


Издавач
ИГП “ПЕГАЗ” - Бијело Поље

За издавача
Зоран Локтионов

Компјутерска обрада
Марко Тврдишић

Штампа
“ПЕГАЗ” - Бијело Поље

Тираж
300



ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ

МИЛЕНКО РАТКОВИЋ
ЖИВОТ И ДЈЕЛО

Бијело Поље, 2014.





5

Миленко Ратковић је рођен 16. октобра 1931. у Рапу, 
код Старог Бара. Његовом рођењу није се нико обрадовао, 
јер је био пето дијете у породици Илије и Неде Ратковић. 
Прије њега рођени су: Боро, Сенка, Војо и Станко, а послије 
њега Вјера и Чедо. Дјетињство проведено у родном мјесту 
најинтересантнији је и најбогатији период у његовом жи-
воту. А он је касније, кад се прихватио пера, зналачки и 
вјешто успио да благо које му је завичај понудио претвори 
у литературу, дивне приче и романе за дјецу и младе.

У бројној породици свако је обављао свој посао. Отац 
Илија и његов брат Владо радили су у својој трговачкој 
радњи на Пристану, баба Ивана је чувала краву, мајка Неда 
је обављала све кућне послове, а дјеца су похађала школу.

Мајка је кувала ручак у великом лонцу, сличном војнич-
ком казану. Пекла је по два хљеба дневно. У старој полачи, 
на огњишту, ложила је велику ватру да би добро угријала 
црепуљу, насула тијесто у црепуљу и покрила га сачем, па 
преко њега усула доста жара. Кад дјеца нијесу имала стр-
пљења да чекају хљеб, пекла им је колач на врелом сачу.

Њу су чекали и други послови. Најтеже јој је било 
прање веша. Најприје је веш трљала сапуном, па га слагала 
у дрвени сандук. Преко њега стављала је пепео и одозго 
сипала врелу воду. Потом је веш испирала у ријеци, мла-
тећи по њему маљугом. Газећи хладну воду, обољела је од 
реуме. Увече, пошто би сви укућани полијегали, још дуго 
је пословала по кући. Плела је чарапе, пеглала одијела и ко-
шуље, брисала кухињу. Дјеца су имала само по једно одије-
ло. Кад би се запрљало или подерало, морала га је у току 
ноћи опрати, осушити и закрпити. Никад није легла прије 
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пола ноћи. А ујутро је устајала прва, да би мужу и дјеверу 
спремила доручак. Њих двојица сваког дана су заједно на 
мотоциклу одлазили у Нови Бар, гдје су држали трговачку 
радњу.

У породици је постојао обичај да увече, пред спавање, 
сви укућани приповиједају народне бајке: баба, отац, мајка 
и дјеца. Кад би дошао ред на мајку, морали су је дуго че-
кати, јер она је свако вече до касно у ноћ обављала многе 
кућне послове. Никад није легла прије пола ноћи. Стога би 
дјецу често савладао сан прије него што би она легла. А кад 
би је дочекали будни, покушала би да избјегне причање.

- Ох, како сам уморна!
- Причај нам, мама, причај! - упорно су захтијевали. Она 

би уздахнула, присјећајући се бајки које је чула у свом дје-
тињству. Почела би да прича о лабуд-дјевојци и храбром 
краљевићу, чаробњацима, вјештицама, змајевима и аждајама.

Неда са Бором 1926.
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Ујутро дјеца су устајала нешто касније, а на столу су 
их чекале топле приганице, попара или шоља млијека. 
Захваљујући баби, која се бринула о крави, увијек су имали 
довољно млијека и сира. Баба је по читав дан водила краву 
по ливадама, често се с њом свађала и натезала, али је ника-
да није ударила.

Једне вечери из облачног неба сијевнуше муње и одјед-
ном пљусну киша. Цијела породица окупи се у кухињи, 
само је баба недостајала. Цијелог дана чувала је краву и ос-
тало је још да је напоји и помузе. Не обазирући се на кишу, 
одвела је краву на појило. Стрпљиво је чекала док је крава, 
гутљај по гутљај, полако гасила жеђ.

Мајка даде Миленку кишобран да га понесе баби, но 
она већ бјеше увела краву у шталу. Посматрао је како она 
вјешто музе, а да не проспе ни кап млијека. Мањи лонац 
већ је био пун. Дјечак понуди:

- Бако, хоћу ли ја однијети ово млијеко?
- Не треба - одби она.
Баба је увијек сама обављала све послове око краве.

