
Plemenska zajednica je prednacionalna, makar što plemenska osjećanja, i podjele,
traju i danas.
Načelo solidarnosti je svojstvo mnogih nacionalnih skupina.
Junaštvo je prilično svakome narodu. Ljubiša spominje čoeštvo i junaštvo, koje
je Marko Miljanov Popović, sa poznatim značenjima, uzvisio u Primjerima čojstva i
junaštva. Zajedno su i sojstvo i čojstvo (Skočidjevojka), koje kritičari nijesu spomenuli,
niti kontekstualno razmatrali, iako su bitne za karakterne osobine Ljubišinih junaka.
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Potom navedene karakteristike (razboritost, čestitost, humor...) lične i kolektivne,
a krase brojne narode.
Autori nijesu imenovali čije su pomenuti nacionalni uticaji, na književno djelo,
i svojstva.
Postaviću i pitanje: Ko oličava nacionalni karakter? Jesu li samo muškinje, ili su i
ženskinje, koje su u potčinjenome položaju, da zadržim Nedićevu ocjenu.
Napomenuću da nacionalni karakter kao kakva psihička „sažimajuća“, nepromjenljiva ili opšteobavezna crta pripadajuća pojedinoj naciji, bar kao strogo individualizovana kolektivna osobina, ne postoji. Razlike u karakteristikama pojedinih nacija
nastalih iz osobenosti njihovog društvenog bića nijesu toliko udaljene ili suprotne da
bi ih klasifikovale, prema kakvim spoljnim crtama, ponašanjima ili manifestacijama, u
kakve standardizovane obrasce. Opštevažeće crte nacionalnog karaktera, pogotovu koje
bi se tražile, ili uzbuđivale, kod svakog pripadnika, pa čak i kod odabranih pojedinaca
koji reprezentuju naciju, ali i kao masovna pojava većine, – ne bi sobom apsolutizovale
jedinstvene karakterne osobine koje se isto tako ili u isto tako „velikim količinama“
ne bi našle i kod drugih nacija. Ne misli se time da obezličuju i izjednačuju nacije niti
osporava kulturno-duhovni identitet koje konkretne nacije, već samo naznačuje kakve
su skliskosti teorija o jedinstvenome nacionalnome karakteru.
Ako se zastane u samokretanju psihološko-emotivnog entiteta nacije, pa u ideosferama i kolektivnim osjećanjima sažima sva ukupnost nacionalnog karaktera, moguće
je objasniti određene samosvojnosti, ali i zapasti u subjektivističko „obrtanje“ nacije
u svome duhovnome hermetizmu. Vremenom se stvaraju predrasude i stereotipi koji
fiksiraju određene nacionalne osobine u nepromjenljive veličine/količine. Čovjek je
totalitet svih odnosa i osobina svoga i individualnoga i društvenoga bića. U psihološkoduhovnoj ravni se proiznosi i nadgrađuje čovjekov način života, koji u svakodnevnome
ponašanju ispoljava i ličnim i zajedničkim crtama temperamenta, mentaliteta i društvenog karaktera. One se sublimišu i u konkretnim vrijednosnim predstavama, obrascima
i sistemima o sebi, o svojoj naciji i o drugim nacionalnim grupama.
Svaka nacionalna kultura nastaje u mnoštvu naslijeđenih, nastavljenih, prevrednovanih i nanovo stvorenih djela, tvorevina i djelatnosti u procesima prožimanja i
oplođavanja sa okolnim i svjetskim kulturnim tokovima. Pošto čovjek stvara kulturu,
a kultura, opet, čovjeka, u njoj su sadržane i opšteljudske i opštedruštvene vrijednosti.
Što je koja nacionalna kultura u sebi samosvojnija i što je više autentična kultura utoliko
je sposobnija i otvorenija za neprekidno oplođavanje i za svestrano vrednovanje.
Ljubišino književno djelo se ne može zakriliti kakvim odjelitim, svejedno kako
se imenovalo, rasnim, etničkim, nacionalnim, niti plemenskim „karakterom“. Ono je
vrijedno po svojim umjetničkim i opšteljudskim vrijednostima.
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Kada se, valjda danak vremenu u kome je pisano, i za tolike značajne pisce svih
vremena, te i za Ljubišu, nađe da su – tendenciozni, pa poistovjete estetika i etika,
odnosno moral,15 onda zaista može samo da se svodi na odraze, na ogledalo, na puko
oponašanje narodnoga iskustva i govora.
Od Aristotelovoga mimezisa do socrealizma izrazi odbljesak, odraz, ogledalo, koje
je tvorac Teorije odraza Todor Pavlov pretvorio u obavezu, činili su omiljeno sredstvo
i „uputstvo“ kritičara. „Ogledalo“, makar čarobno, pa i iskrivljeno, kazuje ono što se vidi.
Vidoviti umjetnik, u traganju i oblikovanju umjetničke istine, stvara spontano/smisleno
novo viđenje života i svijeta. Traga nepoznato, nevidljivo, pokušava neizrecivo...
Svakako će književni: kritičari, analitičari, sistematičari, teoretičari, istoričari...
nastavljati svoj posao
upoređivanja
svrstavanja
vrednovanja
pisaca i nacionalne pripadnosti.
Za Ljubišu je raznorodna, izričita ili podrazumijevajuća nacionalna pripadnost.
Pregledanjem brojnih tekstova može se naći i da je srpski i hrvatski pisac, da pripada srpsko-hrvatskome književnome obrascu itd. Naravno, kontekstualno je izvodljivo
da se dokazuju pomenute pripadnosti. Ja ne smetam ni sporim takvu potrebu. Ljubiša
se najčešće svrstava u srpske pisce. U novije vrijeme se smatra crnogorskim pripovjedačem. Tako se ustvrđuje da „Crnogorska pripovijetka ima svoj pravi početak u djelu
Stefana Mitrova Ljubiše.“16
U obimnoj monografiji Jezik Stefana Mitrova Ljubiše Miodarka Tepavčević naznačuje da je osnovna namjena i suština knjige „da se sa različitih jezičkih nivoa sagleda i
osvijetli jezik ovog značajnog i znamenitog crnogorskog pripovjedača XIX vijeka.“17
Ljubiša jeste i srpski i crnogorski, i južnoslovenski pisac. Njegovo vrijedno književno djelo baštini i evropska, pa i svjetska literatura.
Bitno je za mene, međutim, da pisac svojim djelom pripada najprije čitaocu, sastvaraocu. Ako se zalazi i u nacionalnu utrobu i upotrebu sa poznatom formulom da
društveno biće određuje društvenu svijest, a nacionalno biće književno djelo, zadaje se
tegobni zadatak sa neizvjesnim ishodom. Nacionalni predznak sâm po sebi nije vrijednost, nego izvedenica, tek jedan od spoljnih obilježja mogućega prepoznavanja.
Koliko je djelo vrijedno čini kulturno blago, koje pripada čovječanstvu.
Za moju prosudbu je bitno da je Ljubiša vrhunski pripovjedač.
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III
O Ljubišinome jeziku su izrečeni hvalospjevi. Čak je jezik glavni junak Ljubišinih
djela. Za Skerlića su Ljubišine pripovijetke od velikoga filološkoga, naročito leksikološkoga interesa, što je potpuno tačno. Ograda nastaje kada se taj jezik provincijalizuje,
odnosno „nahodi vrlo veliki broj lepih, snažnih i originalnih reči, provincijalizama,
koji zaslužuju da uđu u književni jezik.“ Svuda se tvrdi da je sastavnica srpskoga jezika. Međutim, idila nije potpuna u imenovanju roda jezika. Jeste narodni jezik, ali nije
jednorodan po jasnoći i imenu.
Skerlić dodaje da je Stojan Novaković uputio pismo Jugoslavenskoj akademiji
znanosti i umjetnosti u Zagrebu i preporučio Pričanja Vuka Dojčevića, koje Skerlić
smatra najboljim Ljubišinim djelom, „kao vrlo važan stvor za Rječnik jezika hrvatskoga
ili srpskoga.“ Adolfo Veber je u Radu JAZU napisao da Ljubišine pripovijetke „mogu
razborita čovjeka dovesti na plavetni vrhunac hrvatskoga i jasnoga i žarkoga sloga.“
(Šćepan Ljubiša kao pisac, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 1881,
knjiga LIX, str. 20) (4, 433)
Objavljivanjem Pripovijesti crnogorskih i primorskih u Dubrovniku 1875. godine,
latinicom, Ljubiša „prestaje biti pokrajinski pisac i lokalna veličina, on prelazi granice
svoje uže domovine, postaje cenjen pisac srpske i hrvatske književnosti, i njegov značaj
sve više raste.“ (4, 425)
Skerlić prigovara nepoznatim, provincijalnim riječima, nerazumljivim poslovicama, lokalnim anegdotama, što „čini da delo ostaje često nejasno i kao pisano za jedan
uzak kraj i ograničen broj ljudi.“ (4, 448) Nabraja pri tome pozamašan broj riječi. Poznato je da se za Ljubišina djela obavezno stavlja i rječnik neobičnih riječi. „Sa tolikim
i takvim uvlačenjem provincijalizama jedna je književnost nemoguća. Rečniik kao što
je Ljubišin može oduševiti filologa, ali će obeshrabriti čitaoca i učiniti celo delo gotovo
nemogućim za sve druge krajeve gde se taj jezik ne govori.“ (4, 449, u fusnosti).
Razumljiva je Skerlićeva objeda Ljubišinoga spisanija, pošto je odista različit od
govora u većini srpskih krajeva.
Ljubišin izvorni crnogorsko-primorski narodni govor je obrazac crnogorskoga
jezika.
Ljubišine pripovijetke imaju i znatan etnografski interes, nastavlja Skerlić, vrlo
dobra su dopuna i ilustracija spisa Vuka Karadžića i Vuka Vrčevića, u kojima se opisuju
život i običaji srpskoga naroda. Teškoće nastaju kada „srpska publika u oblasti sremskošumadiskoga govora, u severoistočnoj i srednjoj Srbiji i u celoj negdašnjoj Vojvodini,
ostala je pogotovu ravnodušna, osećajući se dosta daleko od sasvim lokalnoga duha
tih pričanja, teško razumevajući isuviše provincijalan govor kojim su bile napisane.“
(4, 434)
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Značenjski je Ljubišino bogatstvo riječi izuzetno vrijedno, pa će biti trajno vrelo
traganja za suštinom narodnoga iskustva, umijeća i pripovijedanja.
Pouzdani jezikoslovac Asim Peco je upravo na jezičkome blagu, poredeći tekstove
iz sirove građe narodnoga govora, priča koje je sakupio Vuk Karadžić i opštenarodnoga
jezičkoga obrasca, ustvrdio da je Ljubiša satvorio vlastito umjetničko djelo, koje je,
ponavlja mišljenje Eriha Koša, začetnik naše umjetničke pripovijetke.18
Razvojem, sazrelo je shvatanje i opredjeljenje da se tzv. arhaizmi, provinicijalizmi,
dijalektizmi, crnogorski govori, preimenuju u crnogorski književni izraz pa imenuju,
i ustavno, u crnogorski jezik.
Za Ljubišu se, povodom stila i jezika, na koje se pretežno svodi osobenost njegovoga djela, ustvrđuje da je samouk.
Pitam: gdje se i kako uči da se bude pisac?
Zar nije i većina velikih spisatelja sama stvarala svoju „nauku“ i „vještinu“ pisanja,
na kojoj su teoretičari sazdavali svoje sisteme, načela, pravila i pouke?
Pokušavama da razumijem kritičare koji se trse da budu i sudije i sveci. Sporno je
pravo koje sebi pridaju da uče književnike što i kako da pišu. Malkice se čudim piscima
zašto strepe, jadaju se i pate od kritičarskoga „umijeća“. Djelo sve – nadživljava.
Piše se da je Ljubiša objektivan, da samo prenosi što je čuo u narodu, ili da se ne
vidi iza svoga djela.
U umjetničkome stvaranju nema – objektivnosti! Pisac je subjekt koji čak i kada
je fakcijska tvorevina stvara novu fikcijsku zbilju. Samo objekt može biti – objektivan,
da se poigram riječima. Flober je Madam Bovari, da pomenem poznatu izreku. U postmodernizmu jeste najavljena „smrt autora“, ali se nikako ne može potrti da je djelo
sačinjeno trudom spisatelja, kakvim god bilo načinom priređeno.
A Ljubiša je uistinu stvorio svoje djelo, sazdano na izvornome narodnome životu
i jeziku: sopstvenom imaginacijom, vrhunskim pripovjedačkim umijećem i estetskim
doživljajem društva i vremena u kojemu je živio. Opaske da je pisac prošlosti samo su
„kalendarski“ provjerljive. Ljubišino djelo jeste i o prošlosti, ali nije zastalo u prošlosti,
nego je kao svako vrijedno umjetničko djelo živo i u svakoj savremenosti, i u svevremenosti. Pabirčenje po događajima, prepričavanje detalja daje ponekad slikoviti pregled
piščevoga „materijala“, ali klizi po površini.
Ponekad se dojmi da je svrstavanjem pisca u vrstu, školu itd. književnoga roda, sve
rečeno i završeno, pa ostavi da tavori, ili zaboravi. Rado rabljeni pojam „višak značenja“ najčešće nadilazi konačnu ocjenu, koja ne rijetko liči i na – presudu. A vjerovatno
svako djelo, posebno Ljubišino, svagda je otvoreno za nove prosudbe, a čitaocu za nove
doživljaje.
U narodu kojega je priroda nadarila umijećem govorenja, punoga mudrijaša i
pametara, čini se da je i Ljubiša iste vrste, samo još – vještiji. Neki kritičari su ga tako i
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shvatili. Ja pokušavam da potvrdim ona mišljenja da Ljubiša nije samo sam vrh nastavljača usmenoga kazivanja, vrač narodnoga govora, nego samotvoran pripovjedač žive
energije, koja se samoobnavlja u traženju i oblikovanju umjetničkoga nad-života, smisla
bitka i bića, da se poigram sa filosofstvujućim izrazima, u vrsti nad-govora.
IV
Ima li suvislosti u pitanju: Kako kritičari sa srodnim svojstvima imaju sasvim oprečna mišljenja o istome djelu?
Ljubomir Nedić, Evropejac velike kulture i širokoga obrazovanja, po vrsti mišljenja
filosof i profesor, visoki intelektualac, strogi sudija (u nedovršenoj studiji 1901. godine), i Jovan Skerlić, francuski đak, nacionalni tribun i književni sudija, koji se zalagao
za jezik i stil evropske uglađenosti (u Letopisu Matice srpske, 1908. godine), kako ih
označuje Vasilije Kalezić, prosuđuju skoro suprotno o Ljubiši. (14, 29, 31)
Može se mudrovati, pa kazati da svako ima pravo
na svoj izbor,
na lični ukus,
na kritičarsku poetiku.
Za mene su prikladnija tri Isidorina zahtjeva kritičaru: a je „čovek retko probrane
duhovne građe, one koja spaja u sebi: veliku kulturu, i redak radni kapacitet čitanja i
učenja“,
da ima „snažnu imaginaciju sposobnu da otkrije sugestije stvaralačkog akta...“, i
da bude „jedinstvo imaginacije i refleksije, stvaranja i svesti o stvaranju“.
I kritika je, da se umetnem, tvorački čin, naizgled izvan kjiževnog djela, „spoljni
osmatrač“ po tuđim djelima. Vrednovanje je i estetički i etički čin. Ako imaginacija ne
pređe u razbarušenost, a erudicija u brbljivost onda književni kritičar može da ispuni
svoje tri „svete“ dužnosti.
Povodom Radomirove knjige tada sam zapisao i:
„Zlovoljni Skerlić odista je bio nepravedan prema Ljubiši. Radomir mu prigovara
što je pokazao ne samo analitičarsku, nego i političku i egzistencijalnu netrpeljivost i
zlovolju kritičara prema piscu. Ljubišu je smatrao više etnografom i filologom, nego
književnikom i umjetnikom. Svodi ga na sakupljača; optužuje za plagijat, bez prethodnih proučavanja; zamjera mu pretjerani istorizam, ne shvatajući odnos istorije i umjetnosti; tvrdi da „njegovo delo nije čisto književno“ zbog nerazumljivosti jezika; poredi ga
sa piscima drugog i trećeg reda da bi umanjio njegov doprinos književnom razvoju. Sve
što može Skerlić čini da ga istisne iz književnosti. Radomir V. Ivanović stiče utisak da je,
zbog apriorne netrpeljivosti, Skerlić svjesno načinio toliki broj „analitičkih promašaja
i grjehova, više nego u čitavom svom voluminoznom opusu zajedno“. (1, 132).
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Mislim da Jovan Skerlić, sa čijim „nalazima“ o Ljubiši su se mnogi sporili, odista
nije shvatio suštinu i vrstu osobenoga umjetničkoga tvoraštva.
Ljubiša nije bio salonski kozer, kitnjastoga stila mirjamovskoga tipa, nad čijim
pričama uzdišu mlade i ocvale gospođice „otmenoga društva“. Niti bira riječi koje gode
kritičarima vrste Jovana Skerlića, kojega Marko Car uzvisuje u prenosioca evropskoga
duha, ali sa manom pretrčioca u svim pravcima, koji pravi izlete i ovlašno razgleda iz
daleka. (5, XXV)
Skerliću se prigovara da nije shvatio prirodu Ljubišina dara, da je protivrječno
svrstavao Ljubišu u romantičara i realistu, (14, 30–31) da je poređenje sa Vrčevićem
„sasvim proizvoljna i neosnovana tvrdnja“ (5, XXVII).
Je li vrsta nemušte, a prozirne „kritike“ činjenica da od 1878. do 1916. godine u
Crnoj Gori nije objavljeno ni jedno Ljubišino djelo. Zanimljivo je da je tako i sa Njegošem. Osnovne razloge Miro Luketić nalazi „u dominaciji Nikolinog pjesništva i kulta,
a nije bilo ni domaćih kritičara“.19
Vladar i pjesnik nije trpio suparnike.
Začudno je da je Laza Kostić uzdigao Nikolinu Balkansku caricu u vrhunsko književno djelo. Primisao da igra ulogu ugodnika vladaru izvan je estetskih obzira.
Ljubiša svojom inventivnošću i doživljajnošću iznosi iz narodnoga vrela, kako bi
rekao Ivo Ćipiko: krv života, a ne pjenu života. Mislim da je ono „gušće“ od „krvavoga
mastila“, koje se spominje u kritikama.
Sve opaske i opisi da je patrijarhalni itd. život samo su „predmetni detalji“, koji
vrednosno ništa ne znače za Ljubišino samosvojno vrhunsko pripovijedanje.
Zar ga je Todor Stefanović Vilovski zaludu nazvao pripovjedačkim Rembrantom?!
Ne mogu da odolim da i sada ne ponovim ono što sam povodom Radomirove
knjige malko žustrije primijetio.
„Kako može biti toliko veliki kritičar koji u nabrajanju najboljih pjesama Laze
Kostića ne spominje „Santa Maria della Salute“, sam vrh svjetske poezije, i kojemu
pripisuje da je do kraja doterao mane romantizma, pokazavši kako se može rđavo proći
sa nešto talenta i sa mnogo spisateljske taštine, i koji je bolje nego iko predstavljao lažni
ideal romantičarskog „pojete“.20
Kakav je kritičar koji za knjigu „Saputnici“ Isidore Sekulić presuđuje da je suv
intelektualizam, da je nerazumljiva, bizarna, usiljena i knjiška, puna literarnog egocentrizma (Isto, str. 455). Osoba „Evropejskog ukusa“, kako su mu pripisivali, zar nije
mogao bar da nasluti istinsku vrijednost izuzetne Isidore. Sada možda pretjerujem, ali
sam sklon da dokazujem da je napr. pripovijetka „Bure“ uzvinula Isidoru do vrhova
književnosti. Poznatiji je svakako Gogoljev „Šinjel“, iz koga su izašli mnogi ruski pisci,
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ali bi se moglo, makar metaforično, kazati da su i iz Isidorinog bureta proizašli mnogi
moderni srpski pripovjedači, saputnici.
Dodaću sada i škrti osvrt na Luču mikrokozma. Njegoševom spjevu stisnuto je dao
samo tri rečenice: da je religiozno-alegorijski spjev o stvaranju svijeta i čovjeka, o borbi
Satane protiv anđela, i najmanje originalan njegov rad... U spjevu, kaže, ima poleta,
vizija je jaka, ideja visoka, jezik filozofski, religiozno osjećanje originalno i duboko.
(21, 172–173). Ljubiša je, već 1852. godine, mnogo bolje shvatio i vrednovano Njegoševo djelo, u kojemu je „pokazao dubljinu misli, bistrinu razuma i nedoskočimu vlastitost
narodnog jezika“. (Arhiv za povjesnicu jugoslovensku, knj. II, 1952;) (5, X)
Sve se mijenja, nanovo vrednuje. Samo umjetničko djelo, napisano, slikano, skladano... nepromjenljivo kako je dato. No, i ono je u stalnim promjenama doživljaja,
osjećanja, mišljenja, prevrednovanja, najprije onih koji ga čitaju, gledaju, slušaju... ali
i znalaca.
Stvoreno traje, sa-tvoreno bivstvuje, vrednovanje je uvijek novo.
Tako, i toliko, o Ljubiši i oprekama kritičara, i u kritičarima, za sada.
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Dušan Ičević
OPREKE KRITIČARA O LJUBIŠINOME KNJIŽEVNOME DJELU
rezime
Kritičari su visoko, ali i oprečno vrednovali Ljubišino književno djelo. Ovlašno su
ga shvatili oni koji su ga sveli na sakupljača narodnoga blaga, ili samo odbljeska/odraza
duha i rase, narodne duše, ili etnografsko-filološkoga, primitivnoga, patrijarhalnoga,
neoriginalnoga... spisatelja.
Temeljnije su prosudbe o Ljubiši kao samosvojnom stvaraocu, začetniku umjetničke pripovijetke i rijetkom umjetniku, koji se poređuje sa uzornim svjetskim pripovjedačima.
Osobito je vrijedno što je jezičko pučko krasnorječje nadgradio i nadvisio svojom
darovitošću umjetničkoga oblikovanja.
Stvorio je svoje djelo, sazdano na izvornome narodnome životu, iskustvu i jeziku:
sopstvenom velikim trudom, imaginacijom, vrhunskim pripovjedačkim umijećem i
estetskim doživljajem društva i vremena u kojemu je živio.
Stefan Mitrov Ljubiša je vrhunski pripovjedač.

Момчило Голијанин

СТЕФАН МИТРОВ ЉУБИША У КЊИЖЕВНОЈ КРИТИЦИ

Асрак: У овом раду одмјерава се књижевнокритичко и књижевноисторијско вредновање дјела Стефана Митрова Љубише у темељном опсегу биографских и литерарних
чињеница.
Кључне ријечи: Љубишa, Његош, Тодор Стефановић Виловски, Јован Скерлић, Љубомир
Недић, Марко Цар, Исидора Секулић, Видо Латковић, Велибор Глигорић, Ђуза Радовић,
Михаило Ражнатовић, Љубомир Зуковић, Божидар Пејановић, Ново Вуковић, Радомир
В. Ивановић.

Прошло је преко 130 година од Љубишине смрти, а да се још нијесу смириле страсти око његовог живота и дјела. Још увијек је, можда сада и понајвише,
предмет књижевних истраживања, преиспитивања, признавања и оспоравања.
Ових посљедњих, додуше, све мање.
Писци се, скоро по правилу, у вредновању прецјењују или потцјењују, мада
није мали број оних који нијесу довољно оцијењени. Можда је понајмање оних
који су правилно и реално вредновани и које је књижевна критика и историја
књижевности смјестила тамо гдје им је мјесто. Јасно, и читалачка публика, јер се
ни њен суд не може одбацити.
Гдје је овдје мјесто Стефана Митрова Љубише? Значај Љубише као приповједача, новине које је увео у нашу књижевност својим дјелом, богатство језика
својих јунака, а потом и његов утицај на бројнe наше писце, превасходно приповједаче (Симо Матавуљ, Петар Кочић, Иво Андрић...) наметнули су својеврсну
обавезу историчарима књижевности и књижевним критичарима да се помније
позабаве Љубишом. Као резултат тога су и научни симпозијуми о њему, бројни
зборници са тих симпозијума, монографије... Нећемо, дакле, много погријешити ако кажемо да Љубиша спада у ону групу писаца који су, сасвим оправдано,
темељито посматрани и изучени. Но, и поред тога, увијек се има и може казати
још по нешто. Увијек се могу пронаћи нови елементи у пишчевом животу и дјелу
који могу утицати на промјену до тада донесених судова. Ни Љубиша није ту
изузетак. Да ли су дефинитивни досадашњи судови о том коме правцу припада;
има ли код њега више романтизма или реализма...?
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О њему се доста писало. Истицане су врлине и вриједности његовог обимом
скромног дјела, али и замјерке на дјело и његово политичко ангажовање.
Ми се, у овом казивању, нећемо бавити ни монографијама ни зборницима
који су се у посљедње вријеме појавили о Љубиши. Говорићемо искључиво о
појединачним критичарским радовима о овом приповједачу и притом покушати да укажемо на супростављена мишљења, какав је случај са, нпр. Недићем и
Скерлићем.
Релативно кратак живот, касно национално отрежњење (српску азбуку је
почео учити у 14. години живота), боље познавање у раној младости италијанског него српског, одсуство редовног школовања (Љубиша је скоро самоук), запослење у 19. години ради сопственог ухлебљивања и обезбјеђења средстава за
живот мајци и сестри, а потом и озбиљна загриженост политиком и ангажовање
у њој, што је допринијело да je Љубиши oстало мало времена за право књижевно стваралаштво. Политичко ангажовање Љубишино, каже Исидора Секулић,
умногоме је умањило његов књижевни учинак. Његово касно појављивање са
приповијеткама никако не значи да Љубиша до тада није ништа покушавао на
књижевном пољу. Зна се да је доста успјешно преводио са италијанског и француског језика. Видо Латковић овај његов рад не види као потребу приближавања
тих дјела „изображеној врсти“ читалаца на приморју, јер су безмало сви могли
читати италијанске пјесме у оригиналу, него је хтио да докаже да се та дјела могу
„посрбити“, да се могу веома успјешно превести на српски језик. Уосталом и сâм
Љубиша каже за та нека дјела нпр. за Ариостове сатире, да би читаоце могла
преварити да су оригинална. Тиме није хтио да похвали себе, своје преводилачко умијеће, него указати на изузетне пјесничке могућности српског језика. Овај
моменат је утолико значајнију ако имамо у виду податак када је Љубиша научио
азбуку и када је почео показивати интересовање за српску књижевност. „Оплијени ме и зачари богатство народних умотворина, па нешто из Вукових збирка,
нешто свагдашњим саопштењем народом црногорским и приморским изучим
матерњи језик, омили ми се и уљубим се у оно што сам прије мал’не презирао.“
Ово Љубиша признаје тек послије женидбе са Софијом, кћерком Јока Ћеловића,
која је у њему пробудила љубав и према српском језику и према књижевности
написаној на том језику.
Касно појављивање у књижевности још увијек не значи да он није размишљао
о томе. Тодор Стефановић Виловски биљежи Љубишино објашњење: „Ето зашто
сам се бојао да пре времена изађем пред свет са мојим Приовијесима и зашто
сам се на овај корак решио у мојим зрелим годинама, пошто сам већ пола века
провео у раду. Мени је ваљало понајприје проћи кроз многе, премноге фазе чо-
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вјечјег живота и људске борбе, па да се ослободим за приповедача.“1 Тиме, тим
страхом се може објаснити и неуједначеност у вриједности тих приповједака.
Повремену подбаченост у квалитету у појединим приповијеткама критичари углавном виде у одсуству његовог школовања. Такав је случај, нпр., са
„Скочијевојком“. Видо Латковић уочава бројне историјске дигресије које је Љубиша желио и да документује: „Љубишин приповедачки манир да историзира, да
у причање убацује историјске осврте, да се позива на хроничарске записе и слично, упадљиво приметан у неким његовим каснијим приповестима и причањима, није увек уметнички сазрео; намештено више пута звуче ти умеци.“2 Усто,
аутор се у овој приповијеци често превише задржава на опису народних обичаја.
И једно и друго је реметило основни ток причања. Па ипак, „Највеће потешкоће
при компоновању и обликовању уопште чинили су: обимност грађе, узимане из
разних извора, и сложеност идеја које је Љубиша овом приликом хтео да конкретизује. Три догађаја са историјском позадином (одлазак Стефана Штиљановића
из Паштровића и његова делатност у Босни и Срему, војничка каријера Стевана
Калођурђевића у турској војсци и разарање старог манастира Ратац од стране
млетачке војске), две фолклорне творевине (легенда о особинама Скочидјевојака
и бајка о невино гоњеној пасторци) и, најзад, реминисценција на Манцонијеве
Веренике, све то укомпоновати у једну сливену приповест представљало је тежак
задатак и за много искуснијег новелисту (или писца романа) него што је то био
Љубиша. Осим тога Љубиша је хтео да у лику Стевана Калођурђевића прикаже
унутрашњи сукоб између личних осећања јединке и колективне, у овом случају
племенско-патријархалне, етике и да тај сукоб образложи и разреши. Најзад,
настојао је да наслика живот средине што свестраније, а обичаје и схватања,
и позитивне и негативне људе, а посебно, и то нарочито, да што убедљивије изнесе тешке прилике у којима је његово племе живело под млетачком влашћу. Све
то није могао постићи.“3 Па и поред тих субјективних, а и објективних, слабости
пишчевих, Љубиша је показао снагу свог приповједачког талента и језичко-изражајне могућности, у разговорима његових јунака, било да се воде унутар истоплеменика, било однарођених племеника или млетачких племића и њихових
слугу. Он је свјестан богатства језика којим говори и којим пише. Тако за приповијест По Анровић, нови Обилић Латковић каже да је писана „необично, скоро
разметљиво богатим језиком, и у лексици и у синтексичким обртима, засићеним
метафорама и поређењима.“ А ово је одлика свих његових приповиједака.
1
2
3