Миленко је отишао у кухињу, гдје су све столице биле за-
узете. За столом, око тек упаљене петролејке, сједјели су 
отац, стриц и старија браћа. Мајка је спремала вечеру, а 
Сенка јој је помагала. Зачуше шум у ходнику. То је баба, 
носећи два лонца пуна млијека, покушала да ногом отвори 
врата. Уто јој се мањи лонац измаче из руку и млијеко се 
просу по поду.

- Што би? Што би? - узнемирише се укућани.
- Ето, оде млијеко! - кроз тихи плач рече баба и стаде 

да нас грди: - Нико неће да ми помогне, да ми бар отвори 
врата. Готовани!

Баба Ивана је била стуб породице. Сама је подиза-
ла троје дјеце, док је њен муж четрдесет година ишао по 
свијету за зарадом. Од малог имања није било никаквих 
прихода. Крава је била хранитељка породице. Илија је са 
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тринаест година почео да зарађује хљеб. Кад је касније по-
чео да се бави трговином породица није оскудијевала, али 
је баба и даље чувала краву. Мукотрпан живот дубоко је 
урезао у њену душу схватање да је гријех бацити комадић 
хљеба или просути кап млијека.

За сваког унучића баба је имала пуно њежности и то-
плине. Играчке им није могла купити, а знала их је обра-
довати на други начин. Једном им је донијела малог јежа, 
говорећи:

- Ух, ђаволан, све ми је дланове избо оштрим бодљама!
- Гдје си га нашла, бако? - упитао је Миленко, радујући 

се необичном поклону.
- Тамо, на крају ливаде. Бјеше скупио гомилу лишћа и са-

крио се. Нијесам га опазила све док на њега није залајао пас.

Породица Ратковић 1935. Миленко у средини
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Дјечак је хтио да јежа унесе у кућу, али му баба рече: 
- Немој да га уносиш у кућу. То је за њега исто као да 

тебе неко стрпа у затвор.
Миленко није послушао бабу - однио је јежа у спа-

ваћу собу. Читавог тог дана јурио је са друговима по селу. 
Увече је уморан једва чекао да легне. Сањао је тежак сан. 
Пробудио се престрављен и малаксао. Гледао је око себе, а 
ништа није видио. Мрак је био једнако непрозиран кад се 
покрије по глави јорганом или кад се открије. Зачуо је шум 
испод кревета. Притајио се и наћулио уши. Још јасније је 
чуо шум, као да се неко провлачи испод кревета. Помислио 
је да је лопов. Није смио ни да писне. Ноћну тишину про-
ломи пад боце под креветом. Дјечак крикну.

- Шта је? - упита буновна баба.
- Неко је испод кревета! - једва чујно изговори Миленко.
- Уплашио си се у сну - умиривала га је баба. Она зави-

ри испод кревета. - Видиш, нема никога.
- Има! Има!
Баба се још једном сагну, пажљивије загледа и одједном 

се гласно насмија.
- Ха, ха! Па то је твој јежић!
Дјечак се једва осмјели да погледа под кревет. И, заиста, 

опази јежа. Одахну са олакшањем и запријети:
- Платићеш ми за ово, јежићу! 
Баба га узе у заштиту:
- Сам си крив. Што си га доносио у кућу?
Дјечак се завуче под јорган. Баба га помилова по глави 

својом њежном руком и он убрзо заспа.
Баба Ивана се нимало није обрадовала кад је чула да јој 

долази муж из Америке. Бродом је пристао у Котору и теле-
грамом позвао синове да аутом дођу по њега. У први мрак 
стигли су у Бар. Кућа је била препуна гостију. Издалека су 
дошли многи рођаци и пријатељи да се с њим виде и по-
разговарају, да питају за своје који живе у Америци, а неки 
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и да траже доларе на зајам. Једино га није дочекала Ивана. 
Синови су је нашли далеко од куће и једва натјерали да се 
поздрави са мужем.