Цитат преузет из књиге Вида Латковића Сјеан Миров Љубиша, ИП „Рад“, Београд, 1964,
стр. 20.
Др Видо Латковић, Сјеан Миров Љубиша, ИП „Рад“, Београд, 1964, стр. 27–28.
Исто, стр. 31–32.
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Латковић код Љубише, што је природно за све писце, види и успоне и падове, достигнућа и поремећености. „Новелистичке амбиције одводиле су га више
пута на странпутице; није његова снага у настојањима да те амбиције оствари.
Најснажнији је кад сасвим саживљава са средином коју слика, кад је он и као
писац једноставно један њен члан; и само дотле. Чим се поведе за неким страним
утицајем, чим пожели да буде и литерата, а не само тумач, чим своја лична, изван завичаја стечена искуства било на који начин уплете у причање, њега издаје
снага, он клоне.“4
У Причањима Вука Дојчевића, посебно у неким причама, Латковић види како
„Љубиша нагиње конзерватизму, и да је при том чак и тенденциозан, мада тиме
није пореметио унутрашњи склад приче, нити њену композицију.“
Јован Скерлић сматра Причања Вука Дојчевића неком врстом књижевног
тестамента Љубишиног, јер се скоро поистовјетио са својим јунаком, заволио га
толико да га је пустио да прича мјесто њега. Вук Дојчевић је постао нека врста
митске личности у Јужном приморју.
Скерлић није био једини који је био критичан према Љубишином дјелу, а
посебно према његовом политичком раду, али је био вјероватно међу ригорознијим. Сметале су му понекад и похвале других на рачун Љубишиног дјела.
Приказујући књигу Тодора Стефановића Виловског о Љубиши, Скерлић овоме
замјера што је „као и многи други пао у неизбежну грешку писаца његовог нараштаја код којих је критичко осећање готово реткост, који о покојницима, нарочито
о акозваним великим окојницим (подвукао М. Г.), нису у стању да говоре без
лирског одушевљења и панегиричних суперлатива. Он је тако место критичког
погледа дао дитирамбе, китећи и улепшавајући свога јунака.“5 А, кад је у питању
Љубишина политичка ангажованост, Скерлић у истом осврту даје и свој коментар:
„Његове идеје о политичкој будућности српског народа, његови погледи како треба
владати, његово мишљење о унутрашњем политичком развитку Србије, таква су
да му одиста не служе на част.“6 Замјера Виловском што прећуткује неке ноторне
чињенице (опис Аја Софије у Цариграду, и по Љубишином признању преузет је из
де Амичисовог описа Цариграда), истичући да „човек може бити велики пријатељ
и велики обожавалац Стјепана Митрова Љубише, али треба бити још већи пријатељ истине“. Признаје, међутим, да је Виловски указао на многе важне податке из
којих је видљиво, нпр. да је Љубиша био више „романтичар из Вукове школе но
што је ближи новој, реалистичкој школи“. Овом примједбом је Скерлић отворио,
или боље – подгријао, питање Љубишине припадности књижевном правцу (ро4
5
6

Исто, стр. 43.
Јован Скерлић, Писци и књие, књ. II, „Просвета“, Београд, 1964, стр. 230–231.
Исто, стр. 231.
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мантизму или реализму) о чему ће код каснијих критичара и историчара књижевности бити доста ријечи. Преовладаће ипак мишљење да он припада реализму,
мада су Скерлићева опредјељења за Љубишин романтизам присутнија. Скерлић
је западњак по култури и духовној орјентацији. Он је истицао „враћање књижевности народу, али му нису били блиски писци народско-фолклористичког смера
какав је Љубиша, него модерни реалисти западног кова попут Матавуља“.7
Љубишине преводе италијанских пјесника Скерлић види као лоше одрађен
посао: „И племенитог Хорација, и трагичног Дантеа, и грациозног Ариоста, он
је преводио у баналном трохејцу и једноликој дикцији наших народних јуначких
песама.“8 Он оспорава Љубиши и пјесничко осјећање: „Сви ти његови преводи
су од слабе вредности. Пре свега Љубиша није био песник, и скоро сасвим му
недостаје песничко осећање. Затим, он је тешке руке и неспретно ишао далеко
са својим посрбљавањем.“9
О лошим књижевним почецима Стјепана Митрова Љубише говорили су, по
Скерлићевим наводима, и Нићифор Дучић (због штампања Његошевог Горско
вијенца латиницом) савјетујући му „да се не приања посла који добро свестрано
није испекао“, и др Милан Решетар, „налазећи у њему мало разумевања и знања,
а много намера“.
Скерлић замјера Љубиши нескромност коју је показао у аутобиографији под
називом Сефан Миров Љубиша. Писао ју је у трећем лицу, како каже Скерлић, како би могао себе одбранити (од политичких напада) и хвалити. Па ипак
признаје Љубиши да од 1875. године „престаје бити покрајински писац и локална
величина, он прелази границе своје уже домовине, постаје цењен писац српске
и хрватске књижевности и његов значај све више расте.“10 Истиче Љубишину
љубав према језику и управо у њој види његове побуде да почне са писањем, истиче његов допринос лексици српског језика, али и етнографији: „Код Љубише
има више народнога и народскога, националног и популарног, но можда и код
једног од наших приповедача.“
Послије ових признања Скерлић прави „одступницу“. Он упозорава да „се
треба чувати од претераног одушевљења писаца који су раније писали о њему и
који су цело његово дело проглашавали за најпотпунију манифестацију народног
духа и душе“,11 наводећи бројне позајмљенице из других књижевности, превасходно италијанске и цитирајући симпатичну опаску Марка Цара како је Љубиша
7
8
9
10
11

Јован Деретић, Исорија срске књижевноси, „Нолит“, Београд, 1983, стр. 438.
Јован Скерлић, наведено дјело, стр. 238.
Исто, стр. 238.
Исто, стр. 240.
Иcто, стр. 248.
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„окивао туђе алем-каменове у финој позлати своје речитости“. И уистину, Скерлић је навео доста примјера подударности Љубишиног дјела са дјелом Италијана
Манцонија, на шта је указивао и дубровачки професор Стијепо Кастрапели. Било
је ту и неоснованих критика и замјерки од којих се Љубиша бранио тако што је
за свако своје дјело навео извор од кога је добио грађу за које дјело.
Скерлићева замјерка Љубиши да је исувише преплитао историјску прошлост
и садашњост, да је историјским личностима придавао своје идеје и судове – може
се условно прихватити. Наиме, сваки писац у своје дјело уноси и себе, своју поруку, свако дјело је помало са тезом и тенденциозно. С тог становишта посматрано
не може се прихватити ни Скерлићева оцјена да је Љубиша „заборавио и на
природу и особености свога јунака и на програм који је себи поставио“ (мисли се
на Вука Дојчевића и његова Причања – пр. М. Г.). Приписује Љубиши конзерватизам којим хоће да задржи старо вријеме и навике и да није разумијевао младу
генерацију која се 70-их година борила за културну и уставну земљу. Љубиша
се, по Скерлићу, нашао између романтизма и реализма. Оспорава се понекад и
историчност: „Он није историјски писац. Његове приповетке имају превише реалистичкога и личнога елемента, да би се могле сматрати за историјске, а сувише
су развијене на историјској подлози, исувише имају романтичарског историцизма, да би се могле уврстити у реалистичке.“12
Посебна замјерка Љубиши је што су његове приповијетке, у којима се поводи за народном књижевношћу, веома примитивне; своде се на „описе народних
обичаја и виртуозно руковање народним језиком“.
Но, и поред ових непримјерених судова које је дао о Љубиши, неке његове
замјерке стоје. Пренаглашена је употреба провинцијализама у лексичком и у
стилистичком погледу. Скерлић је ту децидан: „Са толиким и таквим увлачењем
провинцијализама једна је књижевност немогућна. И речник као што је Љубишин може одушевити филологе, али ће обесхрабрити читаоце и учинити цело
дело готово немогућим за све друге крајеве где се тај језик не говори.“13
За разлику од Недића који је истицао психологију народа коју је Љубиша дао,
Скерлић констатује „психологија (је) у његовом делу сведена на најмању могућу
меру тако да је готово и нема“. Он такође, супротно Недићевом мишљењу, сматра
да је суд о „Љубиши као Његошу у прози“ превазиђен и да је то важило у вријеме
филолошко-етнографске критике, која је ишчезла. „Ако се баш хоће поређење“,
закључује Скерлић свој суд о Љубиши и његовој сличности са Његошем, „Љубиша подсећа на Његоша, али не на Његоша генијалног песника оног високог
12
13
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уметничког и силно оригиналног дела које се зове Горски вијенац, но на Његоша
народног певача Куле Ђуришића и Чарака Алексића“.14
Неуједначеност судова о Љубишином дјелу и његовом вредновању, а она је
евидента, умногоме је, по Ђузи Радовићу, настала под утицајем Јована Скерлића,
његовог недовољног познавања патријархалног живота Црногораца и Херцеговаца, а друго због његових западњачких надзора, по којима је „могло бити
истинско добро само оно што се у првом реду, својим обликом, својом литерарном фактуром приближавало новијој европској књижевности“. Радовић истиче
недовољну читаност и ишчитаност Љубишину; Љубиша је, по Радовићу, имао
мало читалаца, мало оних који су га разумијевали. Узроке томе треба тражити
у Љубишином недостатку лиризма „или бар оних лирских залистака на чворноватим, храстовим гранама његовог приповедања.“ Можда је једино Љубомир
Недић био тај који је ушао у душу Љубишиног дјела.
Љубиша је, по Недићу, више националан од других писаца. „Живот којим
живи народ у приморју и у Црној Гори има више национално обележје нo онај
којим живи народ, рецимо, у Мачви, или Срему, и отуда приповетке из тих крајева имају више и општији национални карактер, по томе што ти крајеви више
живе историјским националним животом. И отуда и Љубиша, који је сликао
живот народни у тим крајевима има више националан карактер но други приповедачи српски.“15
Недић види битну разлику између Љубише и многих других приповједача.
који су описивали народии живот, у чињеници да cу сви или скоро сви остали
„износили појединце, и, износећи ове, износили, посредно и оно што је опште, што
је cвему племену заједничко. Код Љубише је то друкчије. Он је, као прави српски
приповедач, износио општу душу народну, не како се она јавља у души појединца,
индивидуално, него како се она јавља у свему племену, колективно; његова психологија индивидуална није психологија племена, pace, психологија народа.“16
Доктор логике и професор философије, логике и психологије на Великој школи, Недић је проницао у психологију и Љубише и његових личности и запажао оно
што многи послије њега и у његово вријеме нису успијевали: он је приказивао психологију племена, народа... Приказивао је дух народа, његове творевине, као што
су језик, обичаји, вјеровања, народне умотворине. To је оно што се код Љубише
види, а не види код других приповједача. Љубиша је своје приповијетке радио по
усменом казивању. „Изгледају нам као да их је он доиста само, како вели, скупио,
14
15
16

Исто, стр. 262.
Љубомир Недић „Стјепан Митров Љубиша“, у Суије из срске књижевноси, Матица
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сложио и прегледао.“ Код њега нема имитације; он прича у народном духу, „све
нашироко; излагање, главни догађај, епизоде, дијалози, све је у широком, епском
сгилу“. Недић не замјера писцу што није много oбраћао пажњу на композицију,
на јединство у приповиједању, на то што је главно од споредног, што је понекад
епизодне личности и догађаје стављао у први план. To је управо одлика народног
говора у коме се епизоде јављају као дигресије, а нису то.
Сљедећа карактеристика Љубишиног дјела, коју види Недић као вриједност,
јесте чињеница да овај писац не гради личности; oне више дјелују као ае.
Oн их, дакле, не описује, он их уводи. Опис Кањоша Мацедоновића, или Руже
из Скочијевојке, дат је у једној реченици. Он не oбpаћа посебну пажњу ни на
унутрашњу обраду карактера појединаца. Све ово говори да је код Љубише у
првом плану колектив и догађаји о којима прича. Љубиша се не задржава ни на
описима спољне природе. Све су то, пo Недићу, позитивни моменти код овог
писца. Недић ће похвалити код Љубише и нека поређења која не би прихватили бројни критичари. Присјећамо се поредбе Стеванове опсједнутости Ружом
коју пореди с коњском мувом. Није дато естетски, али је јасно. A то јо задатак
приповиједања, Љубиша је велики кад приповиједа народним говором. У оном
тренутку кад се упусти у књишко приповиједање, oн губи нa оригиналности, па
тиме и на квалитету. И управо због тога, због књишког казивања, Недић истиче
Љубишину приповијетку Горе, или како Црноорка љуби.
Има довољно разлога због којих многи критичари, а читаоци особито, нису
довољно схватили овог сликара Црногорског приморја. Неки нису осјећали, доживљавали тај народ, те обичаје, тај патријархални морал, а неки се нису довољно
ни упуштали у анализу његовог дјела. Но, док постоји историја књижевности, док
постоји потреба за њеним проучавањем, постојаће и неки прозори кроз које ће
се моћи завирити у пишчево дјело и пронаћи нешто што је до тог тренутка било
невидљиво. Неко ће уочити у томе врлине, а неко ће покушати да oспори пишчеве
вриједности. Уосталом и сам Радовић нa неки начин оспорава Љубишине литерарне вриједности и истиче да „он није ни писац изузетно дубоке интелигенције,
ни човек јаке контемплативности ни јаког сензибилитета. Oн нема продорне снаге
великог писца, ни oног мисаоног и емотивног неспокојства које га гони у сударе и
ствара oне магичне жиже обезнањености пред дубинама и страховима живота и
историје“.17 Истина, понекад ће Радовић бити доста двосмислен, тако да читалац
тешко увиђа уписује ли му те судове у позитивне или гријех: „Љубишина приповетка сва је у догађајима, не у догађању, не у трајањима и разливањима неког збивања.
Његов свет личи на језеро чијим обалама стално грувају таласи. Он не допушта,
17

Ђуза Радовић, Предговор Приовијекама Стјепана Митрова Љубише, Матица Српска –
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као што раде други приповедачи, да се талac збивања стиша, да се слегне и разлисти у жуборењу и ископни у тананим пенама у осећању и мисли читаочевој, да
се разлије и сточи психологијом и филозофијом једне личности, да се макар мало
и макар само нa махове смире и просуше његове приповедачке обале. Па ипак oн
нигде у својим приповестима не остаје у догађају. Он увек излази из њега и од њега
прави ако не једну филозофију, а оно један морал.“18
Мада посљедњом реченицом Радовић покушава да на неки начин ода заслужено признање писцу, не можемо се отети утиску да се ayтop оваквог суда заплео
у слаткоречивост и нарцисоидну глагољивост, која нас није извела на прави пут
Љубишиног разумијевања. Уосталом, ово нису једине нејасноће и неслагања критичара и писца. Пocтoje неке неусаглашености Радовићевих ставова са пишчевим
и када је у питању Љубишина религиозност, односно нерелигиозност: „Објективна истина уметничких чињеница упућује на закључак да његовом побожном
и богобојажљивом човеку, измученом и сломљеном у тој борби, није увек остављена могућност прибежишта чак ни у његову религију, ту тамну крајину коју
је пpe свих филозофија и свих историја људске слабости, незнање и малоумност
засадила најлепшим и најбесмисленијим детињским словима“.19
Ово хипотетичко закључивање Радовићево побија сам писац у „Живооису“
и даље каже: „Љубиша је ревносни хришћанин, љубитељ своје вјере и цркве. Код
Срба (ово сам чуо од њега) највиши дио народније обичаја стаје у тијесној свези
вјерским обичајем, тако да је тешко вјеровати да је добар Србин онај који те обичаје презире или хладнокрвно штује, па био од турске, католичке или православне вјере. Ти су обичаји спасили код Срба народну свијест, они ће ју и гајити.“20
Интересантно је да Радовић очигледну тенденциозност у појединим Љубишиним дјелима оправдава, истичући да то аутор ради „на довољно широк и
уметнички складан начин“, те да то „осећамо пре као унутрашњу потребу света
који нам писац даје, него као спровођење неке литерарно-утилитаристичке и
моралне тезе“.
Но, истовремено Радовић, као да контрира својим ранијим судовима. Говорећи о Љубишиној „ширини“ и „складности“ каже: „Није имао осећања за простор који је потребан уметничком податку да би он добио неопходна сенчења и
перспективу која чини његову пластику и у животу. Зато нам овај писац личи на
горосечу који обара стабла, не водећи рачуна да ли ће свако од њих имати своје
место или ће много бити затрпано, ако не и поломљено у паду.“21
18
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Иначе стоји Радовићева констатација, а она је присутна и код других критичара (Латковића, нпр.), да Љубиша својеврсним „анексом“ катарзично описује
крај свих актера, нешто слично ћемо касније видјети код Лазе Лазаревића.
Да је Љубишино дјело тешко удјенути у постојеће клишее показала је и
Исидора Секулић, која истиче да „Љубишина прича није ни новела ни такозвана кратка прича, него је врло оригинално причање летописног кapактера. To
је неуоквирена, широка фреска, која не приказује живот уопште, и живот кроз
измишљену фабулу. Љубишина прича приказује живот тамошњег народа у минулом времену и на основи локалне историје.“22
Када је у питању Љубишина оригиналност, Ђуза Радовић каже: „Oн је свуда
исувише личио на сâмог себе. Није имао оних уметничких изневерења свога
стила, својих назора, својих обавеза, – онога што понекад тако много значи као
чар извесних писаца. На његовој књижевној богомољи сва звона потичу из исте
радионице и сва она звоне истим звуком.“23
Оно што је заједничко за многе проучаваоце Љубишиног дјела је констатација да постоји сличност између Љубише и Његоша. Што је Његош у поезији,
то је Љубиша у приповијеци. Сличности су посебно истакнуте између Његошевог Драшка и Љубишиног Кањоша и њиховог боравка у Млецима. Тако Милија
Станић у Кањошевом одбијању дуждове понуде да му дâ кћер за жену сматра
најузвишенијим моралним чином, јер се тиме чувао неписани закон да се Паштровићи узимају међусобно и нa тај начин чувају образ својих сестара. Свако
одступање од тог правила, какав је случај са Гордом из истоимене приповијетке,
завршавао се трагично.
Тодор Стефановић Виловски, власник и уредник бечке Срске зоре, који је
написao симпатичну књигу о Љубиши, својевремено је у Панчевцу, чији је био
дописник из Беча, назвао Љубишу „проданом душом“ и „издајником“. Учинио
је то послије Љубишиних политичких лутања и неких оптужби нa његов рачун.
Али када су у питању његова дјела, овај познавалац Љубишиних дјела, сматра
да је овај досегао највећи врх у оним приповијеткама у којима говори о моралним вриједностима појединаца. За примјер узима Вукца (из приповијетке По
Анровић, нови Обилић) који одбија примамљиве понуде Арбанаса да би пролио
братску крв. „To је моменат који је можда најјачи у читавом Љубишином опусу,
који се пење до ријетке, величанствене људске узвишености, до крајњег самоодрицања, до свијетлог, као сунце чистог лика човјечјег.“ Овај истински пријатељ и познавалац Љубишин ипак не заборавља да истакне да је политика „била
22
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почетак и свршетак Љубишине каријере. Он је њојзи остао веран до гроба и није
се ње клонио чак ни онда, када га је она прва почела напуштати“.
Љубишиним дјелом се озбиљно позабавио и Михаило Ражнатовић, који је
и приредио његово Пучко краснорјечје. У доста обимној студији аутор је, нажалост, више простора посветио друштвено-политичким приликама у којима
су живјели Паштровићи и Љубиша у њима, његовом политичком ангажовању,
његовим несналажењима у играма које cу вођене у тo вријеме, а и раније, око
Црне Горе и Црногорског приморја између Млетака, Аустрије и Турске, негo што
се позабавио његовим дјелом. У доста случајева Љубиша је био „жртва својих
политичких начела“. Отуда и Ражнатовићева констатација да је иза њега „остала
кратковида политичка покорности Бечу, којом је и себе и оне које је требало да
води – одводио странпутицом, у бечку ’легалност’, кроз чије кврге је мислио да
може помоћи обесправљеном народу.“
Ражнатовићева замјерка Љубишином дјелу је у пренаглашеној употреби моралних сентенци: „Те морализаторске сентенце које су незгодан, рогобатан калем
на ткиву приповијести, без којих би oнe апсолутно могле да опстоје и требало
би да их нема. Љубиша је износио највише из наивног вјеровања да је директно
пословично казивање најефикаснија, најјача поента причи, да је то обавеза приповједача, услов без кога се не може причати, пошто прича треба одмах да врши
намијењену јој етичку функцију.“24 Ту се мисли на она „наравоученија“ која се
јављају на крају бројних Љубишиних приповједака, које се фактички своде на
ту народну изреку, поуку, типа – „Како су чинили, тако су и обршили“, „Ако
сте и виши и јачи Бог је врх свију“, итд. Већ смо констатовали да је ово замјерка
безмало свих критичара који су писали о Љубиши.
Посебно свијетло на Љубишино дјело бацио је Љубомир Зуковић. Будући да
је професор и познавалац народне књижевности, Зуковић ћe значајан акценат
ставити на историјску подлогу неких Љубишиних дјела и на сличноет његових
јунака, на ликове из епских пјесама и народног предања. Можда је то најнаглашеније истакнуто у посматрању Кањоша Мацедоновића. Нo, прије него што
ћe правити оправдана поређења Kaњошa Мацедоновића са великим српским
јунаком Марком Краљевићем, Зуковић аргументима побија до тада увријежено
мишљење у књижевној критици да је име Кањоша Мацедоновића измишљено
име, да такав није постојао и да га је Љубиша „креативно изградио и општељудски осмислио“. Аутор се позива на до тада познати документ Љубе Шимића
„Листине о одношајах између јужнога Словенства и Млетачке републике“ који
је потписало четрнаест паштровских племића међу којима је на десетом мјесту
24

Стјепан Митров Љубиша Пучко краснорјечје, Предговор Михаила Ражнатовића, „Графички
завод“, Титоград, 1966, стр. 44.
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потпис Cagnjos Bеadenovig blisihuja, али и на новије вјеродостојне изворе који су
објављени y Минхеиу 1971. год. под заједничким насловом Acta Albaniae Veneta.
Ријеч је о уговору који је потписан између Паштровића и Млечића 12. маја 1424.
год, а склопљен нешто раније, 4. априла. Један од потписника овог уговора је
Cagnios Macedonovich, раније на латинском наречени Bеadenovig.
Зуковић овај податак доводи у везу са почетком приповијетке Кањош
Мацеоновић за коју се каже да је „из петнаестог вијека“: Кад их (Паштровиће
– пр. аутора) гладне године 1423. почетком травња превари и премами поморски војвода Бембо да се својевољно метну под закриље крилагога лава Светога
Марка, да их тобоже Турчин не опржи, уговоре писмено на Дробноме Пијеску, да
ћe им се оставити у свој цјелини староставник, и да им се неће узимати никакав
порез на данак новчани ни крвни.“
Сви ови подаци, укључујући и име млетачког војводе Francesca Bemba, који је
представљао дужда и Сенат, јасно, по Зуковићу, доказују да је Љубиша имао на увиду
овај уговор, да га је озбиљно простудирао, да је посудио aутентично име Кањоша Мацедоновића, као што је, вјероватно, посудио још неке податке из тог документа. Додатак иза имена и презимена Кањоша Мацедоновића у италијанској верзији Blisаch
Vаzzetta указује на назив Љубишиног села и племена Близикуће гдје су Љубише
живјеле, а штo oпет указује на то да је Kaњош далеки Љубишин предак. „Према томе“,
закључује Зуковић, „прича Kањош Мацеоновић испредена је, уз потпуно свјесно и
промишљено пишчево стваралачко опредјељење, из усменог народног предања које
је уклопљено у чврст и тачно одређен историјски оквир. Прича је, међутим, прављена
превасходно по угледу на епске народне пјесме, а цијела је истина и тo да је Љубиша
сва евоја дјела, па и ово, писао и „међу лучама Његошеве поезије“.25
Послије овакве констатације Зуковић је поткрепљује подацима из наше народне епике. Јасно, најприкладнију поредбу нашао је између Кањоша и Марка
Краљевића.
Кањош Мацедоновић се нашао у сличној ситуацији у којој се, прије непуно
пола вијека, нашао Марко Краљевић: Кањош се приклања Млецима и дужду како
би гa овај бранио од Турака, а Марко, истина из других побуда, пристаје да служи
султана и Турке. Господари и једног и другог, и Марка и Кањоша, имали су своје
рачунице. Турци да имају Марка у приправности кад им затреба да се бори са
одметницима – са црним Арапином, са Мусом Кесеџијом и иним пpoтивницима,
а Млечани су у Паштровићима и њиховом Кањошу видјели сталну резерву за предвиђене и непредвиђене изазиваче. Кањош, сјећамо се, замјењује дужда и излази нa
мегдан некој „чоечетини фурланској“ којој не смједоше изаћи Млечићи.
25

Љубомир Зуковић у Предговору књиге Стефана Митрова Љубише Кањош Мацеоновић и
руе риовијеке, ИРО „Веселин Маслеша“, Сарајево, 1980, стр. 17.
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Ни Марко ни Kањош нису наивни. Знају они с ким имају посла, али „зла
година орла притјерала да зимује међу кокошкама“. И један и други се жртвују за
свој народ, и један и други од два зла бирају оно мање. Уцијењени cу и један и други, изложени понижењима, али, по оној народној да „и мачка сврх себе гребе“, и
они се бране. Тако Кањош, који је мален и неугледан, на примједбу Млечана да су
очекивали бољег јунака, одговара: „Моја господо! Бољи и виши пођоше бољијема
и вишијема, а ја једва вас допадох.“ Знају и Марко и Кањош да су одбачени кад
не требају. Марко чами у тамници, а Кањош се потуца по Млецима од немила до
недрага прије двобоја са Фурланом. To га чека и касније – зна он то.
У прилог Зуковићевој тврдњи о постојању сличности између Љубишиног
дјела и народне епике иде и примјер попа Андровића који погибе јуначки попут
Обилића. И један и друти су испровоцирани подлим приговорима о издаји.
Најаналитичкији приступ Љубишином дјелу Причања Вука Дојчевића дао је
Ново Вуковић. У обимној расправи од око шездесетак стрaнa, која се јавља као
предговор Причањима, Вуковић је веома минуциозно улазио и ушао у све поре
овог дјела. Обрадио је он и језик, и стил, и композицију, и ритам, и психолошку
продубљеност дјела, и његову контемплативност, и социјалну димензију његовог
јунака и његових сабесједника, и колективну свијест Црногораца, Mлечићa и Арбанаса, и инкорпорираност народног предања у дјело... Пoceбно је карактеристична функционална употреба стилских фигура (метафоре, хиперболе, aлегорије...).
Уочио је вриједности дјела, али и његове мањкавости. He преза Вуковић да укаже
на неке злоупотребе језичких егзибиција које немају „умјетничко оправдање“.
Оно што су многи критичари уписивали у мањкавост Љубишиног дјела,
прибјегавање сентенцама, „наравоученијима“ на крају дјела, Ново Вуковић убраја
у његове посебне вриједности. То се превасходно односи на Причања Вука Дојчевића. Те сентенце он поистовјећује са досјеткама. „Та заокупљеност досјеткама,
то настојање да се досјетке непрекидно продукују, као и њихово вриједносно
уздизање, представљају, без сумње, важну чињеницу у поимању и дјела као цјелине и лика посебно.“26 Вук Дојчевић посједује приповједачки таленат и инвенцију. („Старац Дојчевић приповиједа својим безгласним слушаоцима и уздржано
мудро и темпераментно, и кроз шалу и кроз збиљу, из ноћи у ноћ, без намјере да
се заустави, без знака да се уморио, без страха да ће му инвенције понестати“).
Посједује досјетљивост која је једна од најдосљедније заступљених Дојчевићевих особина. Вук око пословице, око сентенце веома инвентивно испреда причу
и притом дубоко прониче у психу масе. А у психи те његове масе је и хумор.
У његовој функцији, у функцији хумора је често и страх („Дружина се соколи,
26

Сви наводи Нова Вуковића у овом раду узети су из његовог предговора Причањима Вука
Дојчевића.
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оружје свијетли и пуни, а мени се осјекле ноге, пресахло грло, а срце умрло“).
Хумор се, по Вуковићу може сврстати у три типа: хумор пoeнтe, хумор слике и
хумор ситуације. Први подразумијева „висок степен изненађења, нагли заокрет
ситуације“. Присутан је посебно у анегдотама и пословицама. Овај хумор, са
данашњег аспекта, губи на интензитету, јер се често налази у наслову, чиме се
открива, а самим тим и обезвређује. Хумор слике је везан за стилске фигуре,
за поређења („А ја... низ мост као врећа вуне“, „Арбанас... као рак јастог“, итд.).
Понекад се хумор претвара у карикатуру, у гротеску, посебно кад слика Млечане, њихове жене и њихову ношњу. (Истини за вољy морамо признати да Вук
Дојчевић није, богзна како, расположен према жени ни код својих племеника,
јер „Жена је жена, а муж је чоек“!)
Хумор ситуације је онај хумор који је то само у датој ситуаиији. Изузме ли
се из тог контекста, то више није хумор. Као примјер Вуковић узима бабу којој
cу подметиули икону другог свеца мјесто њеног.
Дојчевићев хумор је понекад и фриволан, груб, сиров, IIIтo више нагиње иронији, цинизму и сарказму, он је духовитији и убојитији. Његов хумор је „неодвојив
од његовог ведрог духа, оптимистичког погледа на свијет и језика којим се служи.“
Љубишин јунак никог не штеди. „Нема ствари, па ма колико била света, или личности, па ма колико била важна, коју би Дојчевић поштедио својих шала.“
Дојчевић обогаћује језик лексиком (кованицама, заборављеним ријечима,
новим, мање познатим метафорама). Некад се ту иде и преко границе дозвољеног
тако да Вуковић уочава пренаглашену употребу компарација („У тридесет и седам, релативно кратких причања, колико их Љубишино дјело има, употријебљено је око двјестопедесет компарација“). Хипербола је такође заступљена и она
понекад одводи Дојчевића у неубједљивост („Кад с прозора пљунеш пане нa тле
пљувотина као зрно од олова“). Иначе, када је у питању портретисање ликова,
Дојчевић, по Вуковићу, не показује висок ниво. Селектирани детаљи понекад
добијају неадекватан стилски израз.
Интересантне су паралеле које Вуковић повлачи између Причања Вука Дојчевића и неких дјела из свјетске или наше књижевности нa примјер, интересантно
је поређење Причања са Декамероном односно са Хиљау и јеиом ноћи. Битну
разлику између прва два дјела види у неуједначености нарације. Док Причања казује један наратор, у Декамерону се јавља више њих, па отуда и шира наративност
Декамерона. Усто, у Декамерону постоје одређене усмјерености у својеврстан циклус, чега нема у Причањима. И, најзад, што је веома битно, Дојчевићев поступак
је стваралачки, наратор је актер догађања, док је у Декамерону репродуковано.
У Декамерону, као и у Хиљау и јеној ноћи, Bуковић види временску детерминисаност (десет дана и 1001 ноћ), док тога у Причањима нема. Овдје аутор истиче

ПАШТРОВИЋИ (ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ)

141

као карактеристичну особину јунака и повлачи релације јено и јеинсвено
јунака. Јединствени не мора бити и један јунак, али мора бити истовјетан, без
већих осцилација у свим приповијеткама.
Причања cу ближа романескном од ова друга два зборника, али ни она не
испуњавају основне услове за роман: епизодне личности не прелазе из приче у
причу, приче су осамостаљене и не постоји хронолошки континуитет, не постоји
јеинсво она. Ово пoсљедње зато што је дјело фељтонски објављивано три
године: 1877, 1878. и 1879. године. Можда то јединство тона донекле одржавају
пословице које су присутне и у иницијалној и у финалној позицији.
Вуковић посматра Љубишиног Вука и у односима са другим јунацима народне и умјетничке књижевности. Указује на пренаглашено, у суштини неправедно,
поређење Вука са Насрудин-Хоџом (Ђ. Даничић27 и В. Живојиновић), као и непримјереност поређења са Ером и Ћосом, какво cу правили неки истраживачи
Љубишиног дјела. Прије се може говорити, нпр., о Љубишиној опсједнутости
Његошем (и Вук Дојчевић, а посебно Кањош Мацедоновић неодољиво подсјећају
на Његошевог Драшка), али и овдје Вуковић види велике разлике између ових
јунака. Многи поступци Вукови (ђељање дрвета како би му послужило као путоказ, мирисање посластица, разно лукаво довијање...) не приличи војводи и
јунаку Драшку. Byковиh у Драшковој „неспретности“ у Млецима више види његову велику надмоћ, величину која се у једном тренутку нашла у непримјереној
ситуацији као што се нашао Бодлеров албатрос, та птица висина. И Драшко је
човјек висина.
Но, ако се до сада могло говорити о евентуалним угицајима на Љубишу, о
сличности његовог Вука са неким јунацима, може се говорити и о утицају Љубише на друге писце. Вуковић оправдано наводи Глигорићево размишљање да
се „није (се) много проучавало колико су ликови у прози Петра Кочића, као што
су Давид Штрбац и Симеун Ђак, инспирисани ликом Вука Дојчевића и Љубишиним сликама људи који су поникли непосредно из народа.“ Дакако, и овдје се
примјећују велике разлике. Мада Дојчевић има понешто и од једног и од другог,
„са Штрпцем га спаја елеменат рационалности... а са Симеуном Ђаком потреба за
причом и импровизацијом“. „Штрбац је“, каже Вуковић, „фингирани малоумник,
привидно претјерано лојалан режиму. Иза маске таквог понашања одиграва се,
27

„Јуче сам почео читати Причања Вука Дојчевића“, пише он 1879. године. „Прочитао сам 25
првих страна. А о томе што сам читао не могу се начудити како се може хвалити. То није
ништа друго него Насради-Хоџа, и још тако луд да оно што се о њему прича, он сам себи
прича.“ / Милан Ђ. Милићевић: „Помени о Даничићу (из последњих година његова живота)“, „Годишњак Николе Чупића“, књ. V, стр. 28.
Цитат преузет из Скерлићеве књиге Писци и књие, II књ., „Просвета“, Београд, 1964, стр.
234.
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међутим, једна цинична лакрдија чије су жртве уображени аустријски суци и читав државни aпарат који оличавају... Штрбац је привидно смијешан, а, у ствари,
прави друге смијешним, док је Симеун Ђак заиста смијешан caм.“
Оно, међутим, што је можда и најбитније када су у питању релације јунака, ликови и њихови међусобни односи, јесу Вуковићева запажања о сличности
сâмих Љубишиних ликова, о њиховим односима. Ту се, прије свега, мисли на
релације Вука Дојчевића и Кањоша Мацедоновића.
Иако се аутор веома приљежно бавио ликом Дојчевића и Причања свестрано
освијетлио, указујући на све могуће димензије тога дјела, ипак је Кањош „спојио
у свом лику највише вриједности народа чији је представник: природност јунаштва, кристалност етике и бриткост духа.“ Њихова појава у Млецима има
одсјај прича и пјесама гдје се јунак јавља у тренуцима кад су изгубљене све наде
(Милош Војиновић. нпр.), а његов двобој ca Фурланом подсјећа на библијске
јунаке Давида и Голијата.
И Вук и Кањош су веома блиски. Оба су носиоци антимлетачког, антитуђинског, вични говору и брзог интелектуалног рефлекса.
Судови које је Велибор Глигорић доносио о појединим писцима, посебно
реалистима, били cу незаобилазни за позније истраживаче наше књижевиости.
Такав је случај и с његовом студијом о Љубиши.
Послије биографских података које пружа о аутору, какав је иначе Глигорићев приступ у већини случајева, приступа интерпретативно-аналтичкој методи
у посматрању Љубишиног дјела. Притом се неријетко позива на раније донесене
судове (Недића и Скерлића, нпр.), прихвата их или полемише с њима. Није му
стран Недићев суд о Љубиши као приповједачу: „Нама се чини као да немамо
посла са књижевним приповедачем, колико, више, са скупљачем који је верно
забележио оно што је чуо причати у народу. Уствари, ми имамо пред собом више
но књижевног приповедача: имамо уистину правог, ретког уметника који се умео
уклонити иза својег дела, уметника код којега видимо дело како га је створио, a не
видимо посао како га је радио.“28 Глигорић такође прихвата Недићево гледање на
Љубишин језик („И да Љубиша у својим приповеткама нема ничега другог, језик
би његов сам био неоцењива добит и ставио би га у ред великих писаца српских“).
Истина, и Скерлић оцјењује Љубишин језик као изузетну вриједност, али се, на
другој страни, „с предубеђењем и једнострано односио према књижевном раду
Стјепана Митрова Љубише и неоправдано му умањивао како књижевни значај
тако и књижевну вредност (...) Ова преоштра и неправедна Скерлићева оцена
потекла је, по свој прилици, из Скерлићевог става према конзервативним, поли28
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тичким и друштвеним и књижевним погледима Cтјeпaнa Митрова Љубише, који
су били у односу на друштвени културни развитак народни.“29 Овакав Скерлићев
субјективни и пристрасни суд донесен је вјероватно и због Љубишиног компромисног и опортунистичког политичког става према Аустрији.
Глигорић, као неки други критичари, истиче хумор као вриједну комноненту
Љубишиног приповједачког рада. Јер, Љубиша је знао да на хумористички начин сукоби и различите моралне норме Млечића и Паштровића, нпр., на једној
страни је морал храбрих и срчаних Бокеља и Паштровићa, а на другој подлих и
хипокритних Млечића. To су два свијега чији су аршини вредновања различити:
Млеци лаж и полтронство убрајају у мудрост, док у томе Љубишини Бокељи и
Паштровићи виде неморал, нискост, одсуство чојства. Глигорић види разлике
и између Турске и Млетачке. И једни и други су непријатељи Црне Горе, и једни
и други су лицемјерни и лажљиви, али „лаж која долази из Млетака је перфидна,
прерушена, док је лаж из редова турских освајања брутално и изазивачки безобразна“. Не значи тo да лицемјерја и цинизма није било и код ових других. Сјећамо
се преговора са скадарским везиром Maxмут-пашом Бушатлијом.
Аутор ce критички осврнуо на цјелокупно Љубишинo дјело. Анализирао jе и
y цјелини и појединачно Причања Вука Дојчевића, за која каже да би им најприкладнији назив био „Мудролије Вука Дојчевића“. „Он у претежном броју својих
причања приказује себе да је паметнији, мудрији, искуснији од других...“ Истина
је да је Вук Дојчевић уистину даровити приповједач, живе маште, приповједач
који „сипа анегдоте као из рукава“.
И Глигорић, као и други критичари, пореди Вука Дојчевића или Кањоша
Мацедоновића са Његошевим јунацима и јунацима из наше народне књижевности. И поред очигледних сличности које се јављају међу њима, аутор уочава и
разлике. „Војвода Драшко с безазленом радошћу прича о чудима која је доживео
у млетачком позоришту (...) Вук Дојчевић с грозом прича о трагедијама, јер га оне
после представа у позоришту муче у сну...“. Ово су, међутим, формалне разлике.
Но, књижевна критика је оправдано указала и на суштинске разлике између ових
јунака, које се, прије свега, односе на историјско гледање на оваква догађања,
на истинско поимање значаја позоришта, на његову (не)утемељеност у Црној
Гори. Ако је један Његош, када је у питању позориште, са својом Црном Гором
„каскао“ за временом, колико тек можемо очекивати од Љубишиног Кањоша да
се уклопи у те токове.
Мада смо нагласили да ће у овом раду бити ријечи о појединачним критикама, са могућим супротстављањима критичарских мишљења и приступа оцјени
29

Исто, стр. 84.

144

ЗБОРНИК РАДОВА

Љубишина дјела, за тренутак ћемо одступити од те накане и веома површно се
осврнути, без амбиција студиознијег приступа том дјелу, на монографију академика Радомира В. Ивановића Сефан Миров Љубиша, тачније, само на једно
од седам поглавља колико их обухвата ова монографија – „Допринос књижевном
развоју“, с поднасловом – „Књижевно научна мисао о Љубишином дјелу“.
Прихватајући ставове руског научника Владимира Јаковљевича Пpoпa да
је теорија (књижевности) битан фактор у процјењивању и аналитичком вредновању књижевног дјела, Ивановић анализира теоретска проучавања 19. вијека
(„вијека нове ренесансе“) и 20. вијека („вијека прогреса“), додајући науци о књижевности (литературологији) и науци о језику (лингвистици), превасходно књижевној естетици као кључном дијелу литературологије, joш и теорију критике
која се јавља у другој половини 20. вијека и теорију књижевне историје. При том
наглашава Ивановић, када је у питању Љубиша, да се тек послије Другог свјетског
рата озбиљније и свеобухватније пришло анализи Љубишиног дјела, које је до
тада прошло кроз филтер и филолошке, и позитивистичке и структуралистичке
критике, и мада су прве двије методе „превазиђене“, oнe су одиграле значајну
улогу и у релацијској и у супстанцијалној теорији.
Ивановићева опредијељеност да у овом дијелу монографије говори о три
тематска круга („духу Епохе“, који је и најшири круг, другом који је посвећен
„историји глобалних идеја и периодизацији стилских формација и комплекса“,
и тpeћeм – посвећеном „структури дјела, примјени стваралачких процеса...“)
ствара му простор за студиознији приступ Љубишином дјелу. Нашавши се између патријархалног и грађанског модела културе, наративног и скриптивног,
Љубиша се опредијелио за ово прво у убјеђењу да овај шири, вуковски модел
пружа могућности „потпуног задовољења не само идеолошких него и егзистенцијалних и стваралачких опредјељења и cтpeмљења“.30 Симпатије Љубишине су
ту на cтрани Вука и Његоша, Бранка и Ђура..., на страни људи који стављају у
први план oнe круцијалне категорије – народност, вјеру и језик. Тиме даје велики
допринос националном отрежњењу и поправљању „обатаљеног књижевства“.
Љубиша је, по Ивановићу, који се слаже са констатацијама Светозара Петровића,
присталица оног романтизма који је „више идеолошки него књижевноисторијски
термин“. Очито, Љубиша је балансирао између романтизма и реализма, јер се
његово дјело групише у двије скупине: 1845–1868. и 1868–1878.
„Љубиша, могуће ни сâм не увиђа битну промјену стваралачке парадигме (у
први мах), тако да се дешава да у идејној сфери заступа конзервативне ставове,
a у стваралачкој пракси сасвим модерне. У првој равни он се служи познатим
30
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стваралачким маниром captatio benevolentiae (придобијање благонаклоности
читалаца), којим жели да се допадне најужем кругу читалаца и истомишљеника,
док у другој равни, књижевним дјелом, он у великој мјери иновира тадашњу наративну прозу и том иновацијом, свежином поетских идеја и пјесничких слика,
богатством језика и имагинативном способношћу, он је плијенио, тада и сада,
пажњу најширег круга читалаца.“31
Код Љубише се у овом периоду не ради о књижевној умјеноси него
словесноси, наводи Ивановић Јагићево размишљање. Но, спој етике и естетике који је видљив код Љубише, опредјељује овог ствараоца за теорију реализма. Та доминација реализма над романтизмом посебно је наглашена у његовим
иилским риовекама.
Из мноштва дефиниција Љубишиног одређења по периодизацији (Ново
Вуковић – „сурови реализам“, Марко Цар – „зрави реализам“, Ђуза Радовић
– „убоки реализам“, Јован Деретић и Душан Иванић – „фолклорни реализам“...) Ивановићу се чини најприхватљивија дефиниција Радоја Радојевића:
„Романичар само о неким сољним, формалним обиљежјима, Љубиша је
реалис o сушини својеа умјеничко осука“. Међутим, Ивановић иде
корак даље па тврди да „Љубишина наривна роза риаа роореализму
(рвој фази неразвијено реализма), а нешо касније криичком реализму и
фанасичном реалинзму.“ Ваљда по том виду периодизације Ивановић дијели
анализу Љубишиног дјела на четири периода:
Први дио обухвата прилоге објављене у 19. вијеку, гдје је најистакнутији рад
Светислава Вуловића Уменичка риовека у најновијој срској књижевоси
/ Прило исорији срске белерисике;
Други период је од 1901. до Првог свјетског рата, који је обиљежен радовима
Љубомира Недића и Јована Скерлића, афирмативном и негаторском критиком;
Tpeћи период (1918–1941) обиљежавају критике Марка Цара и Велимира
Живојиновића – Massukе, и
Четврти, најдужи, али и најплоднији период (1945–1999) у коме доминирају
монографије о Љубиши Божидара Пејовића и Нова Вуковића, али и студије о
Љубишином језику Александра Младеновића и Асима Пеца.
Из овакве књижевне продукције Ивановић изводи закључак да је синхронијско посматрање надређено дијахронијском, односно да супстанцијална теоријa
има предност над релацијском.
„Први аналитичари су, схватљиво, посезали за примарним слојем значења,
који се понекад садржао у књижевној, а понекад у ванкњижевној сфери. У по31
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следњим деценијама аналитичари трагају за секундарним и терцијарним слојем
значења до коjeгa je много теже доспјети.“32
На сву сложеност Љубишиног дјела, на „вишак значења“, пo Ивановићу,
први су указали Љубомир Недић и Исидора Секулић, а потом Радоје Радојевић. И управо та сложеност, боље – вишеслојност, учинила је да је Љубиша директно или индиректно утицао на многе писце, о чему је већ било ријечи. Тзв.
„обнаженост поступка“ у прози Ивановић поткрепљује бројним примјерима.
У тим истим прозама аутор налази Љубишину аутопоетичност или есејистички
коментар, али и то да „писац надређује инвентивно литерарне предлошке, ствара књижевне обрасце без којих би ти предлошци, у мањој или већој мјери, већ
потонули у заборав, при чему је исорична срана од занемарљиве важности у
односу на егзистенцију књижевног дјела чији је он аутор.“33
Послије свих аналитичких посматрања Ивановић закључује да се „Љубишин
стваралачки поступак у Приовијесима црноорским и риморским и нарочито у
Причањима Вука Дојчевића огледа у хуморисичкој npojекцији свијета збивања, у
доминацији комичне визије живоа захваљујући којој се скида митолошка позлата са историјских догађаја, легенди и бројних облика народне предаје.“34 При том
aутop констатује да „не постоји ни један облик предања који не би био подложан
профанизацији и детронизацији“.
Аутор истиче једну приповједачку особеност Љубишину. Ријеч је о пишчевој способности да „сужава причу“, да је фокусира на њено језгро, и нa друтој страни да шири причу, зависно од „диктата материјала“. При том је аутор,
по Ивановићу, знао да одваја историјску истину од умјетничке, да уочи да је
„ика маеријала у свему супраординиран икау исца“, што, нажалост,
нису ocjетили бројни ранији истраживачи и проучаваоци Љубишиног дјела.
Нису осјетили ла је Љубишина прича „рича о живоу“. Нo, било је и оних, и тo
најсуптилнијих, који су уочили Љубишину вриједност: В. Ђорђевић, за кога је
Љубиша „Њеош у рози“, Светислав Вуловић, који један период у књижевности
назива „Љубишиним ериоом“, Љубомир Недић који Љубишу назива „националним исцем и реким умеником“, Исидора Секулић, за коју је Љубишино дјело
„бесмрно и чиса класика“, а за Ивановића је Љубиша „најближи Гоољу о свих
јуословенских исаца, ocобио уколико имамо у виу раскошнос риовјеачко
алена, ако бриљанно оказану у фанасичној рози и хуморисичкој
визији свијеа.“
32
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*
Љубиша је, да кажемо на крају, извршио значајан утицај на бројне писце познијег периода. И као што су многи руски писци израсли из Гогољевог Шињела,
тако су многи наши писци прихватили Љубишин језик, хумор, иронију Љубишиних јунака – Вука и Кањоша. Некад свјесно, некад несвјесно. Јер, Љубиша је,
и поред неких размишљања да припада чак романтизму, ипак био представник
реалистичке школе. Да ли oнe школе и покрета Вука Караџића који су тражили
да књижевност мора бити и „огледало народног живота и његове стварности“.
Пocтоје књижевници по којима се „рачунало вријеме“, који су давали печат
једном времену или књижевном правцу (Крлежино вријеме, Војиславизам...).
Пocтoje они који су за собом остављали школе и бројне следбенике, који су правили својеврсне преокрете у књижевности, који су овјековјечили завичај из кога
су потекли (Станковић, Шантић, Кочић...). Неки писци су улазили у историју
књижевности, школске програме, уџбенике са релативно скромним књижевим
опусом (Лаза Лазаревић, Милан Ракић...).
Љубиша одавно не улази у уџбенике и наставне програме, његов књижевни
опус није обимом велик, али је својим дјелима извршио снажан утицај на неке
касније приповједаче (Матавуљ, Кочић, Андрић...), и усто овјековјечио крај из
којега је потекао (Паштровиће и Боку). Оставио је свједочанство о језику тога
краја, о обичајима, о карактеристикама људи тог поднебља.
Љубиша се као самоук, са касним почецима у књижевном огледању опредијелио за нешто што му је могло донијети највећи успјех: допустио је својим
јунацима да они причају својим сочним народним језиком. И успио је. Дао је
слику свог краја, унио у умјетничку књижевност дијалекатске особине jeзика тих
људи, истина понекад и са пренаглашеним натрунама провинцијализама, што
није битније умањило значај тог дјела. Можда би, како је истицао Скерлић, ово
дјело имало већу цијену у вријеме филолошке критике, али истинске вриједности
остају свевремене.

Момчило Голијанин
СТЕФАН МИТРОВ ЉУБИША У КЊИЖЕВНОЈ КРИТИЦИ
резиме
Писци се у вредновању прецјењују или потцјењују, мада није мали број оних
који нијесу довољно оцијењени. Можда је понајмање оних који су правилно и реално вредновани и које је књижевна критика и историја књижевности смјестила
тамо гдје им је мјесто. Мјеродавност оцјена о дјелу Стефана Митрова Љубише
запажа се од када је његово дјело доступно читалачкој публици и критичком
приступу. У томе су учествовали најзначајнији књижевни критичари, историчари
књижевности, литературолози и научни истраживачи, слажући се, или супротстављајући оцјене, али и продубљујући сазнања о приповједачком умијећу и
цјелокупном раду Стефана Митрова Љубише. Међу њима су: Тодор Стефановић
Виловски, Јован Скерлић, Љубомир Недић, Марко Цар, Исидора Секулић, Видо
Латковић, Велибор Глигорић, Ђуза Радовић, Михаило Ражнатовић, Љубомир
Зуковић, Божидар Пејовић, Ново Вуковић и Радомир В. Ивановић.

Lucija Đurašković

ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA DJELA STEFANA M. LJUBIŠE
U KREIRANJU KULTURNE POLITIKE SPOMEN DOMA
„STEFAN MITROV LJUBIŠA“ U BUDVI

Apstrakt: U radu autor skreće pažnju na značaj istraživanja djela Stefana M. Ljubiše u kreiranju kulturne politike Spomen doma „Stefan Mitrov Ljubiša“ u Budvi, posebno se osvrćući na
aktivnosti koje je ovaj muzejski ogranak JU „Muzeji, galerija i biblioteka“ Budva inicirao i koje
su se održale pod njegovim okriljem u periodu od osnivanja pa do 2005. godine. Takođe, autor
kritički sagledava dešavanja i propuste u ovom ogranku Javne ustanove koji traju do danas,
predlažući model njihovih prevazilaženja.
Ključne riječi: kulturna politika, Stefan M. Ljubiša, književno djelo, spomen dom, simpozijumi,
izdavaštvo, izložbe.