Бројни гости, који су у кући дочекали дједа Јова, пили 
су кафу, шуруп, воду... Тога дана дјеца су морала неколико 
пута доносити воду са извора Рапа. Кад је дошао ред на 
Миленка, узео је канту и пошао на извор. Пред извором 
било је пуно поређаних канти. На крају реда оставио је 
своју канту и сјео на камен. Из цијеви цурио је танак млаз 
воде, па је требало дуго чекати. Понекад је и то дуго чекање 
било занимљиво, нарочито када би Гаврило Божовић при-
чао како су комити баш ту код извора убили једног војни-
ка, или кад их је засмијавао шаљивџија Нико Биџо. Овога 
пута настале су препирке и свађе. Неки момци, уздајући се 
у своју снагу, хтјели су да преко реда напуне своје канте. 
Други су се побунили и настала је граја. Дошао је Нико 
Биџо, но није био расположен за причање. Извадио је из 
џепа златни дукат и обратио се свим присутним:

- Јесте ли чули да је из Америке стигао Јово Ратковић? 
То су готово сви знали, па је Нико наставио:

- Донио је пуне кофере долара. Ко год дође да га посје-
ти, добија од њега на поклон златник. Ево, и ја сам добио 
један - показа свој златник.

Радозналци приђоше да виде тај врло вриједан стари 
новац. Дукат је био прави правцати. Неки момци и дјечаци, 
који су се мало прије свађали, узеше своје канте и одоше 
под изговором да неће ту чекати до пола ноћи. Сви они 
пођоше према кући Јова Ратковића, очекујући да ће од њега 
добити златник. А они који остадоше код извора, убрзо 
дођоше на ред и прије мрака донијеше својим кућама пуне 
канте рапске воде.

Сусрет два школска друга, Ника Биџа и Јова Ратковића, 
протекао је у ведром расположењу.

- Па како се живи у тој Аљасци? - питао је Нико.
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- Можеш и сам да претпоставиш како се живи близу 
Сјеверног леденог пола - рекао је Јово. - Али, за тридесет 
година човјек би се привикао да живи и са Лапонцима. 
Највише ми је недостајала блага барска клима. И још неш-
то ми је недостајало: смијех, весеље, радост. Понекад сам 
се смијао сам са собом, сјећајући се неких твојих враголија 
у Цариграду. Хајде, причај ми како си са оним Баранином 
узео ципеле испред џамије!

- Тај ајван је повјеровао да су богаташи оставили ци-
пеле да их узму сиромаси. Није знао да се власници тих 
ципела клањају Алаху у тој џамији.

- Ха, ха! А како си га научио да тражи посао, машући 
упаљеним фењером по цариградским улицама?

- Море, мани га! Послије ме тражио револвером да ми 
се освети што сам га намагарчио.

- Ха-ха-ха! Одавно се нијесам овако слатко насмијао. - 
рече Јово. - Ти си, Нико, барем живио весело.

- Па јест, - на то ће Нико, - ја сам својим шалама зас-
мијавао друге, а најбоље ја знам како је мени било у овој 
сиромаштини.

Јово је заборавио што је то сиромаштво. Донио је са со-
бом нешто долара, које је уштедио за три деценије рада. Али 
управо ти долари загорчали су му старачке дане. Још од пр-
вог дана, када се вратио из бијела свијета, није могао да се 
ослободи свог зета Крста, који је долазио сваког дана и тра-
жио на зајам десет хиљада долара. Узалуд се Јово бранио, 
Крсто је упорно тражио, тврдећи да ће по веома повољној 
цијени купити велику парцелу маслина, коју ће затим ду-
пло скупље продати и убрзо му вратити дуг. Јово је најзад 
попустио, откључао свој кожни кофер и дао му доларе. Без 
признанице, наравно, јер је имао повјерења у свог зета.

Новац су тражили од њега и синови. Када је објелодање-
но да је Крсто однио већи дио Јовове уштеђевине, Владо је 
захтијевао од оца да му преда сав преостали новац, пријетећи 
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да ће га чак избацити из куће. Посвађали су се, па опет по-
мирили тек кад је Јово извадио из кофера и посљедњи долар. 
Кад је пазарним данима одлазио у Стари Бар, морао је тра-
жити од Влада који динар да плати кафу. А Владо му ни тада 
није хтио дати, говорећи:

- Пођи код свога зета, нек ти он да паре за кафу. 
Са синовима се Јово и даље свађао. Долазили су људи 

да их мире. Тако је његова уштеђевина загорчала живот и 
њему и читавој породици. А зет Крсто никад није вратио 
позајмљени новац.