Od početka svog formiranja galerije i muzeji širom svijeta, od najmanjih lokalnih i
zavičajnih, do najvećih nacionalnih, krajnje su odredište za najraznovrsnije ljudske materijalne i duhovne tvorevine, i posljednja etapa svjedočenja o plemenitom postojanju
određenog naroda, kulture i civilizacije. Iz toga slijedi da je jedna od osnovnih obaveza
muzejske djelatnosti kod nas reaktuelizacija kulturnih vrijednosti što se odnosi, kako
na istoriju stare Budve, u smislu njenih spomeničkih vrijednosti, tako i na budvansku
književnu baštinu. U uvjerenju da je obaveza svakog naroda da brine o svom kulturnom
nasljeđu, o svojim najznačajnijim predstavnicima u koje spada i naš sugrađanin Stefan
Mitrov Ljubiša, jedan od najznačajnijih spisatelja južnoslovenskih književnosti XIX
vijeka i političkih djelatnika čija su uvjerenja uvijek bila nadahnuta onim što je najviše
u kulturi jednog naroda, čemu je, uostalom, služilo i čitavo njegovo bogato stvaralačko
djelo, u prostoru njegove rodne kuće, 1995. godinе, osnovan je Spomen dom „Stefan
M. Ljubiša“. Sjećajući se dana njegovog rođenja, posljednji dani mjeseca februara su, u
okviru manifestacije „Ljubišini dani“, posvećivani kulturnim događajima koji predstavljaju omaž velikom piscu, slaveći njegov duh svagda savremen i za sve poučan.
Priklanjajući se koncepciji Glusenbergovih „vrućih“ muzeja, Spomen dom „Stefan
M. Ljubiša“ je, kao segment muzejske djelatnosti, u sâmom svom konceptu prilikom
osnivanja, podrazumijevao odvajanje od tradicionalne koncepcije „hladnih“, statičnih
i neaktivnih muzeja, podržavajući stav da muzej koji nije dinamičan, aktivan i u sa-
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dašnjosti, zapostavlja svoju suštinsku funkciju usklađenu sa zahtjevima savremenog
društva. Dakle, još od svog osnivanja Spomen dom je koncipiran kao centar za različita
kulturološka istraživanja koja su podrazumjevala različite interdisciplinarne programe
iz oblasti književnosti, književne istorije, književne kritike, istorije, etnologije, antropologije, religije, istorije umjetnosti i sl., a vezanim za život i rad Stefana Mitrova Ljubiše.
U osnovi takvog koncepta jeste primarno afirmisanje vrijednosti naše nacionalne kulture i ukazivanje na mediteranski i evropski kontekst njenog proishodjenja, imajuci u
vidu, prevashodno, knjizevno djelo Stefana Mitrova Ljubiše i mnoštvo razlicitih kulturnih aspekata koji iz njega proizilaze. U istom kontekstu, s obzirom na kamerni prostor
u kome se nalazi, aktivnosti Spomen doma „Stefan M. Ljubiša“ su bile usmjerene i na
formiranje muzejske biblioteke, izdavaštvo, organizovanje prikladnih izložbi, kao i formiranje posebnog galerijskog fonda umjetničkih eksponata. Sažeto rečeno, osnivanje
Spomen doma „Stefan M. Ljubiša“ podrazumijevalo je dvije bitne dimenzije: jednu,
koja se odnosi na istraživanje, interpretaciju i teorijske rezultate u pristupu Ljubišinom
djelu, i drugu, koja afirmiše širi kulturni kontekst u kome je Ljubišino djelo podsticaj
za pristupe istraživanju različitih kulturnih fenomena, što doprinosi onome što je najvažnije – afirmaciji kulture kao takve.
Vrijednost jednog pisca pokazuje se u rezultatima do kojih se dolazi u njegovim
tumačenjima što ukazuje na njegovu savremenost, odnosno univerzalnost. S obzirom
na činjenicu da Ljubišino djelo, kao djelo rijetko kojeg pisca, inspiriše na konstantna
dalja izučavanja, od posebnog su značaja bila istraživanja njegovog djela sa temama
međunarodnih naučnih skupova kakvi su: „Književno djelo Stefana Mitrova Ljubiše
– novo čitanje“ i „Stefan M. Ljubiša u kontekstu mediteranske kulture“, čiju je organizaciju pokrenuo Spomen dom „Stefan M. Ljubiša“, a koja su iz različitih uglova ukazala
na njegovu teorijsku aktuelnost. U okviru Ljubišinih dana“, februara 1998. godine,
i u saradnji sa Spomen domom „Reževići“, organizovan je naučni skup „Književno djelo
Stefana Mitrova Ljubiše – novo čitanje“, koji je okupio više od 25 uglednih univerzitetskih profesora i istraživača Ljubišinog djela sa prostora bivše Jugoslavije. Izdvojiću samo
kao primjer: prof. dr Milu Stojnić, akademika Zorana Konstantinovića, prof. dr Vladimira Osolnika, prof. dr. Violetu Piruze Tasevsku, prof. dr Dušana Ivanića, akademika
Čeda Vukovića, akademika Miomira Dašića, akademika Radomira Ivanovića, dr Miodraga Matickog, prof. dr Irinu Antanasijević i brojne druge sa prostora Srbije, Hrvatske
i Crne Gore. Rezultati ovog naučnog skupa su potvrdili tezu o otvorenosti Ljubišinog
djela za dalje teorijski plodotvorne interpretacije. Valjalo bi napomenuti da je ovo prvi
naučni skup o Ljubiši, organizovan u Budvi nakon dvadeset i pet godina. S obzirom na
tendenciju da se ovakvi simpozijumi sa različitim tematskim okvirima održavaju svake
četvrte godine, naučni skup „Stefan Mitrov Ljubiša u kontekstu mediteranske kulture“
održan je, takođe, u okviru „Ljubišinih dana“, krajem februara 2002. godine, a okupio
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je više od 20 vrsnih poznavalaca Ljubišinog djela, istoričara i teoretičara književnosti i
književnih kritičara. Skup je ukazao na problemsku širinu i mogućnost komparativnih
istraživanja Ljubišinog djela u okvirima kulturoloških karakteristika Mediteranskog
prostora. Takođe je upravo ovaj naučni skup ukazao na potrebu daljih istraživanja i
proučavanja Ljubišinog djela kroz simpozijume koji su trebalo da postanu tradicionalni,
baveći se različitim tematskim paralelama iz brojnih kulturnih oblasti koje prebogati
Ljubišin književni opus dotiče. Ideja međunarodnih skupova podrazumjevala je stalno
proširivanje okvira istraživanja Ljubiše, kao i afirmaciju njegovog djela posredstvom
predavača – učesnika sa različitih evropskih slavističkih katedri, čime bi se u kulturološkom smislu bitno izdigli iznad nivoa lokalnog, regionalnog ili nacionalnog.
Kao primjer dalje aktuelizacije i afirmacije Ljubišinog djela svjedoči sljedeći uži
izbor iz aktivnosti koje je Spomen dom „Stefan M. Ljubiša“ pokretao i sa uspjehom
organizovao u periodu do sredine 2005. godine. U tom smislu valja izdvojiti održavanje
okruglog stola na temu: „Doprinos akademika Nova Vukovića istraživanju književnog
djela Stefana Mitrova Ljubiše“, na kome je uzelo učešća veći broj uglednih poznavalaca
istraživačkog djela akademika Nova Vukovića, i to: akademik Dragutin Vukotić, akademik Radomir Ivanović, akademik Žarko Đurović, akademik Slobodan Kalezić, akademik
Nenad Vuković, prof. dr Aleksandar Jerkov, mr Božena Jelušić, prof. dr Siniša Jelušić,
prof. dr Miodrag Jovanović, prof. dr Branimir Čović i prof. dr Živko Đurković.
Aktivnosti vezane za izdavačku djelatnost podrazumjevale su, u prvom redu, aktivaciju izdavačke kuće „Mediteran“, tako da se, na primjer, može izdvojiti objavljivanje: Zbornika Stefana M. Ljubiše sa međunarodnog simpozijuma na temu „Književno
djelo Stefana Mitrova Ljubiše – novo čitanje“ / 2000. godine; monografije povodom
30 godina rada Moderne galerije / 1972–2002, istoričara umjetnosti Dragane Ivanović;
„Ljubišine bisernice“, autora Larise Razdobudko-Čović / 2003. godine; reprezentativnog
kataloga povodom otvaranja Muzeja grada Budve / 2003. godine; drugog Zbornika
Stefana M. Ljubiše sa međunarodnog simpozijuma na temu „Stefan Mitrov Ljubiša u
kontekstu mediteranske kulture“ / 2005. godine; Vodiča za Muzej grada Budve / 2005.
godine i brojne manje publikacije.
Kada je riječ o dešavanjima u okviru izložbenog prostora Spomen doma „Stefan
M. Ljubiša“, od brojnih likovnih prezentacija valjalo bi kao reprezente izdvojiti samo
nekoliko izložbi organizovanih u periodu do sredine 2005. godine, a koje ukazuju na
visoku estetsku razinu i kulturnu relevantnost. Takve su, na primjer, izložbe: „Portreti
Ljubišinih savremenika“ (iz fondova Pomorskog muzeja Crne Gore – Kotor i Muzeja
grada Perasta); Pero Poček – „Motivi iz Gorskog vijenca“ (iz fonda Narodnog muzeja Crne Gore – Cetinje); Ikone sa novijeg ikonostasa budvanske crkve Sv. Trojica;
„Iz riznice manastira Praskvica“; Srednjevjekovna keramika Bara (iz fonda Zavičajnog
muzeja – Bar); „Portreti pomoraca i trgovaca Boke od XVII do XX vijeka“ (iz fonda
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Pomorskog muzeja Crne Gore – Kotor); „Lik i djelo Petra II Petrovića Njegoša“ – povodom 150 godina Njegoševe smrti (iz fonda „Biljarde“ Narodnog muzeja Crne Gore
– Cetinje); „Arhitekt Konstantin Jovanović (1847–1923)“ – saradnja sa Zavodom za
zaštitu spomenika kulture grada Beograda, kao i niz drugih.
Ovo ukazivanje na aktivnosti Spomen doma „Stefan M. Ljubiša“ u periodu do
sredine 2005. godine imalo je za cilj da skrene pažnju na širinu mogućnosti koje su
se otvarale i koje su trebalo da se nastave i u narednom periodu. Na žalost, prekinuta
je tradicija održavanja simpozijuma, čime je uništena i namjera da se Spomen dom
„Stefan M. Ljubiša“ uključi i u određene međunarodne intermedijalne projekte koji
bi podrazumjevali nove pristupe velikanu naše književnosti kakav je Ljubiša; u smislu
nastavka rada izdavačke djelatnosti, Zbornik radova posvećen jednom od naših najznačajnijih ljubišologa, akademiku Novu Vukoviću sa već navedenog okruglog stola:
„Doprinos akademika Nova Vukovića istraživanju književnog djela Stefana M. Ljubiše“ održanog 2003. godine, do danas nije štampan; pored publikacija vezanih za život
i djelo Stefana Mitrova Ljubiše, planirano pokretanje izdavanja Godišnjaka „Butua“,
kao muzejskog časopisa za kulturu i umjetnost, ostalo je samo da figurira kao ideja;
u formi neostvarene ideje ostao je i poduhvat prevođenja na neke od svjetskih jezika
književnog djela Stefana Mitrova Ljubiše, kao i njegovo publikovanje; prekinut je rad
na realizaciji projekta koji je JU „Muzeji, galerija i biblioteka“ pripremala u saradnji sa
CANU i Pomorskim muzejem Crne Gore – Kotor, na temu „Mediteranska tradicija i
kulturno nasljeđe Crne Gore“, a, takođe, i već duže vrijeme planiranog međunarodnog
simpozijuma „Revitalizacija starih primorskih gradova Mediterana“; planirana promocija najnovijih reprezentativnih monografija Budve „Budva grad kralja Kadma“ i „Budvanska sela – biseri etnoturizma“, još uvijek nije održana, a trebalo je, pored Budve, da
se održi i u drugim značajnijim kulturnim centrima u Crnoj Gori. Obustavljen je rad
na formiranju stručne muzejske biblioteke i galerijskog fonda Spomen doma „Stefan
M. Ljubiša“, dok su postojeća stručna literatura, kao i godinama sakupljani galerijski
eksponati praktično razneseni i nesistematski uklopljeni u knjižni fond Gradske biblioteke koja, nažalost, praktično više i ne postoji, i u galerijski fond Moderne galerije.
„Ljubišini dani“ su se, uglavnom, sveli na banalni lokalni okvir, ponavljanje prigodnih
govora i školskih recitala. Ako je uopšte i prisutna, najaktivnija je ideja „ajde da se nešto
održi...“ bez temeljnijeg sadržajnog osmišljavanja jedne tako značajne manifestacije.
Ali, sve navedeno ne treba da čudi, s obzirom na vrijeme u kome smo suočeni sa
pošasti duhovne praznine i nekulture u kome je, posebno u Budvi, primitivni materijalni interes dostigao stepen najviše vrijednosti. Grad milenijumske starine sa prebogatom
kulturnom istorijom, danas praktično nema biblioteku, nema čitaonicu, postepeno sve
više gubi ambijentalne pozorišne prostore, nema ni bioskopsku, ni pozorišnu salu, koncertnu dvoranu, a, kao najgore, čini se da sve više preovlađuje i odsustvo bilo kakvog
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interesovanja da se ovi problemi stvarno prevaziđu i riješe. U skladu sa ovim, dakle
sa tendencijom antikulture, koja je sve aktuelnija, Ljubiša bi uskoro mogao postati
zaboravljeni autor.
Zato, svom energijom valja podržati inicijativu Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“, u saradnji sa Spomen domom „Crvena komuna“ u
Petrovcu i budvanskim Spomen domom „Stefan M. Ljubiša“, da se nastave pristupi koji
su inicirani u periodu do polovine 2005. godine. Okrugli sto „Književna kritika o djelu
Stefana Mitrova Ljubiše“ ukazao je i potvrdio da i dalje postoji mogućnost da se nastavi
sa onim što je, nažalost, u navedenom periodu grubo prekinuto, kao podsticajni način
da se pronađu nova rješenja za pristupe Ljubiši i njegovom djelu ili širem kontekstu
njegovog djela, s obzirom na to da u proteklih šest godina urađeno veoma malo. Time je
veća obaveza i zadatak ovog Udruženja da nadoknadi tu prazninu i bude inicijator dalje
afirmacije Ljubišinog djela, kako ne bi došli u situaciju da se o jednom od najznačajnijih imena naše književnosti rođenom na ovom prostoru, više uopšte i ne govori. Ovaj
današnji primjer istrajavanja na stvarima kulture o kojima svjedočimo, daje nam nadu
da će svjetlost duha ipak, na kraju, nadvladati mrak niskog materijalizma i potvrditi
čovjeka upravo kao duhovno biće, dakle, u njegovoj najvišoj vrijednosti.

Люция Джурашкович
ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА СТЕФАНА
М. ЛЮБИША В СОЗДАНИИ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ ДОМА
– МУЗЕЯ „СТЕФАН МИТРОВ ЛЮБИША“ В БУДВЕ
резюме
В работе автор акцентирует внимание на значение исследования творчества Стефана М. Любиша в создании культурной политике дома-музея „Стефан
Митров Любиша“ в Будве. Особо автор подчеркивает активность отдела музея
„Музеи, галерея и библиотека“ / г. Будва, которые прошли под его инициативой
в периоде от основания и до 2005 года. Также, автор критически рассматривает
прошедшие события и ошибки в работе отдела Музея, которые продолжаются и
сегодня. В конце автор предлагает модель выхода из создавшегося положения.

Милош Ђорђевић

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ДЕЛА
СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ

(Криички мео и ух Раомира Ивановића)

Асрак: На примеру две књиге: Писци и осреници и Самоиси и казалице Сефана
Мирова Љубише, писане без априорне конструкционе и композиционе схеме, рад показује критички метод и дух Радомира Ивановића и оствaрену анализу и синтезу дела
Стефана Митрова Љубише у монографији о писцу.
Кључне речи: Стефан Митров Љубиша, Радомир Ивановић, проза, предање, метод, дух.

Прису. – У поговору монографије Самоиси и казалице Сефана Мирова
Љубише1 Радомир Ивановић (1936) као битно научно искуство и сазнање истиче
чињеницу да неке монографије настају по ариорно разрађеној консрукционој
и комозиционој схеми (таква је његова монографија Њеошев оески овор
(1991)), а неке без такве схеме, па резулаи зависе о варничења аналиичко
уха (таква је његова монографија Самоиси и казалице Сефана Мирова Љубише). Исти је случај и са другим књигама критичара. Као истрајан читалац и
тумач научног дела, а полазећи од његовог плодног и континуираног научног
рада и књиге огледа и студија Писци и осреници (која, такође, није прављена
по априорно одабраној композиционој и конструкционој схеми) на примеру монографије о Љубиши, ревносном хришћанину и љубитељу своје вере и цркве,
којега је очарало „богатство и изворна мудрост народнијех умотвора“, показаћемо како то конкретно изгледа и које резултате доноси.

1

Радомир Ивановић, Самоиси и казалице Сефана Мирова Љубише, Нови Сад, 2000. У
ауторовим Изабраним делима (Нови Сад, 2003) ова монографија је објављена под насловом
Сефан Миров Љубиша и додат јој је део „Дуо рајање“ као ознака меиеранско ареала
(157 – 188). Рад у овом зборнику Књижевнонаучне монорафије о јелу Сефана Мирова
Љубише саопштен на научном скупу одражаном у Петровцу на мору 2011. године показује
критичарев континуитет и заокупљеност делом писца. Сви наводи су по издању из 2003.
године, а страница је означена у загради.
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1. Континуитет или дух који траје
Kaда број година пређе број ципела, кажу, почиње да се стари.2 Радомир
Ивановић још шеретски каже: „И када почнете да се свађате, престанете да се
играте и смејете, знајте да сте почели да старите“.3
Поводом књиге Писци и осреници (Змај, Нови Сад, 2011), питам се гласно: „Шта је то када број објављених књига стигне или престигне број година
живота, што је случај Радомира Ивановића?“ Он је прву књигу објавио у београдском Нолиу, некада угледној изадавачкој кући, која се ове године угасила,
1968. године. Била је то његова докторска дисертација Милуин Ускоковић. Ова
књига је 73. по реду и већ није последња коју је штампао. У међувремену изашле
су монографија Лавирини чаробно реализма Габријела Гарсије Маркеса (2011)
и Знамења ауеничноси (2011) о српским писцима у Босни и Херцеговини,
а припремио је и књигу огледа и студија Амалам чуа и руа у којој је нови
оглед о Љубиши. Дакле, то је 76 књига за толико година живота или 76 књига за
43 године непрекидног стварања.
Питао сам се: „Шта је то?“ Мој одговор је: „То је доказ непрекидног рада и посвећености науци о књижевности, доказа правог професорског духа Ивановићевог“.
Али у у том духу се не исцрпљује све. Доказ за то налазимо у моту ове књиге. „Писање би, и уочи аокалисе, још увјек имало смисла“, наводи он Умберта Ека, светског писца и мислиоца, о којем је објавио монографију Анарами и криорами
у романима Умбера Ека. И заиста је тако: он живи да би писао, па га је зато неко
назвао радохоликом.4 То је за поштовање. Замислите да вам неко да задатак да препишете те књиге, колики би то посао био. А тек да их напишете? Радост стварања
као радост сазнања и писања или смисао и потврду рада Ивановић као критичар/
посредник налази и у самом процесу штампања и промовисања књига.
У тумачењу књиге огледа и студија Писци и осреници полазимо од реторике наслова с идејом да докажемо како он и када не пише књигу по унапред
одабраној схеми заправо ствара заокружену структуру. Шта значи наслов Писци
и осреници? Наслов каже да Ивановић осветљава дело значајних писаца из
светске књижевности и југославистике, а да је посредник, он, заправо критичар.
Дакле, пред нама је примарни проблем науке о књижевности: веза и онос писаца
и критичара.
2
3
4

Казано на промоцији књиге Писци и осреници у библиотеци „Петар Кочић“ у Београду,
3.11.2011. године.
У тежој варијанти, и само у поверљивом разговору, рећи ће и ово: „И када халапљиво и
много једете, знајте да сте у старости. Тога се чувам“, додаје.
У нашим редовним шетњама поред Саве уме рећи, тешећи мој скептицизам и разочарање:
„Нико нам не може забранити да радимо и живимо у илузијама“.
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У првом делу књиге Ивановић осветљава везу и онос етике и естетике. Наравно, реч је о две области сазнавања и тумачења света, а обе, у крајњем смислу,
припадају филозофији и тумаче проблем морала и лепога. Први оглед осветљава
естетику и поетику Лазе Костића и јасно је да је то његова филозофија, јер га
је критичар-посредник насловио овако: Филозофска, есеичка и оеичка
ореељења Лазе Косића.
И овде је мото рада кључ за разумевање Ивановићеве критике и метода.
„Нема есника без мислиоца ни раво мислиоца без маше“ – мисао је Лазе
Костића која је и његов путоказ. Шта она значи и каже? Она каже да Ивановић
прихвата идеју да су мисао, као својство науке, и маша, као својство уметности,
у комплементарном односу.5 Лаза Костић се бавио, суштински је налаз критичара-посредника, истовремено „најскривенијим тајнама стварања и мишљења“.
У филозофској расправи Основно начело (1884) филозофију разуме као потребу за разумевање света. Естетика ја за Л. Костића „степен савршенства света“,
а поетика је питање развијања правог естетичког укуса. Ивановић тумачи Костићеву Књиу о Змају, у којој се он није прославио. У основи, закључује, критички
приступ Костићев према Змају био је неаорски.
У огледу о зачаравању света у уметности Ивановић закључује да „уметност
непрекидно и наизменично зачарава, очарава и очарава све“, богатећи и
себе саму и свет који тумачи. Он цитира Гетеа: „Не може се сигурније склонити
од света него уметношћу и не може се чвршће везати за њега него уметношћу“.
Kада тврди да су критичари посредници између писца, дела и читаоца, то каже
јер жели да помогне да се разумеју и свет и уметност.
У другом делу књиге под насловом Поеика и криика Ивановић осветљава домаће писце, некада, а сада су то и страни писци: Јанко Ђоновић и Меша
Селимовић, а бави се и проблемом жанрова и саме критике. Да не претерамо у
набрајању чињеница, као посредник посредника закључујемо: Ивановић пише
много и стално. Пише све боље, бави се великим писцима и јасно је, припада ученој универзиеској криици. Чињенице му све више служе да се бави исоријом
иеја и биорафијом ела, а не само чињеницама или само писцем.
Шта то значи и зашто то чини? У овој и осталим његовим критикама налази
се често податак да се рилив знања у науци невероватном прогресијом удвостручује. Дакле, свет све теже можемо разумети познавањем чињеница. Лакше је
свести га на историју идеја. Њих је мање, али су комплексније. И то је пут којим
Ивановић иде и у књигама које су као Писци и осреници склопљене од разноли5

Мото монографије о Љубиши преузео је од Сретена Марића (о којем пише обимну студију)
и он гласи: ово: „Машта је ипак извор свих наших мудрости“, што значи да је то његово
чврсто становиште и упориште.

158

ЗБОРНИК РАДОВА

ких текстова. У огледу Уменос као рибежише духа, пишући о монографији
Књижевне уоије Данила Николића (2010), узео је мото приповедача: „Заљубљен
сам о бесвеси у леу реч, ричу и риовеање, себе узимам као човека који
сално окушава а наише нешо обро, јасно, исинио. У ом насојању,
и наању, раје мој живо“.
У том настојању да буде између писаца, дела и читалаца и да буде посредник,
траје и Ивановићев живот. Он зна да је уметност прибежиште духа и велико
поље сазнања света и то је оно што га спаја са илузијом, коју смо навели на
почетку текста. Томе учи и Селимовићева идеја: „Мислим, иак, а је криика
јеино моућа као разумјевање и љубав“. Бавећи се критиком, ван сваке сумње,
он је постао бољи човек него што би био без ње. Бавећи се критиком, он жели
да помогне да боље разумемо уметност, књижевност нарочито, а преко ње и
филозофију као мајку свих наука.
Ако то сазнање стоји иза сваке књиге састављене из разноликих текстова, каква је Писци и осреници, није тешко закључити како се исто сазнање
кристалише после читања монографије Самоиси и казалице (иако није рађена
по априорном циљу) у којима критичар/посредник у целини и у континуитету
тумачи дело једног писца, каква је монографија о Стефану Митрову Љубиши
(1822–1878).
2. Реторика наслова или шифра тумачења
Иако увек полази од скромних и књижевно-историјски прецизних одредница, каква је у поднаслову монографије Прило оеици, Ивановић исцрпно осветљава оеолоију, нараолоију и енолоију Љубишиног дела. Аналитичку
шифру и критички координантни систем представља му одредница фолклорни
реализам. То је комплексна одредница и тиче се суштине реализма као стилске
формације. Проширујући поље тумачења, он пише:
„Логос Љубишине слојевито структуриране прозе неминовно захтијева проширења на нова тематска поља или 'поља духа', од најширег концентричног круга
(разматрања односа двију цивилизација – Истока и Запада и проучавања мита и
митологије у медитеранском и балканском ареалу), преко уже одређеног круга
(разматрање односа патријахалног/наративног и грађанског/скриптивног модела
културе у Приморју и Црној Гори), па до најужег круга (књижевне експертизе,
посвећене микроструктурним елементима, као што су коментари, фразеологизми, акценти или паузе, на примјер)“ (191).
Реч је, дакле, о веома велкиком броју културолошких, књижевнонаучних и
лингвистичких проблема и апорија и они захтеавају интердисциплинарна истра-
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живања. Поступајући по начелу да све проучи до краја, Ивановић сужава своје
истраживање на три поља: оеолоију, (у којој налази премоћ уметничке над
фолклорном традицијом), нараолоију (у којој налази премоћ наративних над
фолклорним облицима) и енолоију текста (где налази разнолике облике прича
као нестабилног жанра и њиховог уланчавања), али остаје при опредељењу да
писца непрестано изучава и допуњује своје налазе и открића. О томе сведоче његови нови текстови о Љубиши.6 На тај начин заокружује своју монографију и она
добија физиономију и структуру монографије са априорним системом циљева,
јер вишеструко открива богатство значења и звучења и особеност естетичких и
поетолошких опедељења приповедача. Такви су закључци:
„Ми сматрамо да се ради о изузетно даровитом писцу, ствараоцу који отвара
нове путеве књижевног развоја, писцу изразите стваралачке самосвијести, који
вјерује у мисију (подвукао Р. И.) књижевне умјетности као депоа националне
енрегије“ (192).

Или:
2. „По нашем мишљењу, Љубиша није представљао крај једне традиције него
почетак нове, те смо његово цјелокупно дјело уврстили у роореализам,
фанасични реализам и криички реализам (подвукао Р.И.)7 Поседујући
особен творачки потенцијал, Љубиша је утицао на писце попут Матавуља,
Кочића и Андрића, чиме је дао драгоцјен допринос обнављању поетског говора“ (194).

Размотримо како Ивановић тумачи Љубишу као „Његоша у прози“, како
су га неки критичари прозвали. Рецепција пишчевог дела у критици, налази он,
„кретала се између апсолутних признања и апсолутних негирања“ (24). У теоријској равни оглед Исидоре Секулић Сјеан Миров Љубиша је примарна
оцена пишчевих домета. Она оцењује: „по језичком квалитету и мотивима прича,
дело Љубишино је чиста класика, овејано духовно благо“ (19). У прагматизацији писца једно од средишњих упоришта за критичара јесте идеја из огледа
О оносу фолклорне и умјеничке имаинације у фанасичној рози (оеички
и ауооеички асек) у којем наводи Љубишин аутопоетички коментар о
језику и свести народа из текста Чре нароноси:
6
7

„То нам је дало за право“, аргументовано закључује тумач, „да Приовјеси црноорске и
риморске назовемо интегралном прозом, а Причања Вука Дојчевића фрагментарном прозом“ (193).
Свој налаз поткрепљује и тумачењем Нова Вуковића, који је Љубишу оценио као „чаробњака казивања“ и инвентивног приповедача.
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„Колико је судити могу за нашу народност то је добитак постојанији и пробитачнији, нег обнављање седмеричног стола и врховне канцеларије; јер ове
ствари лахко дођу и прођу, а обичаји, језик народна свијест, остају вјечно туадубљени и укоријењени у духу и срцу пучкоме, и сачињавају ону најдражу
прћију, коју оац сину, а aс aсу, као амане, уручује и реаје“ (16).

У огледу Сваралачки осуци у фанасичној рози, фундирајући анализу на теоријској литератури, Ивановић осветљава иновације стваралачке парадигме код Љубише и закључује, у духу онога што показује претходни цитат,
да писац има и просветитељске и дидактичке циљеве. У исцрпној анализи фантастичне прозе Проклеи Кам критичар закључује да она носи све особености
његове „језичке фантазије“ (језиковање сликом и сликање језиком), што га чини
мајстором-приповедачем који свакој генерацији оставља „вишак значења“ (41),
што је свакако висока вредносна оцена.
Истражујући Љубишине казалице и елементе „живог говора“ (каже или
сказа) у Приовијесима црноорским и риморским, Ивановић полази од већ
утврђене пишчеве народне филозофије коју чине три категорије: наро, вера и
језик (50). На моћ приповедачевог живо језика и способност да лепше беседи
него што пише указао је још Љубишин биограф Тодор Стефановић Виловски,
који му служи као полазиште. Разматрајући све домете и функције живо овора и
његове метаморфозе у теоријској равни (Б. Ејхенбаум, М. Бахтин, В. Виноградов,
В. Д. Левин) и на примеру Љубишиних приповести, закључује: „Љубиша је, као
што се види, веома цијенио литерарност сказа, његове експресивне елементе које
Левин назива 'јаким елементима разговорне ријечи', али је због сувишног инсистирања на тој врсти поетског говора и стварања одређеног манира понекада
постизао сасвим супротан ефекат. Тако се доспјело до доминације монофоног над
полифоним казивањем, а потом и до низа лако препознатљивих клишеа (подвукао Р. И.) (говор 'на народну'), који су водили ка унификацији стила и језика
епских субјеката у дјелу“ (67).8
У делу монографије Фолклорни и нараивни облици у Причањима Вука Дојчевића Ивановића посебно интересује реање као хибридна форма у којој је
дата парцијална слика света и „однос фолклорних (народних) облика према наративним (умјетничким) облицима“ (78). Посматрајући предања у новом кључу
читања и у равни нараолоије и енолоије закључује: „Љубиша је посегао за
предањима најприје стога што је непогрјешивим естетским чулом осјетио њихову
литерарност, затим виталност овог фолклорног облика као генератора традиције;
8

Сви судови се практично односе на целину Љубишиног опуса, а њега са генолошког становишта чине: две приповести, пет приповедака, једна новела и једна кратка прича.
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и, на крају, што је у њему открио примјерену могућност за рекреацију прошлости,
која, по Полу Рикеру, 'остаје извор поријетка'“ (85). Критичар мисли да писац није
исцрпео свој дар уметника а да је Вук Дојчевић само један из ниске паметара.
У претпоследњем делу монографије Доринос књижевном развоју Ивановић
разматра књижевнонаучну мисао о Љубишином делу. Темељно је валоризујући,
дели је у четири периода: први, обухвата радове објављене у 19. веку, други, прилоге објављене до Првог светског рата, трећи, прилоге објављене у међуратном
периоду и четврти период, најдужи, запрема радове штампане од 1945 – 1999.
године. Он темељно презентира кључне оцене Љубишинога дела: За В. Ђорђевића
је „Његош у прози“, за Љ. Недића „национални писац“ и „ретки уметник“, за
С. Вуловића један период српске књижевности могао би се назвати „Љубишин
период“, а по И. Секулић Љубиша је створио је „бесмртно дело“ итд. Сам Ивановић мисли да је од свих српских писаца „најближи Гогољу“ (144).
Оцени критике Љубишиног дела, која траје већ готово век и по, Ивановић се
враћа и у раду Књижевнонаучне монорафије о јелу Сефана Мирова Љубише
(Прило књижевној аксиолоији) у овом зборнику истраживањем монографија о
писцу и тиме заокружује своја истраживања. „Након четрнаест и по деценија
постојања љубишологије као дисциплине науке о књижевности (1867–2011)“,
пише он, „аутор овога огледа је настојао да укратко сумира домете монорафија
из области науке о књижевности (Т. С. Виловског, Б. Пејовића, Н. Вуковића,
Р. Ротковића и Ђ. Пејановића), потом из науке о језику (М. Јовановића, М. Тепавчевић и Л. И. Раздобудко-Човић), као и десетине расрава које се издвајају у
последњих неколико деценија (Ђ. Керблера, М. Никчевића, И. Т. Калуђеровића
и В. Церовића). Први дио рада – „Проблеми књижевнонаучне терминологије и
типологије“ посвећен је примијењеној, а други – „Идеографска чворишта као
изазов науци о књижевности“ теоријској равни расправе“.
„Његош у прози“, закључује он, истински представља индивидуалну и националну дјелатну филозофију, а заговорник је древне грчке мудрости да је исто
– Чинии и бии! Као ствараоца и мислиоца дефинише га мисао из Живооиса
која има улогу звучног финала или подвученог мјеста живота.
„Оно шо јеан вијек смара уоијом,
у руоме осане сељачка исина“.
Умесо закључка. – Шта показује кратка анализа и преглед идеје и чињеница
у двема Ивановићевим књигама?
Прво, и када пише огледе и студије и објављује их у истој књизи, и када пише
монографију без претходно постављених априорних циљева, он следи право пра-
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вило свога критичког поступка: рочиаи и вреноваи све шо је о зааој
еми наисано у леерауролоији, како назива науку о књижевности и тек тада
засновати свој суд.
Друо, и када пише само један оглед и када пише монографију, он анализу
и закључке заснива на врховним теоријским и методолошким открићима и водећим ауторитетима, тако да му се налази не могу спорити. Тако је и Љубиша
добио комплексну монографију у којој је његово обимом мало дело разастрето
на сто модерне теорије и критике и добило пуноћу и уверљивост којих не би
било без таквог приступа.
Треће, и када у првом покушају у огледу или монографији анализом не исцрпи сва битна могућа значења и звучења дела, он му се враћа и заокружује их, што
прилог додат првој верзији монографије о Љубиши и прилог у овом зборнику
потврђују.
Чевро, монографија о Љубиши је једна од оних из финалне фазе Ивановићевог научног рада и времена када се бавио југославистиком и представља
велику синтезу или увод у деценију 21. века, када се окренуо светској литератури:
Т. Ману, У. Еку, Г. Г. Маркесу и М. Шолохову. Она носи све вредности критичког
метода, духа и стила универзитетске критике.

Милош Ђорђевић
АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ДЕЛА СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ
(Криички мео и ух Раомира Ивановића)

резиме
И када пише огледе и студије и објављује их у истој књизи, и када пише
монографију без претходно постављених априорних циљева, Ивановић следи
право правило свога критичког поступка: прочитати и вредновати све што је о
задатој теми и тек тада засновати свој суд.
Анализу и закључке заснива на врховним теоријским и методолошким открићима и водећим ауторитетима, тако да му се налази не могу спорити. Тако је
и Љубиша добио комплексну монографију у којој је његово, обимом мало дело,
разастрто на сто модерне теорије и критике и добило пуноћу и уверљивост којих
не би било без таквог приступа.
Када у првом покушају у огледу или монографији анализом не исцрпи сва
битна могућа значења и звучaња дела, он му се враћа и заокружује их, што прилог додат првој верзији монографије о Љубиши и прилог у овом зборнику потврђују.
Монографија о Љубиши је једна од оних из финалне фазе Ивановићевог научног рада и времена када се бавио југославистиком и представља велику синтезу
или увод у деценију 21. века, када се окренуо светској литератури. Она носи све
вредности критичког метода, духа и стила универзитетске критике.

Мила Меиовић-Сефановић

У ТРАГАЊУ ЗА ИЗГУБЉЕНОМ ИСТОРИЈОМ

Асрак: Рад евоцира заборављену чињеницу да је Стефан Митров Љубиша написао
Исорију Црне Горе. Тај рукопис је његов син Митар дао краљу Милану Обреновићу и
од тада се губи траг том спису. Нова светла упућују на потрагу за рукописом.
Кључне речи: Стефан Митров Љубиша, историографија, историјски контекст, приповести, уметничке чињенице, утицаји.

Реторичност наслова овог рада вишеструко је симболична.1 Као прво подразумева време посвећено истраживању да се изгубљени рукописи Стефана
М. Љубише, или нова документа у вези са нашим писцем, пронађу у доступним
архивима Србије и бивше Југославије; затим, укључује асоцијативност наслова
космогоничног романа Марсела Пруста У раању за изубљеним временом и
иде стазом којом су корачали компетентни аутори научно-популарних књига,
попут монографије Радослава Ротковића Траајући за Љубишом. Комбинујући
многоструке изворе, циљ нам је да разгрнемо запретану причу о изгубљеном
рукопису С. М. Љубише под називом Исорија Црне Горе, затим откријемо колико је књижевно дело С. М. Љубише упило контекст историје и у којој мери је
из улоге директног учесника историје Љубиша импрегнирао текстовно ткање
историографским одредницама. Све то подводимо под најважније, да докажемо
да је својим књижевним радом утицао на стварање поетике једне културе, било
да је посматрамо с просторне или временске дистанце.
Повезивање историје Љубишиног времена и описане историје у Љубишиној верзији, није могуће до краја извести због несталог рукописа, али је могуће
представити напоре директних Љубишиних потомака повезане са причом о списима. Књижевни остаци после пишчеве смрти припали су његовом сину Митру
1

У пертинентности многих расправа о Љубиши било је тешко открити нешто ново о његовом књижевном раду, али на срећу, пронашли смо непознато писмо Стефановог сина
Митра Љубише, којим се јасније објашњава ситуација око очеве рукописне заоставштине.
Опис садржаја и обима рукописа није могуће докучити, јер су изворна документа нестала у
културној похари српских архива и библиотека током Првог светског рата. Но, и негативан
резултат је неки резултат.
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С. Љубиши.2 Списе свог оца почео је да објављује у сопственом издању 1888.
године, када су у Београду у Штампарији Краљевине Србије објављене две књиге (прва и друга).3 У поседу је имао и остале очеве списе, међу њима и спорну
Исорију Црне Горе, али ће несмотреним уступањем рукописа, десет година после
очеве смрти, Митар књижевне списе предати краљу Милану Обреновићу4 и од
тада траје потрага за несталим манускриптом.
Љубишина кћерка Еуфемија-Фема5 критиковала је братовљеву намеру да тргује тим списима, запамтила је да је то био дебео рукопис, како је сведочио Мило
Д. Љубиша, који је с њом о томе разговарао.6 У време када је са закашњењем од
десет година у Београду обележавана стогодишњица рођења Стефана Митрова
2

3

4

5
6

Митар Стефанов Љубиша рођен је 23. јануара 1853. године у Будви, крштено име било му
је Димитрије (Станислав), кад му је укинута стипендија вратио се у кући у Будву, са оцем
се преселио у Задар, после очеве смрти неко време радио је у Министарству грађевина у
Београду. После отпуштања из службе одлази у Беч, где ће умрети 1900. године оставивши
петоро незбринуте деце за собом. После Митрове смрти његова супруга је издржавала
породицу од прихода стечених радом у трафици.
Издавачка права на целокупна дела С. М. Љубише супруга Софија је уступила књижарима
из Панчева „Браћи Јовановић“. Сисе Сјеана Мирова Љубише издао је Митар С. Љубиша у Београду 1888. године као прву књигу сабраних дела. Прва књига у две свеске има
176 страна, прва има 80, а друга је пагинирана од 81 до 176 стране.
Милан Обреновић (Јаши, 1854 – Беч, 1901), српски кнез (1868–1882) и краљ (1882–1889);
увео лични режим, ослањајући се углавном на војску. Прогонио социјалисте и радикале;
у спољњој политици најпре се ослањао на Русију, нарочито током ратова против Турске
од 1876. до 1878; први завршио неуспехом, а из другог Србија је ојачана, добила пиротски,
нишки, топлички и врањски округ. Због става Русије према Бугарској (израженог у Санстефанском уговору) везује се за Аустрију и са њом склапа тајну конвенцију 1881. којом му
је загарантован престо, уз обавезу да Србија неће радити против интереса Аустрије у Босни и Херцеговини. Прихватио Устав 1888. који је омогућавао парламентарну демократију,
сукобивши се са уставним одредбама абдицирао у корист сина Александра.
После Топчидерске катастрофе, када је убијен кнез Михаило, на престо је доведен малолетни
Милан Обреновић, кнежевска власт прешла је на намеснике: Миливоја Петровића Блазнавца и Јована Ристића. Склањање Јована Ристића кнез Милан је схватио као почетак свог
пунолетства, Ристићево наследство краљ је понудио Јовану Мариновићу, првом државнику
конзервативне странке, политички интелегентном, „имао је неке сличности с оним руским
западњацима које је описивао Тургењев“; био је зет Мише Анастасијевића. Више. – У :
Влада Милана Обреновића. Књ. 1 / Слободан Јовановић . Фототипско из. из 1935. / „Геца
Кон“ . Београд : Просвета, 2005. – XVIII, 526. стр. За краља, који је желео да зна политичке
склоности познатих људи, била је интересантна Љубишина Исорија Црне Горе; немар или
смишљено склањање рукописа учинили су да је тај спис загубљен!?
Еуфемија-Јефимија, Фема Хенчел, Стефанова старија кћер, рођена је у Будви 19. јануара
1859. године, њена сестра Љубезна (Полексија), најмлађа Љубишина кћерка рођена је 11.
августа 1861.
Податак о томе налазимо у књизи Траајући за Љубишом Радослава Ротковића.
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Љубише на Коларчевом универзитету, заборављена од свих пријатеља и поштовалаца преминула је почетком марта 1934. године у дубокој старости Еуфемија
Хенчел, старија кћерка – последње Љубишино дете.7 Умрла је у скромном стану
свога сина „давно заборављена и напуштена од многобројних пријатеља који су
пре четврт века били редовни посетиоци њеног отменог, гостопримљивог дома...
Изгубивши у шеснаестој години оца, пок. Еуфемија са својом сестром, сада пок.
Љубом, остала је пука сиротица, јер велики бокељски политичар и књижевник,
који је толико добра и услуга учинио своме крају, оставио је своју породицу
потпуно незбринуту. Младе девојке прихваћене су тада од Српскога Двора, на
коме су у кругу дворских дама провеле своје девојаштво до удаје. Млађа Љуба
удала се за железничког службеника у Трсту, а старија Еуфемија остала у Београду као супруга бившег аустро-угарског официра Жилберта Хенчела, тада у
служби железничке дирекције. Својом удајом пок. Еуфемија није ништа изгубила
од огромне љубави према свему што је српско, коју је од свог оца наследила...
Кроз више деценија њен дом био је центар, најотменијег света у Београду, који
је налазио особита уживања у друштву ретко образоване, културне и духовите
кћери Љубишине. Многобројни угледни људи, који се данас налазе на највишим
положајима у држави, били су некада стални гости њенога дома и искрени поклоници њене високе културе и истинскога духа.“8
ЉУБИША ВЛАСНИК И ТВОРАЦ ИСТОРИЈЕ
Како су претходни проучаваоци Љубишиног дела интерпретирали заинтересованост за Љубишине списе, посебно за Исорију Црне Горе, изложићемо
хронолошким редоследом. Први то евоцира Тодор Стефановић Виловски, као
Љубишин савременик, сарадник и близак пријатељ.9 Делећи са Виловским утис7
8

9

Еуфемија Хенчел, рођ. Љубиша. – У : Време. – Београд. – Год, бр., 7. март 1934. – Стр. 9.
Исто. – Стр. 9. Аутор некролога даље описује лична и породична страдања ове изузетне
жене: „Пошто је преживела читав низ тешких невоља и удара, међу којима су најтежи: смрт
верног и доброг сапутника у животу, њеног супруга, обадве кћери, старијег сина, који се
негде у Америци изгубио без трага и гласа. Она је свој тешки, претешки крај сачекала у
малом скромном стану млађег сина дубоко разочарана у животу, и до дна душе потиштена
због неоправданог заборава толиких негдашњих пријатеља.“ Текст се завршава примереном
констатацијом да је Еуфемија „била у свему одблесак и слика“ великог оца С. М. Љубише.
Пријатељство је Виловски описао као свакодневно дружење: „За све време док је трајао
рад у парламенту, дакле готово девет месеци у години, виђали смо се готово посведневно.
О великим празницима, о Арханђеловдану (слава наше куће), о св. Николи, Богојављењу, о
св. Јовану и о Ђурђевдану он је код нас ручавао, а недељом, кад год је било друштво у нашој
кући, Љубиша није смео изостати“. – У : Стјепан Митров Љубиша : утисци и успомене / Тодор Стефановић Виловски. – Сремски Карловци : Српска манастирска штампарија, 1906.
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ке из своје књижевне радионице, посебно, изворе и стваралачку заокупљеност
Причањима Вука Дојчевића, Љубиша је коментарисао детаље и о свом нештампаном раду.
„То је Исорија Црне Горе, коју је Љубиша написао, како ми сâм рече, на
основу народне традиције у Црној Гори и на основу података, што их је сâм прикупио још од своје ране младости. О овој својој Исорији Црне Горе говорио ми
Љубиша, колико се сећам, први пут још 1876. године, али тек само узгред. Тек
1877. године, када се већ бејасмо ја и мој покојни отац с њим сасвим спријатељили и кад већ међу нама није могло бити тајана, бар колико би се оне односиле
на његов политички и књижевни рад, Љубиша је изнова повео разговор о тој
својој Исорији, коју је много ценио, због ретког и богатог материјала, који је у
њој употребљен.
Иако је час мени час мом оцу обећавао, да ће нам манускрипт овог дела дати
на прочитавање, иако је нарочито мени једанпут ставио у изглед да ће ми рукопис
предати у сврху, да га ја за себе препишем, зато ипак од свега тога не би ништа;
нити сам ја нити је мој отац икада имао у рукама Љубишину Исорију Црне Горе,
нити смо могли сазнати праву садржину овог мистеријозног дела.“10
Виловски у својим успоменама разрађује даљу судбину тог рукописа до момента када се нештампаном спису губи сваки траг. У том редоследу релевантно је
шта је био садржај рукописа на који се Љубиша често позивао у разговорима са
Виловским. „Из ових напомена и обавештаја само сам могао толико дознати, да је
у овој Љубишиној историји живим бојама представљена борба између појединих
племена и великаша, која је борба често вођена до истребљења једних или других
а са средствима тако гадним и недозвољеним, да би права историја Црне Горе,
кад би се изнела онаква каква је у истини, много допринела савршеној промени
онога мишљења, што га српски свет има о кнежевини и о владајућем племену у
њој. Доцније ми је Љубишин син Митар, који је манускрипт Исорије Црне Горе
наследио од свог оца, о томе говорио у истом смислу, тако, да се готово поуздано
може казати, да би публикација овог дела у Српству изазвала разочарење, а у
Црној Гори, негде задовољство, а негде опет, а нарочито у владајућим круговима
негодовање и огорчење.11 Искази Тодора Виловског потврђују да је Митар хтео
да штампа Љубишину Исорију и у то укључио Манојла Ђорђевића Призренца,
„а овај похитао да обрати пажњу краља Милана на ово нештампано дјело“. И од
тада трају манипулације и на крају губитак текста. Краљ је, по Митровој верзији,
био спреман да откупи рукопис, али до тога није дошло, иако се при сусретима
10
11

Стјепан Митров Љубиша : утисци и успомене / Тодор Стефановић Виловски. – Стр. 105–112.
Исто. – Стр. 107.
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Љубишиних пријатеља са краљем и преко посредника често помињало то дело,
али је чак и Т. С. Виловском од стране краља грубо скренута пажња да се не меша
у ствари које се тичу њега и Митра Љубише, тако „да нисам имао више куражи,
да краљу о томе говорим“.12
На основу ових, контекстуално најизворнијих сећања, закључујемо да је историографска поузданост, објективност приказаних догађаја, или претпостављена фаворизација неких наклоности, односно, непријатељство других, утицала да
се ти рукописи не обелодањују у време Обреновића. Верзија Тодора Виловског је
упућивала на односе Србије и Црне Горе у ратним годинама 1876–1878, када су
јуначки бојеви Црногораца поздрављани са симпатијама. Тада су дом Виловских
у Бечу посећивали војводе Божо Петровић, Илија Пламенац, Станко Радонић,
Машо Врбица и остали „са којима стајасмо у вези пријатељској, а са којима се у
нашем дому састајаше и виђаше сâм Љубиша“. Интересантан је коментар Тодора
Виловског који следи: „Близу је, дакле, памети, да за историју Црне Горе, какву је
Љубиша написао, није могло бити ни интереса ни разумевања у рушву, које је
било и сувише импрегнисано црноорсвом какво је онда било у јеку, и у обу, у
коме је Црна Гора била предмет безграничног општег уважавања.“13
Митар Љубиша је касније у Србији постао чиновник Министарства грађевине, али је отпуштен из службе. Покушај да преко Драгутина-Карла Франасовића14, краљевог пуковника и министра на располагању, пронађе рукописе није
уродио плодом. Иако се још нису биле смириле страсти око Нушићеве песме Два
раба, због које је комедиограф допао затвора, јер је у песми исмејао сахрану Франасовићеве мајке, Франасовић је остао миљеник династије. Митар није тада знао
да је Франасовић брзо напредовао у војној каријери и да је генералски чин добио
1894. Војни поредак српске војске сасвим је изучио када је придодат Генералштабу српске војске у рату 1876. Како је био у најближем окружењу Обреновића и
Митар је био уверен да ће његово посредовање уродити плодом, а при том није
ни слутио да то време није било погодно за издвојену пажњу око рукописа, јер се
12
13
14

Исто. – Стр. 110.
Исто. – Стр. 108.
Драгутин Франасовић (Цариград, 1842 – код Беча, 1914) је после три завршена разреда гимназије у Бечу ступио у српску редовну војску 1962. Напредовао је у служби, чин капетана
добио је 1875, а пуковника 1886. У рату 1876. био је ађутанта главног команданата тимочке
војске и ордонанс официр тимочко-моравске војске. У Штабу Врховне команде био је током
рата 1877/78. а 1885. министар војни. Од 1879. био је ађутанта кнеза Милана Обреновића.
Дуго је био у дворској служби и дипломатији. Далматинац, католик, болешљив – није га
красила телесна грађа, али је финоћи доприносило његово испосничко лице и апостолска
глава. По униформи српски ђенерал, а у понашању католички калуђер, снисходљив и на
услузи краљевима.
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те године краљ Милан одрекао престола у корист малолетног сина Александра
Обреновића15. Садржај писма Митра Љубише16 преносимо у целости:
У Бечу, 12. новембра 1898.
Велеошованом Госоину
Карлу Франасовићу
Кр. Пуковнику и Минисру на расоложење
					
Belgrade
Велеошовани Госоине!
Молим, а ме извиние шо сам слобоан исаи, али за свар за
коју Вам ишем, коме би боље моао обраии се, нели Вама, ошо
Вам је иса најбоље ознаа и шо се наам а ћее ме извинии.
С раа есеак оина, ок сам ја у Србији био и о у ржавној служби у Минисарсву рађевина, Ви се она, као Минисар сољњих ела
али мене к Вама зваи и наложили ми а се ријавим за ауијенцију Ко
Њеово Височансава Краља Милана и рекосе ми а онесем собом Књижевне осаке мо окојно оца, које би раа Њ. Вел. Краљ чиаи.
Ја сам о рао учинио мислећи а ћу с име овории себи уа и
учинии каријеру у чиновничкој служби, Али на жалос изјаловише се
моје нае. Намесо а буем унаређен био сам оушен из ржавне
службе.
Док сам још амо био оса уа сам ражио и исмено и усмено а ми се и сиси оврае, али све узалу. Ја их о анас још обио
нијесам, већ само обећања. Ланих, ка је Њ. В. Краљ Милан у Бечу био,
моја је жена била ко Њеа, и молила а је а би блаоизвoлио овраии
ми е сисе. Њеово Вел. Краљ ом риликом обећао је мојој жени а ће
о ураии ок се у Беора овраи и а ће е сисе реко ов. ср.
Послансва мени овраии.
Па ево ме за о а се Вами Госоине Пуковниче, обраим, а бисе
извољели осјеии Њ. В. Краља, е а ми е сисе блаоизволи
15

16

Александар Обреновић (Београд, 1876 – Београд, 1903); када је имао 13 година (1889) његова
отац се одрекао престола, али је одредио намесништво до пунолетства које су чинили: Јован
Ристић, генерал Коста Протић и генерал Јован Белимарковић. Збацивши Намесништво
прогласио се за краља априла 1893. Женидба са Драгом Машин није прихваћена у породици и у Србији, сукоби су довели до мајског преврата, убиства краљевског пара и довођења
Карађорђевића на српски престо.
ИАШ, К – I, II, 179, 1898. Оригинал писма чува се у Историјском архиву Шумадије и до сада
није било познато широј културној јавности. Написано је тамним мастилом, на четири
стране, ћирилицом и из Беча послато Карлу Франасовићу у Београд.
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овраии. Мени су у олико саа оребни, ошо сам наумио, о свом
рошку изаи целокуна јела мо окојно оца, а не моу о ураии
ок не обијем рукоисе у овору.
Молим још јеном а ме извиние шо сам био слобоан исаи
Вам. У вром убјеђени а ћее Ви, Госоине Пуковниче, извољеи
олико ораии, осаје унарије блаоарећи Вам
С највећим ошовањем
Миар С. Љубиша
II Parmanitengasse 14
Јасно је да су ти списи били интересантни власти, јер су се тицали деликатнних односа Србије и Црне Горе са великим силама. Овде је значајно истаћи колико су неки Љубишини ставови били по вољи Обреновићеваца. Због политичких
преговора са Аустро-Угарском краљ Милан је потписао Тајну конвенцију, пре
тога није успео да се приближи Русији и одобровољи Александра III Романова.
Када је Србија проглашена за Краљевину, марта 1882, цар Франц Јозеф је лично
честитао краљу Милану Обреновићу. У то време краљ Милан преферира аустрофилство више него наклоност Русији. Зашто би Љубишина Исорија била
интересантна краљу Милану? Личност од које је краљ Милан зазирао, а истовремено и дивио се, био је Јован Ристић17. Са њим је С. М. Љубиша био присан,
чак је Ристићев изасланик код њега у Бечу био Стојан Новаковић, историчар,
књижевник, политичар и државник. Колико је поверења имао Љубиша у Јована
Ристића документује и њихова преписка око деликатних ситуација у вези са
Бокешким устанком.
Епистоле упућене Јовану Ристићу најкомпетентније је сагледао Радослав
Ротковић, коментаришући их са извештајем мајора Протића о разговорима са
Љубишом у Бечу, објављена у зборнику В. Ј. Вучковића (1963).18 Са Ристићем
Љубиша је делио политичка посредовања, тако је посредовао између Ристића
17