Миленко је имао шест година кад је почео да похађа за-
бавиште. Сваког дана прелазио је преко Вељег моста и пла-
шио се да са њега погледа доље, у ријеку. Касније је сте-
као више храбрости и са моста спуштао каменчић, бројећи 
секунде док стигне до воде. Зграда забавишта налазила се 
поред основне школе. Бојао се васпитачице, иако је она била 
добра према њему. Нетремице је гледао у једно њено вјеш-
тачко око. Веома се уплашио кад је једном васпитачица до-
шла у његову кућу. Опазио је издалека и побјегао у ливаде 
иза куће. Васпитачица је убрзо отишла, али он то није при-
мијетио, па је чамио и дрхтао од хладноће све до мрака.

За крај школске године ђаци основне школе и малиша-
ни из забавишта спремили су приредбу. Пјесму “Ђак” ре-
цитовали су: Ђуро, Миленко, Петар и Иво. Сваки по једну 
строфу. Кад су изишли на позорницу, Миленку се учини-
ло као да сања необичан сан. Безбројни погледи гледала-
ца личили су му на копља уперена у њега. Ђуро, који је 
требало да рецитује прву строфу, ушепртљио се и никако 
да почне. Одједном се расплакао у громогласан плач. Ни 
Миленко није могао задржати бујицу суза. Придружила су 
им се и преостала два дјечака. Сви су се дерали у хору. 
Љутити учитељи их изгураше са позорнице, а публика је 
дуго аплаудирала.
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Почетак школске године Миленко је очекивао са пуно 
страха. Неки старији ђаци застрашивали су га говорећи да 
ће добијати батине од учитеља. Истина, било је и строгих 
учитеља који су кажњавали несташне и слабе ученике. А 
он је имао срећу да припадне мирном и добром учитељу 
Андрији Јововићу из Гретве. Захваљујући њему, веома је 
заволио школу и књигу.

Првог дана у школи учитељ је одредио ђацима мјесто 
гдје ће сједјети. У свакој клупи дјечак и дјевојчица. У почет-
ку дјечаци су се стидљиво устезали да разговарају са својим 
другарицама, али убрзо су се спријатељили с њима. До 
Миленка је сједјела буцмаста и лијепо васпитана Милица. 
Већ првог дана похвалио јој се новим школским прибором. 
Њен прибор био је скупоцјенији и љепши. Видећи колико се 
њему допала њена оштраљка за оловке, великодушно му је 
поклонила. Кад су изишли на одмор, у школском дворишту 
срете комшију Мама, који стаде запиткивати:

- Но, како је у школи? Бије ли те учитељ?
- Наш учитељ је добар, не бије ђаке - бранио је свог 

учитеља. 

Боро, Војо, Станко, Миленко, Вјера и Чедо 1941.
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- Ко сједи с тобом?
- Ено, она дјевојчица, она тамо што прескаче конопац - 

показа Милицу.
- Сједиш с њом? Охо! Значи, то је твоја цура!
- Ама није! - порумење дјечак од стида. - Учитељ нас 

је тако размјестио да сједимо заједно дјечаци и дјевојчице.
- Знам, знам! - настави Мамо да га задиркује. - Видим 

ја како те она кришом гледа.
Миленко се побуни због те клевете која га је јако 

вријеђала. А Мамо, као да га није чуо, одлазећи рече:
- Ајд здраво! И поздрави своју дјевојку!
До краја часа Миленко није ни ријечи проговорио са 

Милицом. Кући се вратио врло нерасположен. Мамо је жи-
вио недалеко од његове куће и кад год га је сријетао увијек 
га је задиркивао за Милицу. И њу је мрзио, као да је она 
била крива за његову неприлику. Није смио ни да је погле-
да у очи. Видећи да се он дури, упитала га:

- Јеси ли што љут на мене?... Да те нијесам увриједила?
Није знао шта да јој каже. Мјесеци су пролазили, а њи-

хови захладњели односи нијесу се мијењали. Мамо је био 
неуморан шалећи се на његов рачун, што га је доводило до 
очајања. Једног дана Милица приђе учитељу.

- Господине учитељу, мој тата је премјештен у други град. 
Сјутра одлазимо, па хоћу да се поздравимо.