18

Јован Ристић (Крагујевац, 1831 – Београд, 1899) интелектуалац и дипломата, завршио Лицеј
у Београду, стекао звање доктора филозофије у Хајделбергу, студирао на Сорбони и у Њемачкој код Леополда Ранкеа; редовни члан Друштва србске словесности од 1852, Српског
ученог друштва од 1864, а члан Српске краљевске академије постао је пред смрт 1899. Био је
краљевски намесник и Милану и Александру, имао је много државних улога. Као дипломата
успео да Србију ослободи турске доминације, а заступао је Србију на Берлинском конгресу
1878, када је Србија постала независна. Краљ Милан га није волео, јер се мешао у државну
политику, више му је одговарао незаинтересовани Јован Мариновић.
Љубишина писма / Радослав Ротковић. – У : Ст. М. Љубиша / Сабрана дјела : критичко
издање. 4, Писма. – Титоград : ЦАНУ, Никшић : Универзитетска ријеч, Будва : Историјски
архив, 1988. – Стр. 15.
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и књаза Николе око заједничког деловања. Љубиша се у то време суочавао са
дволичностима личности које су непрекидно ровариле око српско-хрватских
питања (Вагнер и Орешковић). Притајени Вагнер је учинио да се Митру одузме
стипендија, па је његово даље школовање у Ријеци прекинуто. Ристић је у то
време био противник проаустријске политике кнеза Милана.
Помоћ Бокељима била је неопходна после Бокешког устанка и Љубиша је
апеловао код Ристића: „Данашње новости из Боке опишују ми жалосно стање они
несретњи људи. Већ су почели мртви од глади, тифа и оспицах. Забога, прискочите им у помоћ док трава и млеко приступе, али опазно да се не компримитирате
и да се новац не устегне од наши разбоиничких власти.“19 У следећем писму Љубиша се захваљује на помоћи. „На име пострадавших благодарим српској влади
на ову брацку помоћ, која ће у вријеме приспјети да многе гладне завре. Начин
како ће то гладни примити и како ће познавати добротворну руку, ви остависте
на моје искуство и савјест, пак се преварити нећете.“20
Љубомир Јовановић ће у предговору Причањима Вука Дојчевића, друга књига, Београд, 1903. нагласити да је Љубиша био спремио грађу за роман Црноорско
бање вече у којему је намеравао да опише истрагу потурица. Наречени роман
или изгубљена историја тицали су се односа с Венецијом, Аустријом, Русијом и
Турском, односо патњи и страдања које су довеле до црногорске бадње вечери.
Чак се и претпостављени наслов тога дела ослањао на првобитни назив Његошевог Архибаниан (Архисуниан).
И каснији проучаваоци Љубишиног дела, нарочито Радослав Ротковић и
Милорад Никчевић, настојаће да дођу до нових трагова о изгубљеном рукопису.
Ротковић у делу Траајући за Љубишом подсећа на исказе Виловског о извесности
постојања рукописа о црногорској историји, наставља тим трагом и промишља
о другим наговештеним појединостима: „Такође, зна се да је мислио да напише
роман о истрази потурица, па да тако, послије Шћеана Мало, још једном преточи у прозу једну Његошеву тему. Да ли роман у наставцима може да се односи на
истрагу потурица? Да ли је то Исорија Црне Горе? Међу незавршеним радовима
су шездесет и три причања Вука Дојчевића, колико је недостајало до стотине (мада
нема никакве потврде да је он заиста замишљао да се по броју причања такмичи са
Декамероном, сем напомене Виловског која, можда, није потекла од Љубише).“
Обелодањивање текста о црногорској историји, „онако узгред“, поклапа се
са периодом објављивања Причања Вука Дојчевића, око 1877. године ту причу је
19
20

Исто. – Стр. 86. Писмо Јовану Ристићу из Беча (18. март 1870) о Орешковићевој улози у
Вагнеровој афери и стању у Боки Которској.
Исто. – Стр. 88. Писмо Јовану Ристићу из Беча (априла 1870) о пријему новчане помоћи за
пострадале у Боки.
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разрађеније причао Виловском. Ротковић негира да је то могла бити „антидинастичка књига“, зато што је Љубиша о свим црногорским владарима износио ласкав
суд. У даљем тексту се износе закључци о могућим концепцијама тог рукописа.
„Он је само писао о међуплеменској борби и покушају и успјеху књаза Данила
да створи натплеменску власт и учврсти државу. Потреба централизације у црногорским условима налази одраза и у Љубишиној прози, а критика је схватала
да он мисли на Србију, гдје су били нешто другачији услови и већ је постојала
скупштина и устав. Можда је Љубиша, који није добро познавао прилике у Србији, гријешио што је своје мисли о српском уставу писао са становишта црногорских потреба да надвлада племенску самовољу. Оно исто пресађивање туђих
искустава, које увијек иронише, погодило је и њега сâмог.“21
Ауторитативност, стечена дугогодишњим посланичким мандатом у Царевинском вијећу у Бечу, побуђивала је Љубишу да прошири своје компетенције
и на савјетодавца за политичка питања других држава. Тако је у чланку Како
мисле ва Јужна Србина о рађењу Усава Срске Кнежевине укључио и свјетску
и српску „повијесницу“ у кодификацију најважнијег правног акта једне државе,
а све у циљу да се отклоне неке уобичајене грешке у обликовању и да се укаже
на потребу „дубоког познавања укупнога јавнога и приватнога: друштвенога и
особнога живота онога народа кому се закони граде, да би му са свакојаке стране
пристајали и свеколике одношаје живота обухваћали; треба дубоко проучити
његов карактер, његове врлине и тавније стране, да би се могло средством закона
прве развијати, а друге мало по мало уклањати;“.22
Милорад Никчевић је поредио сличности изгубљеног рукописа Исорија
Црне Горе, за који се претпоставља да је написао Његош, са Љубишиним текстом. Да се којим случајем нађе Љубишина Исорија то би помогло да се дође и
до извора на које се ослањао и câм Његош. Малобројност расправа и прилога о
односу Љубише и Његоша треба да подстакне нове истраживаче да исцрпније
приступе утицајности и вези ова два књижевника. Мислећи на изгубљени рукопис, Никчевић указује на ефекте могућих упоређивања: „да јасније разлучимо
да ли је Љубишин велики претходник, ингениозни пјесник појединим темама и
мотивима, сличностима и догађајима из извора утицао на њега директно или их
је, пак, Љубиша преузимао неовисно од његова дјела.“23
21
22
23

Tragajući za Ljubišom / Radoslav Rotković. – Titograd : Pobjeda, 1982. – Str. 155.
Текст Како мисле ва Јужна Србина о рађењу Усава Срске Кнежевине је заједничко ауторство С. М. Љубише и Валтазара Богишића, објављено у два наставка у серијској публикацији
Novi Pozor, br. 388 (30. XII 1868); 389 (1. I 1869).
Ideje i paralele / Milorad Nikčević. – Osijek : Izdavački centar „Revija“ : Radničko sveučilište
„Božidar Maslarić“, 1984. – Str. 112–113.
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ИСТОРИЧНОСТ У ЉУБИШИНИМ ТЕКСТОВИМА
Паштровска историографија укључена је у шири контекст црногорске историје, а о њој су компетентно писали Јован Вукмановић24, Мирослав Лукетић25,
Предраг В. Ковачевић26 и други. И први објављени рад Обшесо Пашровско у
Окружју Коорском С. М. Љубише из 1845. године укључује историјске догађаје,
далеких, а и књижевнику блиских времена. „Мрачна је историја наша до љета
1350, јер су сви готово рукописи, из који би штогод поцрпсти, и наше описаније
распространити могли, у и то доба заједно с народним поглавицама пропали. У
ово време Лудвик краљ унгарскиј, владајући с Паштровићима, опечаљен због
несмотреног јуначства ови житеља, који без дозвољења његова, подмићени,
присташе Мљечићу у помоћ, да Котор од Србина одузме, пошаље силну војску
с налогом, да ји до корена затаре, и да им све куће ватром пожаре. Но великодушије онога, кому је било наложена овака свирјепа наредба, поштедилло је ситниј
народ и куће. Он изврши жертву истина, но задовољи се сотим, што је само 1400
човјека за оружије способна посјекао. Ова грозна сјеча извршила се на брду, које
се зове Голиј Врх.“27 Љубиша у овом тексту сажима периоде турске доминације
и трагичних похода у покушају освајања Паштровића, Млетачке управе, Француске владавине до аустријске окупације. Маркирање историјских фрагмената
у његовој књижевној заоставштини није исцрпно спроведено за овај рад, али
ћемо пажњу усмерити на историјске односе између Аустрије и Италије, Аустрије
и словенских и других држава.
Колико је пратио повесна дешавања, фаворизујући победу аустријске флоте
над Венецијом код острва Виса, документује и Љубишин еп у народном маниру
Бој на Вису (1866). Тематика Вишке битке инкорпорирана је у уметнички еп, али
је значајна и као извор историјских факата и аутентичних података, уметнички
24

25
26
27

У својој антропогеографско-етнолошкој студији Јован Вукмановић је изложио кратку историју Паштровића делећи је до 1914. на осам епоха: илирску, римско-византијску, српску, млетачку, прву аустријску, руску, француску и другу аустријску. Свака од ових епоха
оставила је неки траг у свеукупности живота у Паштровићима. – У : Паштровићи / Јован
Вукмановић. – Цетиње : Штампарско предузеће „Обод“, 1960. – Стр. 22–42.
Исцрпнији историјски преглед налазимо у монографији Бува, Свеи Сефан, Перовац
Мирослава Лукетића. – У : Будва, Свети Стефан, Петровац / Мирослав Лукетић. – Будва :
Туристички савез Будва, Цетиње : „Обод“, 1966. – Стр. 37–115.
Паштровићи : културно историјски преглед. 2. издање / Предраг В, Ковачевић. – Свети
Стефан : Манастир Прасквица, 1976. – Стр. 27–66.
Обшесо Пашровско у Окружју Коорском / С. М. Љубиша. – У : Ст. М. Љубиша / Сабрана дјела : критичко издање. 3, Бој на Вису. Преводи. Чланци. Говори. – Титоград : ЦАНУ,
Никшић : Универзитетска ријеч, Будва : Историјски архив, 1988. – Стр. 127.
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су је, поред Љубише, обрадили засебно Ђуро Дежелић и Стјепан Бузолић под
називом Вишка бика.28
У свим тумачењима компетентно је Љубишино познавање политичког, културног и историјског контекста које је преносио као дописник бечког часописа
Agramer Zeitung о збивањима у Црној Гори на граници. У многим чланцима у
задарском Il Nazionale са прилогом Нароном лису на народном језику изложио
је своје идеје међусловенске политичке и културне сарадње. Сличне ставове заступао је и током посланичком искуства у бечком Рајхсрату од 1861. до 1863. и од
1870. до уклањања из Сабора 1876. године – краја свог мандата. Све то описано
је у Живооису Сефана Мирова Љубише, а многи су наговестили да је ову
својеврсну аутобиографију написао не би ли јавно разјаснио кризне периоде
његове политичке каријере, поводом Бокешког устанка – који је био одговор на
присилно увођење домобранског закона и односа са Аустријом.
Као потку приповедачког поступка код Љубише налазимо, фрагментарно или
у целости, наратолошку историчност те очишћене повести. Догађаји – недискурзивни текстови – су утицали да Љубиша временски ситуира и сâм се одреди према
чињеници писања у колективу над којим се наткрилила одредница „црногорско
приморске“ провенијенције. Видо Латковић, усредсредсређујући се на приповетку
Скочијевојка, уочава историјске дигресије које су Љубиши служиле да документује историчност нарације: „Љубишин приповедачки манир да историзира, да у
причање убацује историјске осврте, да се позива на хроничарске записе и слично,
упадљиво приметан у неким његовим каснијим приповестима и причањима, није
увек уметнички сазрео; намештено више пута звуче ти умеци.“29 Процедура проучавања књижевности у склопу нових научно-књижевних теоријских дисциплина
искључила је историчност књижевног дела, иако је јасно да оквир за проучавање
књижевности представља и њен историјски контекст.30 Усмена историја ослањала се на трагове прошлости у предањима која су исповедали чланови заједнице,
а која су Љубиши била блиска. Фолклорне чињенице доминирале су и у времену
28
29
30

Boj na Visu (1866) fenomen istorijske i poetske fikcije / Milorad Nikčević. – У : Књижевно дјело
Стефана Митрова Љубише – ново читање : зборник радова са Симпозијума одржаног у Режевићима и Будви 27. и 28. фебруара 1998. године. – Будва : Медитеран, 2000. – Стр. 219.
Стјепан Митров Љубиша / Видо Латковић. – Београд : Рад, 1964. – Стр. 27–28.
Претпостављамо да су Љубишини историографски списи настали као резултат сазнања
о прошлости на темељу усмених легенди, проучавања политичких догађаја и одређених
сазнања од директних учесника бурне историје. Упоређивање „реалности“ текста и одјека
историје у приповестима открива да је доза историчности укључена у друштвени контекст
Љубишиног дела. О дијалектици између књижевног текста и његовог света исцрпно је елаборирано у оквиру „новог историзма“. – У : Нови историзам / Владислава Фелбабов // Домети. – Год. 29, четвороброј 108–111, 2002. Цео часопис је посвећен теми „новог историзма“.
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и простору Љубишиног књижевног деловања. Какви су били извори из којих је
Љубиша формирао свој културолошки приступ налазимо у саопштењу Божидара Пејовића Усуници и сабесјеници Сефана Мирова Љубише: „Познато
је да је Љубиша био аутодиктат и да се самопрегорним радом упућивао у тајне
књижевног стваралаштва, да се вјештини приповједања у првом реду учио од
народа, Вука Караџића и Манцонија, као што је знано и то да му је у примјени тих
сазнања главни узор, зубља како је сам рекао, био Његош. Мање је, пак познато, да
су на његово формирање као писца знатног удјела имали Стеван Перовић Цуца,
Валтазар Богишић, Медо Пуцић и Божидар Петрановић.“31 Неминовно се намеће
чињеница да се око ових књижевних посленика плела и стварна и духовна историја прошлих и оног времена. Божидар Пејовић ће у својој студији о Љубиши
опширније експлицирати његову повезаност историчности и дела које је стварао,
указујући на два правца која је следио „освијетљен лучама Његошеве поезије“; то
су црногорска национална историја и њен песнички вид.32 За Љубишу је историја
народа битна толико да се „историјска истина мора давати и у књижевним дјелима, да она не подлијеже искривљењима стваралачке фантазије“. То документује
и Љубишин исказ о црногорској историји као компоненти Његошеве поезије,
написан поводом смрти „Владике црногорског и списатеља славенског“, објављен
1852. године у Архиву за овесницу јуославенску као некролог под називом Сјени
Пера Перовића Њеоша II. „Црногорска повјестница пунана је бојних и витешких дјела, но се је она слабо од туђинацах познавала, док није неумрли Петар
II његовим књижевним и дипломатичним дјелма њу свијету објелоданио, док
није њу од сваке чађи отресао.“ Недвосмислено и Пејовић указује да се очишћена
повесна истина чита и у Љубишиним приповестима.33 Ми додајемо да је има и у
многим чланцима и говорима.
Претресајући приложнике књижевне критике о Љубиши, Василије Калезић
хронолошки подсећа на полемичне ставове претходника и издваја контроверзни
приступ Јована Скерлића у студији о Љубиши, где је двосмислено тумачио пишчеву књижевну припадност епохи, с нагласком да је његова „историјска преокупација ... била врло велика“, па отуда су, по Скерлићевом мишљењу, Љубишине
приповетке „много више историјске и романтичне“, али је „заборављао историјски оквир“, приказујући своје време, своје савременике и своју средину.34
31
32
33
34

Усуници и сабесјеници Сефана Мирова Љубише / Божидар Пејовић // Стварање,
бр. 11–12, 1972. – Стр. 1141.
Književno djelo Stefana Mitrova Ljubiše / Dr Božidar Pejović. – Sarajevo : Svjetlost, 1977.
Исто. – Стр. 31.
Љубиша и наша критика / Василије Калезић. – У : Стефан Митров Љубиша : прилози са Симпозијума у Титограду и Будви 21–23. априла 1976. – Титоград : ЦАНУ, 1976. – Стр. 25–43.
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Контекстуални оквир маркира и Јован Чађеновић. За њега је интересантно
то како је Љубиша компоновао дијалоге између ликова и шта је предмет њихових
разговора (прошлост најчешће): „Ту се историја јавља као конститутивни елемент
у композиционом погледу. Из разговора сазнајемо да су многи јунаци имали сличан став према старој држави, у разговорима се јављају романтичарске слике царства или његових дијелова, али је присутна и критичка свијест о тој прошлости.
Писац у више прилика помиње Балшиће који су продали Млецима градове зетске
бановине (Шћеан Мали, Скочијевојка, Проаја аријаре Бркића, По Анровић
и друге) и Црнојевиће који су се ‘осватили’ с Млечићима (Скочијевојка, Проклеи
кâм)... У драматичном разговору представника Паштровића и Махмут-паше Бушатлије у Скадру дата је историја Зете. Елемент историје се јавља у жучном спору
попа Андровића и которског провидура. Драматичан је дијалог изгнаника Вукца и
Арбанаса из Скадра који наговара избјеглог Паштровића да убије попа Андровића
или да поведе турску војску на његово племе.“35 Поетички кључ нарезан је као допуна „историчне стране“, где је Љубиша „проширио народну причу у приповјест,
дао јој историјску основу, створио атмосферу“... На крају Чађеновић закључује:
„У Љубишиној приповијеци ликови су супротстављени класно, национално, вјерски, морално. Народ и његови непријатељи приказани су у историјској пројекцији,
И то је оно ‘исторично’ што је Љубиша ‘додао’ народној причи.“36
Желидраг Никчевић ће издвојити Љубишину политичку делатност у оквиру подразумеване историје српског и црногорског народа, цитирајући наводе
о њему на првој страни Зеско ласника (Цетиње, 15. септембар 1934) као „велики културни и национални значај овог славног Будљанина, великог Србина
и убијеђеног Југословена“.37 „Као реалан политичар, он је правилно схватио да
ће судбину Јужних Словена ријешити двије српске државе, насупрот тези Миха
Павлиновића, вође Далматинске народне странке, која је тежиште народног ослобођења тражила у слози и заједничкој акцији хабзбуршких Југословена. Из
овог основног начелног става проистиче Љубишино држање према ондашњем
далматинском покрету због кога је он био неоправдано нападан и клеветан.“38
Издвајамо и запажања Радомира В. Ивановића, где је поводом Љубише истакао да је писац „правовремено уочио значај историјског, етнографског, културног,
35
36
37
38

О композицији Љубишиних приповијести / Јован Чађеновић. . – У: Стефан Митров Љубиша:
прилози са Симпозијума у Титограду и Будви 21–23. априла 1976. – Титоград: Црногорска
академија наука и умјетности, 1976. – Стр. 116.
Исто. – Стр. 120.
Кад ми на ум пане све то / Стефан Митров Љубиша; приредио Желидраг Никчевић. – Подгорица : Октоих, Приштина : „Григорије Божовић“, 1994. – Стр. 252.
Исто. – Стр. 252–253.
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умјетничког и књижевног наслеђа које се може објединити композитним појмом
‘народни љетопис’, као што то чини умна и надахнута Исидора Секулић у свом
једином раду о Љубиши“. У складу са тим је и следећа Ивановићева констатација:
„Етнографизам је омогућавао повратак ближој и даљој националној прошлости,
а књижевност актуелизацију и проблематизацију савремених збивања. Стога
он користи често ретроспекцију, ријетко интроспекцију, а најређе проспекцију,
обраћајући се потомству као јемцу за пријем оних националних, историјских,
социјалних, етничких, научних и умјетничких идеја за које се залагала његова
генерација.“39
Примери историчности приповедне прошлости и легитимисаних коинциденција са Љубишиним временом су бројни. Радослав Ротковић детаљно разрађује историјски оквир приче Скочиђевојка, везујући то за одбрану Скадра од
Турака 1474. године, када је Иван Црнојевић прискочио у помоћ Млечићима.
„Млечићи су били захвални Ивану на помоћи, али кад су послије закључили
уговор са Турском, заборавили су на Ивана (као што су Руси заборављали Црну
Гору, кад су послије ратова склапали мир са Турцима). Због млетачких сплетака
турчи се Стеван Калођурђевић и одлази из Паштровића Стеван Штиљановић...
То је, дакле, скица за један велики историјски, авантуристички роман која је више
него остале Љубишине прозе, оптерећена историографском фактографијом.“40

39

40

О односу фолклорне и умјетничке имагинације у Љубишиној фантастичној прози / Радомир
В. Ивановић. – У : Књижевно дјело Стефана Митрова Љубише – ново читање : зборник
радова са Симпозијума одржаног у Режевићима и Будви 27. и 28. фебруара 1998. године. –
Будва : Медитеран, 2000. – Стр. 73.
Љубиша и италијанска књижевност / Радослав Ротковић. – У : Стефан Митров Љубиша у
контексту медитеранске културе: зборник радова са Симпозијума одржаног у Будви 27. и
28. фебруара 2002. – Будва : Медитеран, 2005. – Стр. 92–93.

Mила Меиовић-Сефановић
У ТРАГАЊУ ЗА ИЗГУБЉЕНОМ ИСТОРИЈОМ
резиме
У раду је разгрнута запретана прича о изгубљеном рукопису Стефана
М. Љубише под називом Исорија Црне Горе у светлу новопронађеног писма
Митра С. Љубише, којим је покушавао (1898), преко посредника Карла Франасовића, да добије очеве рукописе уступљене (1888) краљу Милану Обреновићу.
Настојали смо да откријемо колико је Љубишино књижевно дело упило контекст
историје и у којој мери је из улоге директног учесника историје Љубиша импрегнирао текстовно ткање историографским одредницама.

ПРИЛОЗИ

Аna M. Zečević

PRIMORSKE MELODIJE U ARANŽMANIMA
BRANKA ZENOVIĆA

Apstrakt: Tokom višedecenijskog rada kompozitor Branko Zenović prikupio je melodije koje
se često i dan-danas pevaju na Crnogorskom primorju i u širem regionu. Da bi ih sačuvao
od zaborava, osavremenio ih je i prilagodio različitim tipovima muzičkih izvođača. On ih je
priredio za vokal (solo ili za hor), uz klavirsku ili orkestarsku pratnju. Neke od pesama su pravi
biseri mediteranske muzike, veoma su poznate i često izvođene, dok su pojedine kompozicije,
zahvaljujući aranžmanima B. Zenovića, ponovo oživele u svoj svojoj jednostavnosti i lepoti.
Ključne reči: narodne melodije, poetski tekst, melostrofa, strofa, rima, aranžman, varirani tekst,
klavirska pratnja, instrumentalna pratnja, orkestar, dinamika, agogika izvođenja.

*
Primorske melodije obrađene u ovome radu često su pevane duž celog Jadrana.
U Crnoj Gori se neretko izvode u Budvi, Petrovcu, Reževićima i u mnogim drugim
gradovima i krajevima, bilo u izvođenjima pevačkih grupa, klapa, bilo u aranžmanima
za jedan glas solo ili uz instrumentalnu pratnju.1 Kompozitor Branko Zenović (1935–
2005) je u svom raznovrsnom opusu osnovnu pažnju posvetio aranžiranju narodnih
pesama, te će naša pažnja, u nastavku, biti usmerena ka aranžmanima narodnih, pre
svega, primorskih pesama.2 U Zenovićevom kompozitorskom opusu nalaze se aran1
2

Mnogo korisnih i zanimljivih informacija o paštrovskim pesmama može da se sazna u Zborniku
radova sa naučnog skupa Paštrovići (istorija, kultura, priroda), koji je objavio Odbor za sakupljanje
istorijske građe o Paštrovićima, u Petrovcu na moru i Svetom Stefanu 2000. godine.
Na ovom mestu bismo napomenuli da smo 1999. godine u Bibliografskom vjesniku, br. 1–2–3/99,
na str. 63–74, objavili rad pod nazivom „Bio-bibliografija Branka Zenovića“. U Bibliografiji o Paštrovićima, koju je uredio Milorad T. Milović i objavio u izdanju Odbora za sakupljanje istorijske
građe o Paštrovićima, u Petrovcu na moru 2001. godine, pomenuta „Bio-bibliografija Branka Zenovića“ nalazi se kao bibliografska jedinica broj 428. Podaci o Branku Zenoviću još su obuhvaćeni
sledećim bibliografskom jedinicama: biografski podaci – 8783, 8784, 9015; o muzičkom stvaralaštvu – 7754, 7759, 7786, 7799, 7805; intervju – 7783, 8784 (objavljen u knjizi Budislava Kralja i
Novaka Vukčevića: Ko je ko u Crnoj Gori, Podgorica 1997), 9015 (Racković Nikola, u: „Prilozi za
leksikon crnogorske kulture“,CNB „Đurđe Crnojević“, Cetinje 1987, str. 224); o koncertima – 572
(C. D. /Cvijović Dragan/, „Skup o Pašrtovićima“, list „Pobjeda“ LIV 1998, br. 11762, str. 11. Između
ostalih, u Spomen-domu Crvena komuna u Petrovcu na moru, prikazan je Muzički portret Branka
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žmani devetnaest narodnih pesama.3 To su: „Šetala se djevojčica“, „Sitan kamen do
kamena“, „Primorkinja konja jaše“, „Pade cvjetak nerandže“, „Što u dvore“, „Savila se
zlatna žica“, „Ej, svilu prede“, „Oj, jelova goro“, „Ko vince pije“, „Junak junaka“, „Pošli
zbogom“, „Dobro došli“, „Lijepo ti je pogledati“, „Što u dvore, što pred dvore“, „Uz trpezu“, „U ledine graorice“, „Primorkinja“ i „Začuh vilu“.4 U ovom radu razmatraćemo
prvih osam pomenutih pesama u Zenovićevom muzičkom aramžmanu.5
„Šetala se djevojčica“6 je narodna pesma sačinjena od dve strofe, čiji tekst glasi:
„Šetala se djevojčica
po bostan zeleni,
I brala je ljepo cvjeće
da svate daruje.
Tu doleće sivi soko
– s planine zelene,
U kljun nosi zlatnu čašu
– vina crvenoga“.
Citirani poetski tekst latentno ukazuje na završetak perioda devojaštva mlade devojke i na njenu pripremu za udaju. Iz teksta saznajemo o običajima darovanja svatova
i praznovanja svadbe.
Zenovićeva organizacija poetskog teksta razlikuje se od izvorne organizacije: izvorni narodni tekst ima dve strofe, svaku strofu čine četiri stiha – naizmenično se sme-

3

4
5
6

Zenovića) i 7751 (Anonim: „Za bogatiji muzički život“, list „Pobjeda, XXXI 1975, br. 3639, str. 9).
Bibliografska jedinica 675 ukazuje na novembarsku nagradu grada Budve, koju je Zenović dobio
1977. godine, što je i objavljeno u „Primorskim novinama“ VI 1977, br. 95/96, str.3.
Ljubaznošću Branka Zenovića prikupili smo i objavili podatke o svim radovima i aktivnostima ovog
znamenitog crnogorskog kompozitora, od početka njegovog profesionalnog bavljenja muzikom
do 1999. godine. Međutim, u ovom radu naći će se podaci o aranžmanima narodnih pesama, koje
je kompozitor izradio u periodu od 2000. godine do njegove smrti, 2005. godine. Zahvaljujem
porodici Zenović, posebno unuci Branka Zenovića, Kaći Zenović, na neobjavljenim notnim materijalima – rukopisima, kao i važnim informacijama koje mi je pružila u vezi sa temom rada.
Poslednju navedenu kompoziciju Zenović je napisao u dve verzije: kao instrumentalnu, i za glas
sa instrumentalnom pratnjom.
Svih devetnaest navedenih kompozicija čine deo materijala za projekat radnog naslova „Paštrovska
svadba“, za koji je scenario napisala dr Mila Medigović-Stefanović, a koji je u pripremi.
Pesme „Šetala se djevojčica“, „Pade cvjetak nerandže“, „Sitan kamen“ i „Primorkinja konja jaše“
su često izvođene kompozicije. U vreme moderne, internet komunikacije, ove pesme mogu se
poslušati na YOU TUBE-u u izvođenjima različitih vokalnih grupa. U najnovije vreme izvedene
su na Paštrovskoj večeri u Beogradu 26. novembra 2011. godine. Pesme je pevala Kaća Zenović,
studentkinja treće godine Pedagoškog odseka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, uz klavirsku saradnju pijanistkinje Andree Medin.
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njuju osmerci i šesterci. U kompoziciji, svaka strofa isto ima četiri stiha, pri čemu su
stihovi spojeni po dva, tako da se dobijaju dve strofe sastavljene – svaka od po jednog
distiha:
1. strofa

2. strofa

„Šetala se djevojčica po bostan zeleni,
I brala je ljepo cvjeće da svate daruje“.
„Tu doleće sivi soko – s planine zelene,
U kljun nosi zlatnu čašu – vina crvenoga“.