Учитељ је поглади по коси.
- Милице, пред тобом је читав живот. Надам се да нас 

нећеш заборавити.
- Не, сигурно вас нећу заборавити! - готово плачним 

гласом рече Милица и пољуби га у руку. Затим се поздра-
ви са свим ученицима и ученицама. Свакоме је пружала 
руку, а са најбољим другарицама се пољубила. Кад приђе 
Миленку, он збуњено погледа преда се и неспретно прихва-
ти њену руку. Поздравили су се без ријечи. А имао је жељу 
да је замоли за опроштај што се безразложно дурио, иако 
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су много тога имали да причају и помогну једно другом.
Када су ђаци научили азбуку, учитељ им је задао домаћи 

задатак да сва слова направе од глине. Миленко је једва у 
неком потоку нашао глину и од ње израдио сва слова на ве-
ликом картону. Сљедећег јутра у школском дворишту лако 
је било познати прваке. Сваки је на картону носио глинена 
слова. Једино се разликовао Гајо, чији је отац био стакло-
резац. Он је на стаклу израдио слова од кита за прозоре. 
Дјеца су радознало гледала његову азбуку, а он се шепу-
рио и правио важан. Видећи Миленков гломазни картон и 
неједнака слова, подругљиво му је добацио:

- Ух, како си то ружно направио!
- Хе... шта могу кад мој отац није стаклорезац! - узврати 

му љутито.
На првом часу учитељ пажљиво погледа домаће радове. 

Најдуже се задржа код Гаја.
- Лијепо је, - рече - но јеси ли заиста сам израдио слова?
- Јесам, мајке ми! - закле се Гајо и порумење.
- Ако је тако, онда их можеш поново овдје направити. 

- Хајде да видимо - рече учитељ.

Владо и Илија Ратковић пред радњом 1933.
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Гајо збуњено затрепта. Немајући куд, сва слова згужва 
у једну грудву. Затим комадић кита изваља међу длановима 
и поче правити слова. Одмах се могло запазити да нијесу 
лијепа као она која је донио из куће. Никако да се сјети 
слова Ђ. Врпољио се, знојио и погледом тражио помоћ од 
нас ђака.

- Значи, моја птичица је казала истину: неко други је 
израдио твој домаћи задатак - закључи учитељ. - Сјутра по-
ново донеси цијелу азбуку, али да је сам урадиш. Казнићу 
те ако се опет будеш китио туђим перјем.

Учитељ им је често помињао неку загонетну птичицу, 
која му је откривала тајне његових ученика. Дође он, тако, 
на први час, пажљиво осмотри ђаке, па каже:

- Ђуро, ти си доручковао јаја. Је ли тачно?
- Јесте - збуњено устаје дјечак. 
- Сједи, сједи. Добро би било да се опереш послије сва-

ког јела. Ето, рецимо, Мира се лијепо умила и очешљала, 
али домаћи задатак није сама израдила. Неко јој је помогао!

- Боли ме прст, па ми је тата помогао - брзоплето се 
правда Мира.

- Зар ти је прст већ оздравио? - пријекорно маше учитељ 
главом, па наставља: - А Милан јуче није послушао мајку!

Ђаци су се чудили откуд учитељ зна шта су радили код 
куће. Запиткивали су не би ли сазнали ко му је то казао, а 
он је загонетно подизао прст и говорио:

- Казала ми моја птичица!
- Птичица? Каква птичица?
- Малена, хитра, шарена... Свуда она стигне и завири. 

Увече долети под мој прозор и исприча ми шта су радили 
моји ђаци.

Широм отворене дјечје очи нетремице су гледале учи-
теља. Да ли се он то шали? Збуњивала их је његова озбиљ-
ност, а свака његова ријеч значила је за њих непобитну ис-
тину. Није било тешко увјерити прваке да загонетна птичи-
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ца заиста постоји. Било гдје да су се налазили, помишљали 
су да их, можда, однекуд мотре птичје очи. Стога су пазили 
шта раде.

Понекад није било тачно оно што је “птичица казала”. 
Тада се учитељ довијао на разне начине, како би оправдао 
своју крилату пријатељицу. А једном га је Мира довела у 
неприлику питањем:

- Је ли вам птичица казала гдје сам јуче била? 
Учитељ се брзо снашао:
- Моја птичица је тешко рањена. Један дјечак, чије име 

нећу да кажем, погодио је праћком. Сада је лијечим и не 
пуштам да лети све док не оздрави.