Iz citiranog primera tretmana teksta u aranžmanu odmah uočavamo razliku u
grafičkoj energiji štampane narodne pesme i u Zenovićevoj muzičkoj obradi. On dalje
obrađuje tekst tako što melos tih strofe ima strukturu, po taktovima: 2+2+2, pri čemu
su poslednja dva takta – varijanta prethodna dva takta, odnosno, variran je poslednji
šesterac strofe. Melodija je jednoglasna, u D-dur tonalitetu, u širokom rasponu jedne
oktave, u taktu 4/4 i karakteriše je pokretljiv ritmičko-melodijski tok. Poetski tekst je
plasiran silabično u potpunosti.
U rukopisu, odnosno, radnoj vereziji aranžmana Branka Zenovića, nastalom
septembra 2002. godine, navedeno je da je vokalna deonica namenjena glasu (voice)
i – ili horu (chorus), i ispisana je instrumentalna pratnja, pre svega klavirska. Nakon
jednostavnog instrumentalnog uvoda koji toničnim akordima uvodi u boju D-dura,
slêdi izlaganje strofe. Instrumentalna pratnja je jednostavna, u gornoj deonici (desnoj
ruci klavirske pratnje) nalazi se udvojena melodija vokalna, povremeno obogaćena
akordima, dok se u donjoj deonici (levoj ruci) nalazi basova linija koja podseća na
štih kontrabas-deonice. Pri izlaganju prve poetske misli – muzičkog dvotakta, faktura
stava je manje razvijena, dok je u drugom drugom dvotaktu, kompozitor pokrenuo obe
deonice instrumentalne pratnje, uveo više akordskih sklopova, podigao stepen agogike
izvođenja, čime je postigao efekat muzičkog krešenda u finalu kompozicije.
Slêdi notni prikaz početka kompozicije:
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Narodna pesma „Sitan kamen do kamena“ takođe je pesma koja svojim sadržajem
upućuje na devojačke dane. U ovoj kompoziciji, aranžiranoj septembra 2002. godine,
kompozitor je koristio i obradio tri stiha narodne pesme, to su:
„Sitan kamen do kamena.
Zelen zdravak do koljena.
Pratiše me da ga berem“.
Iz okoline srpskog grada Leskovca potiče veoma slična, ali znatno duža narodna
izvorna pesma, čiji tekst glasi:
„Sitan kamen do kamena,
Zelen zdravac do kolena.
Pratiše me da ga berem,
Za dan za dva ceo stručak,
Za nedelju celu kitku.
Sâm mi zdravac progovara –
Berite me, nosite me,
Ne dajte me nevestama.
Neveste me ružno nose.
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Već me dajte devojkama,
Devojke me lepo nose“.7
U oba citirana teksta oseća se lirska nota, koja je, zatim prenesena i na melodiju.
O lirizmu u crnogorskoj muzici kompozitor Jovan Milošević (1895–1959) piše sledeće:
„Crnogorske lirske pjesme su naizgled primitivnog sklopa, ali one imaju svoj osobeni sadržaj i izraz. Iz njih izbija neka iskonska snaga. U njima nema ničega izvještačenoga, već su neposredan i spontan izraz čovjeka koji živi u visinama orlovskog krša, muzički ostvaren na rudimentalan način, pa su zbog toga ostale čiste i nepomućene“.8
U aranžmanu Branka Zenovića svaki navedeni stih čini jednu strofu. Ti stihovi –
osmerci više puta ponovljeni su u istom i variranom vidu. Zenovićeva kompozicija je u
D-duru, kombinuje taktove 3/4 i 2/4 u pokretljivijem tempu. Počinje instrumentalnim
uvodom od četiri takta, u kojem su obrađeni melodijski motivi melostrofe u nastavku.
Shema forme kompozicije je: a b, pri čemu je u delu – a – osmerac plasiran dva puta,
dok je u delu – b taj poetski tekst variran i ponovo dat sa manjim melodijsko-ritmičkim
i većim fakturnim izmenama. Faktura horskog stava je polifona: pesmu počinje deonica
soprana, nakon jedne četvrtine, u strogoj imitaciji, priključuju se zajedno tenori i basovi
koji se na kraju melostiha, u kadenci, dele, odnosno udvajaju u oktavi. Altovi imitiraju
tekst posle dve četvrtine – imitacija je stroga u početku, ali se melodijska linija menja,
idući ka kadenci. U delu – b, dolazi do inverzije poetskog teksta. Samo u sopranskoj
deonici plasirana je vodeća melodijska linija narodne pesme, deonica basova je ritmički
udvaja, dok deonice altova i tenora imaju duge ležeće tonove, obrazujući harmonski
fon. Tokom cele kompozicije je instrumentalna pratnja svedena, udvaja i dopunjuje
melodijske linije hora i ima harmonsku ulogu.
Pesma „Primorkinja konja jaše“ može se čuti duž celog Jadranskog primorja. Češki
etnomuzikolog Ludvik Kuba (1863–1956) je zapisao i objavio 1892. godine u svojoj
knjizi U Crnoj Gori kompoziciju sa tekstom koji je sadržajno i smisaono veoma sličan
U Srbiji i Republici Srpskoj postoje slični, ali novokomponovani narodni tekstovi, tj. oni u duhu
naroda, koji citiraju neke od izvornih stihova, uz originalne dodatke – prema prigodi. Kao primer
može da posluži pesma koju u duetu pevaju Slađana Košutić i Bora Drljača, na svadbama, poselima
i drugim narodnim veseljima, sa tekstom:
		 „Sitan kamen do kamena,
		 Sve je Srbin do Srbina,
		 Sve je brat do brata,
		 Rodila ih majka,
		 Majka Srbijanka“.
8
Jovan Milošević, rad „Crnogorski muzički folklor“, objavljen u monografiji Udruženje kompozitora
Crne gore (25 godina), Podgorica 1996, str. 9. Tekst objavljen u monografiji preuzet je iz Almanaha
„10 godina muzičke škole“, Cetinje – Kotor 1957.
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pesmi „Primorkinja konja jaše“.9 On u odeljku Album, prilaže kompoziciju „Anđelija
vodu lila“, koju je zapisao u Podgorici, čiji tekst glasi:
„Anđelija vodu lila,
Nad vodom se nazirala:10
‘Hvala Bogu, lepa li sam!
K’o što imam ruse kose,
Još da su mi crne oči,
Crne oči i obrve,
Sve bi momke primamila,
Kaludjere oženila
A popove razpopila’“.11
U ovoj pesmi glavni lik je Anđelija, dok je u paštrovskoj – Primorkinja. U obe
pesme se ženski lik ogleda u vodi, što tematski, predstavlja parafrazu grčkog mita o
Narcisu.12 Devojka likuje zbog svoje lepote i priželjkuje da svojom lepotom zavede
nekog određenog, teško dostižnog muškarca, vladara ili moćnika.
9

10
11

12

Ludvik Kuba, U Crnoj Gori. Putevi preduzeti sa namjerom sakupljanja narodnih pjesama (1890–
1891), prevod s češkog: Branislav Borozan; „CID“ Podgorica, Podgorica 1996. Osim citiranog, Kuba
prilaže i tekst na češkom jeziku, u odeljku knjige Album, na str. 38–39. U originalu ova knjiga zove
se: Na Černe Hore. Cesty podniknute za učelem sbirani narodnich pisni roku 1890 a 1891. Pospal a
nakrestil: Ludvik Kuba, V Praze. Tiskem i nakladem Edvarda Beuforta 1892.
Ovde piše „nazirala“, u ostalim citatima pesme „Primorkinja konja jaše“ piše „nadzirala“. Dodali
bismo da je L. Kuba zapis teksta pesme dao u ekavici, iako je pesma sa područja Podgorice.
Melodija koju je zabeležio L. Kuba nema nikakve karakterne i muzičke sličnosti sa onom koju je u
2002. godine aranžirao Zenović. Kuba prilaže posebno aranžman na češkom jeziku – za četvoroglasni ženski hor, i posebno aranžman za glas i klavir na izvornom jeziku. Po njegovim rečima, iz
ove melodije i teksta „nježnost provijava“ (U Crnoj Gori, ibidem, str. 201), dok je u Mikovićevom
zapisu to deo kola, a na Makarskom primorju – poskočica. U Kubinom zapisu durska melodija je
izložena u tišoj dinamici, u kombinaciji taktova 4/4 i 2/4. Melodiju karakteriše razrada osnovnog
motiva koji se kreće u ambitusu male sekste, a cela melostrofa je harmonizovana u početku na Subdominantnom polju, dok muzička rečenica završava polukadencom. U Zenovićevom aranžmanu
prvo je uočljivo da je citirana melodija data u taktu 3/8, kreće se u manjem ambitusu – čiste kvarte,
a zatim ju je još i aranžer obradio i prezentovao u potpuno novom i drugačijem ruhu, o čemu će
biti reči u daljem toku rada.
U Sabranim delima Vuka Karadžića (1797–1864), prilikom predstavljanja pesme „Sunce i Mjesec
prose djevojku“, može se naći tumačenje da Dunav, u stihu „Na Dunav se nadzirahu“ označava
grad. Tu piše da „Kranjci Beč zovu Dunaj“ – što se, posledično prenosi na Crnogorske teritorije,
kao i na Paštroviće, koji su od 1797. godine bili „najjužniji podanici Austrijske monarhije“. Prvi
citat u ovoj napomeni preuzet je iz knjige: Vuk Stefanović Karadžić, Srpske narodne pesme, knjiga
prva, „Prosveta“, Beograd 1976, str. 152. Drugi citat je iz knjige: Etnografski spisi. O Crnoj Gori,
„Prosveta“, Beograd 1969, str. 330.
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U knjizi Paštrovska svadba arhimandrit Dionisije Miković (1861–1942) je ovu
pesmu utkao u paštrovski svadbeni obred, u scenu kada svatovi dođu u mladinu kuću,
predaju poklone, pa se „uhvate u kolo i pjesmu“. Pevaju se pesme: „Skoči kolo, da skočimo!“ i „Primorkinja konja jaše“, slavi se do večere, a potom se izgovaraju zdravice.13
On je tekst ove pesme, kao i svih koje je utkao u rad „Paštrovska svadba“, objavio 1891.
godine u sarajevskom časopisu „Bosanska vila“.14 U pomenutoj knjizi Paštrovska svadba,
koju je priredio Uroš Zenović, citiran je sledeći tekst pesme koji je Miković zabeležio
u svom radu:
„Primorkinja konja jaše,
Konja jaše, primorkinja konja jaše“
Srebrnom se đordom paše,
Na Dunav se nadziraše,
Sâma sobom govoraše:
‘Fala tebi višnji Bože,
Što bez tebe bit’ ne može!
Divna l’ ti sam i rumena!
Još da su mi crne oči,
Tri bih grada premamila,
A u gradu Alil-bega,
Alil-bega, je l’ mu brata,
Je l’ njegova bratučeda’.
To začule begu sluge,
Alil-bego gospodaru!
Primorkinja konja jaše,
Srebrnom se đordom paše,
Na Dunav se nadziraše,
Sâma sobom govoraše:
‘Fala tebi višnji Bože,
Što bez tebe bit’ ne može!
Divna l’ ti sam i rumena!
13
14

Dionisije Miković, Paštrovska svadba, Kulturno-prosvjetna zajednica Podgorice, Podgorica 1998,
str. 55–56.
Tekst Dionisija Mikovića, „Paštrovska svadba“ prvo je objavljena u časopisu „Bosanska vila“, godina
VI, Sarajevo 1891, str. 202, 215, 232, 250, 263, 296, 313, 326, 344, 362, 373. Uroš Zenović je sakupio
ove Mikovićeve tekstove, obradio ih i priredio u vidu ranije pomenute knjige Paštrovska svadba.
U 2. izdanju ove knjige ima tri Pogovora: akademika Miroslava Pantića, akademika Radomira
V. Ivanovića i dr Mile Medigović-Stefanović. Oni se, na žalost, nisu bavili tematikom i problematikom kojom se mi bavimo u ovom radu.
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Još da su mi crne oči,
Tri bih grada premamila,
A u gradu Alil-bega,
Alil-bega, je l’ mu brata,
Je l’ njegova bratučeda’
Alil-bego zapovjeda:
‘Ufatite primorkinju!
Mjerite joj mačem kosu,
Pa bude li od njeg duža,
To će biti ljuba moja;
Ako bude od njeg kraća,
Biće ljuba bratučeda! ‘
Ufatiše primorkinju,
Mjeriše joj mačem kosu,
Kad li kosa dosta duža:
A od mača junačkoga,
Pa je bila begu ljuba!“
Međutim, na Makarskom primorju, na zemljištu stare Poganije, ova pesma je deo
veće celine, pesme o Mesecu-junaku i ima sledeći tekst15:
„Primorkinja konja jaše,
Srebrnom se ćordom paše.
Sjaj, Meseče, sjaj!
Nad more se nadziraše,
Sâma sobom govoraše:
Sjaj, Meseče, sjaj!
‘Mili Bože, lipa ti sam,
Bila ti sam i rumena,
Sjaj, Meseče, sjaj!
Tanka ti sam i visoka,
Lipim ruhom odivena!
Sjaj, Meseče, sjaj!
Još da imam crne oči
15

U sabranim delima Vuka Stefanovića Karadžića, u knjizi Srpske narodne pjesme I, u odeljku XIII –
Pjesme osobito mitologičke, zapisane su nekolike pesme „iz gornjeg Primorja“, iz Crne Gore, i među
tim pesmama su: „Sunce i Mjesec prose djevojku“, „Ženidba sjajnoga Mjeseca“ i „Opet ženidba
Mjesečeva“. Može se zaključiti da je u primorskim oblastima ova pesma deo ili nastavak celine
posvećene Mesecu-junaku, pogotovo što se tokom cele pesme pojavljuje stih „Sjaj, meseče, sjaj!“
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Tri bih grada primamila,
Sjaj, Meseče sjaj!
I u gradu Jurić-kneza,
Oli brata, oli njega’.
Sjaj, Meseče, sjaj!
To su čule sluge kneza,
Pa su knezu povidile:
Sjaj, Meseče, sjaj!
‘Ne znaš kneže gospodaru,
Primorkinja konja jaše,
Srebrnom se ćordom paše.
Sjaj, Meseče, sjaj!
Nad more se nadziraše,
Sâma sobom govoraše:
Sjaj, Meseče, sjaj!
‘Mili Bože, lipa ti sam,
Bila ti sam i rumena,
Sjaj, Meseče, sjaj!
Tanka ti sam i visoka,
Lipim ruhom odivena!
Sjaj, Meseče, sjaj!
Još da imam crne oči
Tri bih grada primamila,
Sjaj, Meseče sjaj!
I u gradu Jurić-kneza,
Oli brata, oli njega’.
Kneže slugam odgovara:
‘Do vam Boga, sluge moje!
Sjaj, Meseče, sjaj!
Primoprkinju ufatite,
Ćordom kose izmirite,
Sjaj, Meseče, sjaj!
Ako budu dulje od ćorde
To će biti ljuba moja:
Sjaj, Meseče, sjaj!
Ako budu kolik’ ćorda,
To je ljuba brata moga,
Sjaj, Meseče, sjaj! ‘
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Sluge kneza poslušaše,
Ufatiše Primorkinju,
Sjaj, Meseče, sjaj!
Ćordom kose i zmirile,
To su kose duže od ćorde,
To je ljuba kneza mlada,
Sjaj, Meseče, sjaj!“16
Za obe citirane mediteranske verzije iste pesme zajednički je lik Primorkinje i
sadržaj pesme, dok su različiti muški likovi – u crnogorskoj verziji Primorkinju će oženiti Alil-beg, dok se u hrvatskoj verziji pojavljuje Jurić-knez. Takođe je u crnogorskoj
praksi ova pesma vezana za svadbeni obred, dok je u hrvatskoj to poskočica iz ciklusa
o Mesecu-junaku.
Kompozitor Branko Zenović je ovu pesmu aranžirao septembra 2002. godine.
Koristio je sledeći poetski tekst17:
„Primorkinja konja jaše
(primorkinja konja jaše).
Srebrnom se đordom paše
(srebrnom se đordom paše).
Nad vodu se ogledaše
(sama sobom ogledaše).
Sama sobom govoraše
(sama sobom govoraše):
‘Višnji Bože divna li sam,
Još da su mi oči crne
Ko što su mi ruse kose,
Tri bi grada osvojila!’
Konja jaše, đordu paše, primorkinja!“
Kompozicija je data u pokretnijem, življem tempu, taktu 3/8, a tonalitet je G-dur.
Nakon instrumentalnog uvoda u kojem je obrađen motivski materijal strofe, izložen
je poetski tekst podeljen u dva dela, čija je shema forme: A B C. Deo – A je u taktu 3/8,
i u brzom tempu uzastopce izlaže prva tri stiha koja se u jednoglasnoj melodijskoj liniji
ponavljaju identično ili sa manjim tekstualnim variranjem. Na tonalno-harmonskom
planu je izvršena tonikalizacija dominante, tako da se cela muzička rečenica, a koja
se tri puta ponavlja sa različitim tekstom, izlaže nad harmonskom podlogom akorda
16
17

Postoje varijante u kojima se javlja: „Sjaj, Miseče, sjaj“ i „Sjaj, Meseče, sjaj“.
U zagradi je ponovljen poetski tekst.
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dominante G-dura. Ovaj deo je karakterističan i po narativnoj ulozi teksta, jer stihovi
opisuju lik Primorkinje i energiju koju ona ima. U delu – B se menja takt iz 3/8 u 2/8,
a četiri stiha se po motivskom materijalu smenjuju po shemi abab. Citirane su misli
primorkinje, kao i njene najskrivenije želje, te nije čudno što je kompozitor u ovom
odseku težio da podvuče devojačke reči tako što je kompozitor aranžirao tekst „Višnji
Bože, divna li sam“ za dvoglasni ženski hor u slobodnom homofonom stavu, dok je u
orkestarskoj deonici posebno ispisao melodijsku liniju za flautu i klarinet, koji udvajaju
deonice soprana i alta. Drugi i četvrti stihovi dela B: „Još da su mi oči crne“ i „Tri bi
grada osvojila“ kompozitor je izložio u dvoglasnom ženskom horu, u strogo homofonoj
fakturi, i zvučno je istakao pratnjom gudača. Takođe je slobodnije harmonizovao ceo
stav u okviru G-dura, lirizovao ga je time što je ceo deo B dao u svedenijoj dinamici
(mf) i instrumentalnoj pratnji. Suprotno tome, u delu C, koji predstavlja Kodu kompozicije u forte-dinamici do fortisima (ff) u finalu je plasiran tekst „Konja jaše, đordu
paše, primorkinja!“. Tekst peva četvoroglasni mešoviti hor, u prvom delu, osmercu,
unisono, udvojeno u oktavama, a u izlaganju poslednje reči, „primorkinja“, u četvoroglasju. I u orkestarskoj deonici homoritmično su udvojene horske melodije, a orkestar
dinamičkim krešendom doprinosi celokupnom krešendu finala:

Narodnu pesmu „Pade cvjetak narandže“ Dionisije Miković navodi kao deo veselja
na svadbenom ručku: u momentu serviranja pečenja pesmu pevaju „zasjeda s pola
svatova“, pa „stari svat s drugom polovinom jednako“. Tekst glasi:
„Pade cvjetak narandže,
Po sred čaše junačke;
Da je znala nerandža,
Da je čaša junačka,
Sve bi grane podvila,
I čašu bi popila!“18
18

Dionisije Miković, ibidem, str.59.
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Vuk Karadžić, među Peraškim počašnicama, navodi pesmu „Opet junaku“, kao
običajnu, koja se „pjeva uz čaše“:
„Pade listak naranče,
Usred čaše junačke,
Da je znala naranča,
Da je čaša junačka,
Vrhom bi se povila,
Pa bi čašu popila.
I oko i čelo
Sve vam, braćo, veselo!“19
Zenovićeva kompozicija „Pade cvjetak nerandže“ je sačinjena od dve strofe formalno različite strofe. Grafički posmatrano, u Zenovićevoj organizaciji, tekst je organizovan
u dve strofe, što grafički izgleda drugačije od izvornog teksta:
1. strofa
2. strofa

„Pade cvjetak nerandže posred čaše junačke“.
„Da je znala nerandža,da je čaša junačka,
Sve bi grane povila, u čašu bi popila!“20

U neobjavljenom rukopisu kompozicije, nastale u proleće 2001. godine, zabeleženo
je da je pesma podeljena na: 2+2+2. Zapravo, može se reći da je u pitanju dvodelna
pesma, sheme: a b, sačinjena od dva melostiha. Prvi melostih, deo a – „Pade cvjetak
nerandže posred čaše junačke“ čini tekstualna celina od dva vezana sedmerca. Kompozitor, nakon instrumentalnog uvoda od dva takta, ovaj tekst izlaže u vidu jedne muzičke
rečenice koja završava narodnom, polukadencom, a zatim taj isti poetski tekst ponavlja
u melodijski potpuno izmenjenom vidu, takođe u obliku muzičke rečenice – deo b.
Tekst distiha je prvi put izložen u umereno glasnoj dinamici – mf, dok je u ponovljenom vidu data glasno, u dinamici forte – f. U drugoj strofi, prvo je izložen tekst „Da je
znala nerandža, da je čaša junačka“, dok je drugi deo strofe obuhvatio ostatak teksta:
„Sve bi grane povila, u čašu bi popila“.
19
20

Vuk Stefanović Karadžić, Srpske narodne pjesme, knjiga prva, u kojoj su različne ženske pjesme,
„Prosveta“, Beograd 1976; odeljak III. Peraške počašnice, 139. pesma, str. 95.
Kompozitor je u notnom zapisu napomenuo da pesma ima 2+2+2 strofe. Zapravo, on je poetski
tekst podelio da na šest stihova – sedmeraca, s tim da je prvi stih varirano ponovio nakon njegovog
izlaganja, formirajući strofu od dva slična stiha. Ostalih pet stihova pripadaju drugoj strofi.
Takođe kod zapisa druge strofe, izvan notnog teksta, kompozitor pored reči „povila“, u zagradi
dodaje i reči „podvila, savila“ kao narodne varijante teksta.
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Ova kompozicija je namenjena horu, uz instrumentalnu pratnju. Pisana je u
C-duru, u taktu 6/8, u brzom tempu. Horski stav dela – a bazira se na unisonom i
homoritmičnom kretanju ženskog i muškog hora, koji peva istu melodiju iznad umerene instrumentalne pratnje koja ima pre svega, harmonsku ulogu. U delu – b, horske
deonice se dele: ženski hor se deli na sopran i alt, pri čemu sopran nosi melodiju, dok
alt ima nešto pokretljiviji ritmički tok i formira sazvučja kojima se obogaćuje ukupan
zvuk. Muški hor se na isti način deli na tenorsku i basovsku deonicu i te deonice udvajaju sopransku i altovsku melodijsku liniju. U altovskoj, kao i basovskoj deonici se
pojavljuje i melizmatičan tretman poetskog teksta, što daje utisak muzičke lirizacije
trenutne poetske slike. Instrumentalna pratnja obrađuje motive instrumentalne deonice
dela – a, a tonalno-harmonski jezik je jednostavan i obuhvata osnovne harmonske veze,
čime se insistira na tradicionalnom zvuku celokupnog aranžmana.
Slêdi notni prikaz dela ove kompozicije:

Pesma „Što u dvore“ ima karakter zdravice, na šta ukazuje sledeći poetski tekst:
„Što u dvore, što pred dvore, što no govore,
To mi otac sinu želi sreća da mu je!“
Aranžman Branka Zenovića, sačinjen u radnoj verziji 2001. godine, namenjen je
ženskom horu, uz instrumentalnu pratnju (mada je, u radnoj verziji, rukopisu, ispisana
i deonica muškog hora, što ukazuje na to da i muški hor može da peva isti materijal kao
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i ženski hor). Kompozitor je, nakon kratkog instrumentalnog uvoda od tri takta, izložio jednostavnu melostrofu od šest taktova. Melostrofa je u F-duru, u taktu 3/4, brzom
tempu, umerenoj dinamici. Tekst peva ženski hor i to dva puta, po trotaktima: u prvom
izlaganju peva ga dvoglasno, tekst je tretiran skoro potpuno silabično i homoritmično,
dok je u drugom izlaganju hor troglasan i samo u kadenci je ponovo dvoglasan. U pomenutom ponavljanju teksta, u deonici soprana obrađen je motivski materijal iz uvoda, koji
i jeste osnovni motiv ove narodne pesme. Celokupna misao, odnosno muzička rečenica
završava polukadencom F-dura, nakon čega se ponovo javlja uvod pred drugu strofu.
Slêdi notni prikaz dela kompozicije:

Branko Zenović je sakupljao zdravice i druge običajne pesme. Aranžirao je obredni
pripev „Povila’ se zlatna žica“, pesmu koju, prema običajima, u vreme svadbenog ručka
pevaju devojke i žene. Vuk Karadžić citira nešto izmenjen tekst:
„Pustila se zlatna žica iz rožanstva luga,
Savila se starom svatu okolo klobuka“.
I još dodaje da može da se peva i stih:
„Čast da ti je, stari svate, i crveno vino!“21
21

Vuk Stefanović Karadžić, Srpske narodne pesme, knjiga prva, „Prosveta“, Beograd 1976, str. 93.
U napomeni 52, on piše, da se zlatna žica pustilla, po kazivanju ljudi, „iz onoga luga, gdje se Hristos
rodio, i znači iz mira, da bi svadba na miru prošla, kao što je viđeno, da se i u drugijem pjesmama
sluti i želi“.
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Dionisije Miković u ranije pomenutoj knjizi citira sledeći tekst ove pesme:
„Povila’ se zlatna žica iz rožanstva luga,
Savila se svešteniku, okolo klobuka.
Čast da ti je, stari svate, i crveno vino“.22
Zenovićev aranžman pesme „Savila se zlatna žica“ nastao je aprila 2002. godine,
napisan je za glas i orkestar, i ima sledeći tekst:
„Savila se zlatna žica iz rožanstva luga.
Savila se starom svatu okolo klobuka.
Čast da ti je, stari svate, i crveno vino!“
Kompozicija je u svetlom F-duru, smenjuju se taktovi 3/4 i 2/4, u umerenom
tempu. Nakon jednostavnog instrumentalnog uvoda od četiri takta na tonici F-dura
izložena je strofa u celini. Svaka strofa oblikovana je u razvijenu muzičku rečenicu
od četrnaest taktova koja završava polukadencom F-dura, a prema deljivosti teksta i
muzičkog motivskog materijala, shema je sledeća: 2 takta (tekst „Savila se zlatna žica“)
– 2 takta (instrumentalni deo) – 4 takta (tekst „Iz rožanstva luga“) – 2 takta (instrumentalni deo) – 4 takta (tekst „Zlatna žica iz rožanstva luga“). Kako je u pitanju strofična pesma, na isti način date su i druga i treća tekstualna strofa. Naslovni stih pesme
plasiran je u mešovitom horu unisono u oktavi, centralni deo izvodi četvoroglasni
mešoviti hor u poluslobodnom homofonom stavu, dok je poslednja horska pojava
izložena ponovo dvoglasno, a horski dvozvuci su udvojeni i obogaćeni akordima u
instrumentalnoj deonici.
Aranžman za pesmu „Ej, svilu prede“ Branko Zenović napisao je februara 2002.
godine, a kompoziciju je namenio glasu i-ili horu uz klavirsku ili orkestarsku pratnju.
U radnoj verziji njegovog aranžmana je korišćen sledeći poetski tekst:
„Ej, svilu prede lijepa đevojka,
Ej, ne pij vodu, lijepa đevojko.
Ej, svilu prede, a žaba joj grede,
Ej, niđe vode naći ne mogaše
Ej, nego kaplje na stanku kamenu.
Ej, ali poviče iz gore čobanče,
Ej, ne pij vodu, lijepa đevojko,
Ej, ne pij vode iz stanka kamena,
Ej, ne pij vodu, jer ćeš umrijeti“.
22

D. Miković, ibidem, str. 100. Pisac napominje da u tekstu pesme umesto „sveštenika“, ukoliko na
obedu nije prisutan, može da bude pomenut „stari svat“.
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Kompozicija je u F-duru, prema prirodnoj intonaciji poetskog teksta, smenjuju se
taktovi 4/4, 6/4 i 5/4, u brzom tempu. Nakon instrumentalnog uvoda od četiri takta,
koji čini pokretna i razvijena melodijska linija nad ležećim tonom dominante, izložene
su strofe jedna za drugom. Svaka strofa je oblikovana u razvijenu rečenicu od sedam
taktova. Kompozitor je intervenisao na poetskom tekstu tako što je nakon trotakta
ženskog hora u kojem je izneo tekst strofe, ponovio uzvik „ej“ i reč „prede“, stvorivši
simtagmu „Ej, prede“, a zatim je u novom trotaktu koji peva muški hor, ponovio izvorni
tekst. Poetski tekst prvo peva dvoglasni ženski hor, vodeća melodija u gornjem glasu
je manje pokretljiva, u ambitusu je čiste kvarte, dok je melodijska linija donjeg glasa
melodijski razvijenija i ritmički bogatija, čime doprinosi ritmičkoj komplementarnosti
sa glavnom melodijom pesme. Tokom izlaganja strofa, instrumentalna pratnja je minimalna, udvaja delove melodijskih linija i u završnoj polukadenci harmonski potvrđuje
tonalitet. Kodu na završetku kompozicije peva mešoviti hor, a izložen je tekst zlokobnog smisla: „Ej, ne pij vodu, jer ćeš umrijeti“. Ovaj odsek obrađuje motivski materijal
prvog trotakta strofe, tekst se izvodi homoritmično u homofonom harmonskom stavu,
dok instrumentalna pratnja, pre svega klavirska, jer nisu navedene konkretnije oznake
orkestarskih deonica, plasira materijal drugog trotakta strofe, koji je razvijeniji i delimično bogatiji od onog na početku pesme. Može se zaključiti da je Zenović napravio
jako lep i praktičan aranžman: s jedne strane, horske deonice su same za sebe istaknute
kako pokretljivim melodijsko-ritmičkim tokom u strofama, tako i zajedničkim, gustim
homofonim zvukom u kodi. S druge strane posmatrano, diskretnom instrumentalnom
pratnjom dopunjen je i osnažen aranžman, i data je mogućnost da se ova kompozicija
izvodi i jednoglasno uz instrumentalnu pratnju.
Sledi odlomak iz opisane kompozicije:
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Poslednja kompozicija u ovom radu je „Oj, jelova goro“. U svojoj radnoj verziji iz
februara 2002. godine Zenović je napisao da kompozicija ima 4+2+2 strofe. To znači
da prvu strofu čine četiri ponovljena šesterca23:
„Oj, jelova goro (oj, jelova goro),
Sva u jele rasla (sva u jele rasla).
U travi zelenoj (u travi zelenoj)
U ruži rumenoj (u ruži rumenoj)“.
Drugu strofu čini dva šesterca:
„Niko te ne moga
od mirisa proći“,
dok treću strofu čine šesterci:
„A danas te prođe
Paštrovka đevojka“.
Kompozitor je za tonalnu osnovu uzeo F-dur tonalitet, takt se smenjuje prema prirodnim akcentima reči, tempo izvođenja je brz. U mf-dinamici je izložen kraći instrumentalni
uvod, koji je izuzetno pokretljiv i nosi melodiju baziranu na moldurskim sazvučjuma
F-osnove. Strofa pesme izložena je u taktu 9/8 u dvoglasnom ženskom horu. Faktura horskog stava je homofona, tekst je većinom tretiran silabično, uz povremene melizmatične
pokrete u ambitusu sekunde. Istovremeno, u deonici klavirske pratnje ispisani su najčešće
dugi ležeći akordi koji imaju harmonsku ulogu, dok je u kadenci klavirska pratnja dinamizovana pokretnim ritmičko-melodijskim tokom u gornjim glasovima. Kao i u većini prethodnih kompozicija, tonalno-harmonski plan ove kompozicije je jednostavan, korišćene
su osnovne tonalne funkcije u F-duru u kombinaciji sa moldurom, i u završnoj kadenci
nalazi se karakteristična harmonska veza DD-D, kao svojevrsne „narodne kadence“.
Slêdi odlomak ove kompozicije:

23

U zagradi je poetski tekst koji se ponavlja u rukopisu nota, a koji je dodao kompozitor.
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U prethodno prikazanim i analiziranim primerima, moglo se videti da su mnogi
tekstovi rasprostranjeni po području koje obuhvata Crnu Goru, Srbiju i Hrvatsku.
Stoga nije čudno da pojedine pesme imaju više različitih verzija poetskog teksta, što
je i karakteristično za usmenu narodnu tradiciju. S druge strane posmatrano, Zenović je prikupio narodne melodije sa crnogorskog prostora i aranžirao ih prema svom
umetničkom kredu i kreativnoj energiji. On je želeo da, s jedne strane, očuva identitet
tla na kojem su pronađene, a s druge strane, da ih zvučno obogati. Neke od pesama
govore se i pevaju i na drugim lokacijama izvan crnogorskih granica, a nesumnjivo je
da je poreklo tih pesama zajedničko, dok je širenje uslovljeno prirodnim migracijama
stanovništva. O tome Jovan Milošević piše sledeće:
„Nesumnjivo je da su na Crnogorce i njihov razvoj u lirskom i muzičkom pravcu
imali uticaja susjedi na Balkanu (Metohija, Sandžak, Dalmacija, Hercegovina), posebno na njihov lirizam, pa su iz ovih krajeva Crnogorci ponešto i prisvojili, ali su
to modifikovali, uprošćavali, svodili na svoj muzički nivo i davali mu siroviji izraz,
ukoliko to već i u originalu nije bilo sirovo. Crnogorske melodije pokazuju izvjesnu
srodnost sa južnodalmatinskim ili bosanskohercegovačkim primitivnim narodnim
melodijama. Većina njih kreće se u malom intervalskom rasponu, ambitusu terce a
najviše do kvinte ili sekste“.

On takođe piše:
„Kod Crnogoraca se pojavljuje i težnja da se umjesto primitivne upotrijebi raspjevana melodija, zatalasana melizmima i većim intervalskim razmakom“.24

Sve što je izrekao Milošević zaista može da se konstatuje u melodijama iz ovoga
rada. Zenović je u mnogim segmentima aranžmana insistirao na podražavanju izvornog motivskog materijala, dok se, s druge strane, trudio i da svojim umetničkim senzibilitetom istakne smisao poetskog teksta i osveži narodne melodije. S obzirom na
to da su u radu korišćene neobjavljene fotokopije rukopisa kompozicija, ostaje veliki
zadatak da se te kompozicije obrade i štampaju u publikaciji koja će biti dostupna svim
ljubiteljima muzike i njenim izvođačima.

24

J. Milošević, ibidem, str. 10.

Анна М. Зечевич
МЕЛОДИИ ПОБЕРЕЖЬЯ В КОМПОЗИЦИЯХ
БРАНКА ЗЕНОВИЧА
резюме
В до сех пор известной истории черногорской музыки композиторы в своих
опусах чясто пользовались фольклëром или писали в фольклëрном духе. Не много композиторов и музыковедов собирало мелодии – песни с естейственной географической локации, а потом обрабатывали эти песни. Один из выделительных
мелограффов и арранжировчиков, Бранко Зенович (1935–2005), собрал мелодии
которые поются и охранаются на паштровских локациах. Можно заключить что
мелодии которые Зенович обработал находятся и в других соседних странах
– в Кроации и Сербии.
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Писмо Митра С. Љубише,
Беч 12. новембар 1898.
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Панои изложбе Љубишина исма
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Фотографије са скупова и изложбе
Научни скуп
Пашровићи – оворни и исани језик,
Београд, 5. април 2011.

Учесници и посјетиоци научног скупа

Стево Ј. Јовановић, проф. др Павле Р. Анђус и академик Радомир В. Ивановић
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Проф. др Милош Ђорђевић, др Мила Медиговић-Стефановић
и проф. др Милош Ковачевић

Соња Мићуновић, Јован Медиговић и проф. др Живојин Станојчић
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Отварање изложбе Љубишина исма,
Петровац на мору, 6. август 2011.

Проф. др Павле Р. Анђус отвара изложбу

Детаљ са отварања изложбе
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Нико Перазић, проф. др Павле Анђус и Јово Ђуровић

Ауторка изложбе, мр Зорица Јестровић, Нада Зец и Миланка Зец Шољага
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Научни скуп
Књижевна криика о јелу Сефана Мирова Љубише,
Петровац на мору, 6. август 2011.

Отварање научног скупа

Излагање академика Радомира В. Ивановића

219

ПАШТРОВИЋИ (ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ)

Учесници скупа

Посјетиоци

220

ЗБОРНИК РАДОВА

Отварање изложбе Љубишина исма,
Београд, 29. новембар 2011.

Предсједник Удружења поклања „Буквар“ и „Молитвослов“ др Стели Филипи-Матутиновић, директорки Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду

Детаљ са отварања изложбе

ПАШТРОВИЋИ (ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ)

Академик Радомир В. Ивановић отвара изложбу

Академик Радомир В. Ивановић и др Мила Медиговић-Стефановић
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2. Књига о умећу Љубишиног “Приповедања” / Павле Илић. - илустр. Приказ књиге: Радомир В. Ивановић: Самописи и казалице Стефана Митрова
Љубише, Нови Сад, 2000.
У: Кровови. - ISSN 0353-6351. - Год. 14/15, бр. 47/49 (2000/2001), стр. 83-85.
3. Књига о умећу Љубишиног «приповиједања» / Павле Илић:
У: Самописи и казалице Стефана Митрова Љубише : прилог поетици / Радомир
В. Ивановић. - [(1. изд.)]. - Нови Сад : Змај, 2000 (Нови Сад : Scan studio). – Стр.
144-150 : слика С. М. Љубише ; 23 cm. - (Змајеве Студије и огледи ; (књ. 2))
4. Морфолошко изједначавање инструментала и социјатива код црногорских
приповједача 19. вијека / Рајка Биговић-Глушица. - Напомене и библиографске
референце уз текст. - Summary.
У: Српски језик. - ISSN 0354-9259. - Год. 5, бр. 1/2 (2000), стр. [481]-487.
5. Не/познати Љубиша / Иван Т. Калуђеровић. - [Београд : И. Т. Калуђеровић],
2000 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 656-696, [41] стр. : илустр. ; 24 cm
“Сепарат са исправкама и допунама”--> прелим. стр. - Прилози: стр. [1-41]. П. о.: Стварање : часопис за књижевност и културу, Подгорица; год. 54, 1999.
6. Није ти та ту : (о Стефану Митровом Љубиши) / Матија Бећковић
У: Послушања / Матија Бећковић. - Београд : Нолит ; Рума : Графампромет,
2000 (Рума : Графампромет). – Стр. 159-162 ; 19 cm. - (Библиотека Џепна књига.
Домаћи писци. коло 1 ; књ. 3)
7. “Причања Вука Дојчевића” Стефана Митрова Љубише / Вук Церовић. Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 2000 (Подгорица : HKS spektar). – 143
стр. ; 21 cm. - (Библиотека Хоризонти / Културно-просвјетна заједница, Подгорица)
Тираж 500. - Библиографија: стр. 136-143.
8. “Pričanja Vuka Dojčevića” Stefana Mitrova Ljubiše / Vuk Cerović. - Podgorica :
Kulturno-prosvjetna zajednica, 2000 (Podgorica : HKS SPEKTAR). - 143 str. ; 21 cm.
- (Biblioteka Horizonti)
Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Bibliografija: str. 136-142.
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9. Самописи и казалице Стефана Митрова Љубише : прилог поетици / Радомир
В. Ивановић. - [(1. изд.)]. - Нови Сад : Змај, 2000 (Нови Сад : Scan studio). - 191
стр. : слика С. М. Љубише ; 23 cm. - (Змајеве Студије и огледи ; (књ. 2))
Хрпт. ств. насл.: Самописи и казалице. - “Овом књигом издавач обележава
четрдесет година научног рада академика Радомира В. Ивановића” --> прелим.
стр. - Тираж 1.000. - Напомене уз свако поглавље. - Књига о умећу Љубишиног
“приповиједања” / Павле Илић: стр. 144-150. - Биљешка о писцу / Јелица
Јововић: стр. 153-155. - Селективна библиографија Стефана Митрова Љубише /
Мирјана Брковић: стр. 156-182. - Регистар имена / Јелица Јововић: стр. 183-190.
10. Селективна библиографија Стефана Митрова Љубише / Мирјана Брковић
У: Самописи и казалице Стефана Митрова Љубише : прилог поетици /
Радомир В. Ивановић. - [(1. изд.)]. - Нови Сад : Змај, 2000 (Нови Сад : Scan
studio). – Стр. 156-182 : слика С. М. Љубише ; 23 cm. - (Змајеве Студије и огледи
; (књ. 2))
11. Стјепан Митров Љубиша / Јован Скерлић
У: Писци и књиге. 3, Студије / Јован Скерлић ; изабрао и приредио Јован
Пејчић. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2000 (Бор : Бакар). –
Стр. 197-214 : ауторова слика ; 24 cm. - (Изабрана дела Јована Скерлића ; 4)
12. Фолклорни елементи у приповијестима Стјепана Митрова Љубише /
Жељко Милановић. - Ћирилицом
У: Овдје. - ISSN 0475-1159. - 31, 373/375 (2000), стр. 7-9.
13. Поменик Паштровића 1 / Мирослав Лукетић. – Петровац : Банкада – Збор
Паштровића, 2000 (Ужице : Рујно). - 181 стр. : илустр. ; 30 цм
Љубиша Стефан Митров, књижевник и политичар, стр. 86
2000 / 2001.
14. Древна прича као образац Љубишиних Причања Вука Дојчевића : (прилог
генологији) / Радомир В. Ивановић. - илустр. - Биљешке.
У: Кровови. - ISSN 0353-6351. - Год. 14/15, бр. 47/49 (2000/2001), стр. 29-38.
15. Књига о умећу Љубишиног «Приповедања» / Павле Илић. - илустр. Приказ књиге: Радомир В. Ивановић: Самописи и казалице Стефана Митрова
Љубише, Нови Сад, 2000.
У: Кровови. - ISSN 0353-6351. - Год. 14/15, бр. 47/49 (2000/2001), стр. 83-85.
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2001.
16. Библиографија о Паштровићима / Милорад Т. Миловић. - Петровац на
мору : Одбор за сакупљање историјске грађе о Паштровићима, 2001 (Ужице :
Графичар). - 820 стр. ; 29 cm
17. Девета соба : књижевни огледи / Ново Вуковић. - Београд : “Филип
Вишњић”, 2001 (Београд : “Филип Вишњић”). - 352 стр. ; 21 cm. - (Библиотека
Албатрос ; књ. 89)
“Књига је штампана у сарадњи са Филозофским факултетом из Никшића” -->
колофон. - Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 351-352. - Белешке уз текст.
18. Književno djelo Stefana Mitrova Ljubiše – novo čitanje / Miodrag Radović
У: Lijepo li ova knjiga čita--- / Miodrag Radović. - [1. izd.]. - Novi Sad : Zmaj ;
Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2001 (Novi Sad : Scan studio). – Str. 163162 ; 23 cm. - (Zmajeve Studije i ogledi. Kolo 2 ; knj. 2)
19. Приповетке Стефана Митрова Љубише / Марко Недић
У: Кањош Мацедоновић и друге приповетке / Стефан Митров Љубиша ;
приредио Марко Недић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2001 (Београд
: Графипроф). – Стр. 77-82 ; 17 cm. - (Мала библиотека Српске књижевне
задруге)
20. Složenost narativnog postupka u “Kanjošu Macedonoviću” Stefana Mitrova
Ljubiše ; Književno djelo Stefana Mitrova Ljubiše - novo čitanje / Миодраг Радовић
У: Lijepo li ova knjiga čita--- / Miodrag Radović. - [1. izd.]. - Novi Sad : Zmaj ;
Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2001 (Novi Sad : Scan studio). – Str. 155162 ; 23 cm. - (Zmajeve Studije i ogledi. Kolo 2 ; knj. 2)
21. Стефан Митров Љубиша / Радомир В. Ивановић
У: Кањош Мацедоновић и друге приповетке / Стефан Митров Љубиша ;
приредио Марко Недић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2001 (Београд
: Графипроф). – Стр. 69-75 ; 17 cm. - (Мала библиотека Српске књижевне
задруге)
22. Стефан Митров Љубиша / Радомир В. Ивановић
У: Liber amicorum : зборник радова у почаст академику Радомиру В. Ивановићу
/ [уредник Миодраг Радовић]. - [1. изд.]. - Нови Сад : Филозофски факултет :
Змај, 2001 (Нови Сад : Scan studio). – Стр. 27, 31, 33, 108-115, 117, 118, 120, 124,
129, 130, 158-164, 298-304, 309, 331 : слика Р. Ивановића ; 23 cm. - (Библиотека
Посебна издања / Змај)
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23. Стилске карактеристике у делу Стефана Митрова Љубише / Зорица Радуловић
У: Liber amicorum / [urednik Miodrag Radović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet :
“Zmaj”, 2001. - (Biblioteka Posebna izdanja). – Str. 298-304.
24. Улога и значај језика Стефана Митрова Љубише у процесу
стандардизације Вукова модела књижевног језика / Бранислав Остојић
У: Liber amicorum / [urednik Miodrag Radović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet :
“Zmaj”, 2001. - (Biblioteka Posebna izdanja). – Str.. 158-164.
2002.
25. Алхемија ријечи / Зорица Радуловић. - Подгорица : Унирекс, 2002 (Подгорица :
Побједа). - 243 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Огледи и студије / Унирекс)
Тираж 500. - Белешке уз текст.
26. Историја и фолклор: рецепција хришћанства у приповјестима Стефана
Митрова Љубише / Синиша Јелушић
У: Поетички облици : књижевне студије и огледи / Синиша Јелушић. - 1. изд.
- Нови Сад : Змај, 2002 (Нови Сад : Scan studio). – Стр. 48-55 ; 23 cm. - (Змајеве
Студије и огледи. коло 3 ; књ. 3)
27. Није ти та ту : (о Стефану Митровом Љубиши) / Матија Бећковић
У: Послушања / Матија Бећковић. - 2. допуњено изд. - Рума ; Београд : Српска
књига, 2002 (Рума : Српска књига Графампромет). – Стр. 159-162 ; 19 cm. (Библиотека Беседници ; књ. 3)
28. Стефан Митров Љубиша / Радомир В. Ивановић
У: Искуствени кругови : студије и огледи / Радомир В. Ивановић. - 1. изд. Нови Сад : Змај ; Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 2002 (Нови Сад
: Scan studio). – Стр. 74, 96, 129 : ауторова слика ; 23 cm. - (Змајеве Студије и
огледи. коло 3 ; књ. 1)
29. Стјепан Митров Љубиша / Исидора Секулић
У: Домаћа књижевност. [Књ.] 1 / Исидора Секулић ; [приредили Зоран
Глушчевић, Марица Јосимчевић]. - Нови Сад : Stylos, 2002. – Стр. 69-70 ; 21 cm.
- (Сабрана дела Исидоре Секулић ; књ. 6)
2003.
30. „Wir“ und „die Anderen“ im Werk von Stefan Mitrov Ljubiša / Jovan Delić
У: Bilder vom Eigenen und Fremden aus dem Donau-Balkan-Raum / hrsg. von
Gabriella Schubert und Wolfgang Dahmen. - München, 2003. - S. 143- Deutsch

ПАШТРОВИЋИ (ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ)

229

31. Допринос проучавању наративне прозе Стефана Митрова Љубише /
Радомир В. Ивановић. - Summary ; Резюме.
У: Pedagoška stvarnost. - ISSN 0553-4569. - Год. 49, бр. 7/8 (2003), стр. 525-536.
32. “Дуго трајање” као ознака медитеранског ареала : (конструкција догађаја и
реконструкција приче у Љубишиној наративној прози) / Радомир В. Ивановић
У: Књижевно обликовање стварности : литературолошке студије и огледи /
Радомир В. Ивановић. - 1. изд. - Лепосавић : Институт за српску културу, 2003
(Нови Сад : Scan studio). – Стр. 34-66 : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека
У свету књижевног дела ; књ. 9)
33. Етика и нарација у неким «приповијестима» Стефана Митрова Љубише /
Сања Стојадиновић
У: Наш траг. - ISSN 0354-575X. - Год. 10, бр. 4 (2003), стр. 179-192.
34. Љубишина «Бисерница» : (пословице и мудре изреке у Љубишином делу) /
Лариса Раздобудко-Човић. - Будва : «Медитеран», 2003 (Цетиње : «Обод»). - 182
стр. ; 20 cm. - (Библиотека “Тумачења Љубише”)
35. Ljubišina jezička kovnica : od talijanaša do narodnjaka / Vojislav P. Nikčević. Cetinje : Crnogorski PEN centar, Odbor za jezik i književnost, 2003 (Cetinje : IVPE).
- 174 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka [Njegoševo pero] = Library Njegoš’s pen)
Tiraž 500. - Beleške uz tekst. - Bibliografija: str. 149-157. - Registar.
36. Љубишина приповетка «Кањош Мацедоновић» преточена у оперу
«Паштровски витез» Миховила Логара / Ана М. Зечевић
У: Прожимања уметности : поетолошке студије и огледи / Ана М. Зечевић. - [(1.
изд.)]. - Нови Сад : Змај ; Подгорица : Институт за музикологију и етно-музикологију Црне Горе, 2003 (Нови Сад : Scan studio). – 170-188 стр. : илустр., ноте ; 23
cm. - (Змајеве Студије и огледи. Коло 3 ; књ. 4))
37. О језику и стилу Стефана Митрова Љубише : стилски орнаменты у
Љубишином делу - синонимски паремијски блокови, фразеолошки низови и
поредбене конструкције / Лариса Рaздобудко-Човић. - Сажетак ; Аbstract. Библиографија
У: Стил. - ISSN 1451-3145. - Бр. 2 (2003), стр. 241-249.
38. Стефан Митров Љубиша : прилог поетици / Радомир В. Ивановић. - 1. изд.
- Бијело Поље : Пегаз ; Нови Сад : Орфеус, 2003 (Бијело Поље : Пегаз). - 197 стр.
; 20 cm. - (Библиотека Изабрана дјела / Радомир В. Ивановић ; коло 1, књ. 2)
Тираж 500.
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2004.
39. Љубишино уписивање у текст Медитеранског простора / Мила
Медиговић-Стефановић. - Напомене
У: Кораци. - ISSN 0454-3556. - Год. 37, књ. 34, св. 5/6 (2004), стр. 128-142.
2005.
40. Приче као да говоре / Гојко Божовић. - Додатак: Култура - уметност наука (Год. 46, бр. 67, стр. 13)
У: Политика. - ISSN 0350-4395. - Год. 102, бр. 32832 (2. април 2005).
41. Приповијести и причања Стефана Митрова Љубише / Душан Иванић
У: Кањош Мацедоновић / Стефан Митров Љубиша. - Београд : Политика :
Народна књига, 2005 (Београд : Народна књига). –Стр. 5 - 15 ; 21 cm. - (Бисери
српске књижевности ; књ. бр. 15)
42. Стефан Митров Љубиша у контексту медитеранске културе : зборник
радова са симпозијума одржаног у Будви 27. и 28 фебруара 2002. / [уредник
Луција Ђурашковић]. - Будва : Медитеран, 2005 (Цетиње : Цицеро). - 283 стр. :
слика С. М. Љубише ; 25 cm
Ћир. и лат. - Библиографија уз поједине радове
43. Стилски ефекти Стефана Митрова Љубише : (фразеологизми, поредбене
конструкције и паремијски блокови у Љубишиној наративној прози) / Лариса
Раздобудко-Човић. - Нови Сад : Змај, 2005 (Нови Сад : Scan studio). - 258 стр. :
слика С. М. Љубише ; 23 cm. - (Змајеве Студије и огледи. коло 6 ; књ. 3 (23))
Тираж 300. - Речник мање познатих речи и фразеолошких јединица: стр.
213-226. - Стр. 234-246: Кључар од језика / Радомир В. Ивановић. - Из
рецензије академика Радомира В. Ивановића: стр. 247-251. - Из рецензије
др Милане Радић-Дугоњић: стр. 253-255. - На корицама белешка о аутору. Библиографија: стр. 227-233.
2006.
44. Novele od S. M. Ljubiše do S. Matavulja i italijanska novelistička tradicija :
doktorska disertacija / Snežana S. Milinković. - Beograd : [S. Milinković], 2006. - 294
lista ; 30 cm
Bibliografija: listovi 272-294. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet.
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45. “Правоименовање ствари и рађање језика” : (допринос Нова Вуковића
љубишологији) / Радомир В. Ивановић
У: Стварање и сазнање : књижевне студије и огледи / Радомир В. Ивановић.
- (1. изд.). - Нови Сад : Змај, 2006 (Нови Сад : Scan studio). – Стр. 254 - 280 :
ауторова слика ; 23 cm. - (Змајеве Студије и огледи. коло 7 ; књ. 1 (25))
2007.
46. Заводљивост приповедања
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 65, бр. 21742 (23. авг. 2007), стр. 13.
47. Књига о умећу Љубишиног “приповиједања” / Павле Илић
У: Гласови прошлости : (разговори с њима) / Павле Илић. - 1. изд. - Нови Сад
: Змај, 2007 (Нови Сад : Scan studio). – Стр. 24 - 30 ; 23 cm. - (Змајеве Студије и
огледи. коло 6 ; књ. 2 (22))
48. Lokalno i univerzalno u skazu Stefana Mitrova Ljubiše ; Kalčine kazalice,
Dojčevićeva pričanja i posela Rudoga Panjka : (prilog poetici “skaza” kod Sremca,
Ljubiše i Gogolja) / Branimir Čović
У: Retorika / Branimir Čović. - 1. izd. - Banja Luka : Panevropski univerzitet
“Apeiron” za multidisciplinarne i virtuelne studije, 2007 (Banja Luka : Grafika
expres). – Str. 265-290 ; 25 cm. - (Edicija Pravna biblioteka “Sofokles” ; knj. 4)
49. “Skočidevojka” premijerno / B. [Brankica] Drašković. - fotogr. - Prikaz
predstave “Skočidevojka” Stefana Mitrov Ljubiše u režiji Kokana Mladenovića u
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