Чувши ове ријечи, Миленко је сав претрнуо. Мисли ли он 
на њега? Прије неки дан, ловећи праћком, ранио је једну пти-
чицу. Покушао је да је ухвати, али она се сакрила у грмље. 
Можда је то била учитељева птичица? Скрушено се повио 
над клупом, немајући смјелости ни да погледа учитеља.

Када су априла 1939. године Италијани окупирали 
Албанију, отуда је велики број српских и црногорских по-
родица пребјегло у Југославију. Тако се у кући Ратковића 
у Рапу доселила породица Миленкове мајке - њена мајка, 
брат и сестра. Живјели су ту три године. На Недина леђа 
свалио се још већи терет. Морала је сваког дана спремити 
по 15 доручака, 15 ручкова и исто толико вечера.

Други свјетски рат је почео управо кад је Миленко учио 
трећи разред основне школе. Шестог априла 1941. истовре-
мено је стигла вијест да је објављен рат и да је страхотно 
бомбардован Београд. Од тог бомбардовања погинули су 
Јовов брат Никола и његова жена Васе. Послије десет дана 
Илија је дошао на мотициклу из Печурица, гдје је служио 
војску, и саопштио да је наша држава капитулирала.

Из Албаније је 17. априла упала у нашу земљу италијан-
ска војска. Сва њихова моторизација прошла је кроз Бар: 
мотоцикли, тенкови, борна кола, артиљерија... Неколико 
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дана пролазили су камиони са пјешадијом. У прво вријеме 
изгледало је да ће Италијани бити подношљиви окупато-
ри. Говорили су да као пријатељи долазе у родни крај своје 
краљице, кћерке краља Николе. Све је било мирно до 13. 
јула, када је Миленка пробудила непрекидна паљба мит-
раљеза и пушака. Италијани су око његове куће и свуда у 
подножју планина направили бункере и митраљеска гни-
језда. Насумице су пуцали према брдима, иако тамо никога 
нијесу видјели. Током ноћи устаници су извели оружане 
акције у Мишићима и Вирпазару. Окупаторску војску зах-
ватила је паника. Ухапсили су велики број Барана, међу 
којима Илију и Влада Ратковића. Послије неколико дана 
пустили су их из затвора, четворицу организатора устанка 
у Бару убили су и бацили у бунар, а велики број људи ин-
тернирали у Италију и Албанију.

Десетогодишњи Миленко био је збуњен стравичном 
реалношћу окупације. Слике из тог времена најдубље су 
се урезале у његово сјећање. Првих дана окупације њего-
ва породица није оскудијевала у храни, јер су из трговачке 
радње на Пристану пренијели у кућу у Рапу сву прехрам-
бену робу. Но, залиха хране брзо се смањивала, јер их је за 
трпезом било петнаесторо.

Свуда по селима било је доста разбацаних метака, бом-
би и другог оружја. Дјечаци су их скупљали и такмичили 
се ко ће више накупити. Најопасније су биле црвене бомбе 
талијанке, од којих је страдао велик број дјеце. Као гром 
из ведрог неба одјекнула је вијест о погибији Миленковог 
школског друга Слободана Страхињића. Италијански вој-
ник показивао је окупљеној дјеци бомбу која је неочеки-
вано експлодирала. Војник је тешко рањен, а Слободан на 
мјесту остао мртав.

Свуда је пуцало, па су и дјечачке игре биле ратне. 
Дијелили су се у таборе и међусобно ратовали. Сами су 
израђивали пушке, и то оне које су пунили барутом и сач-



19

мама. Отац је одвраћао Миленка од те опасне игре, али га 
није послушао. Потражио је погодну цијев за пушку и жи-
цом је причврстио за кундак од парчета даске. Ударна игла 
била је гвоздена шипка која се натезала помоћу гуме. Кад 
је пушка била готова, показао је друговима. Они су му дали 
неколико метака с дрвеним куршумима. Знао је да су то 
ћорци, меци који нијесу убојити и служе за војне вјежбе. 
Наумио је да из њих извади барут. Лако је ишчупао дрвени 
куршум, али барут није могао истрести јер га је задржавао 
памук. Покушао је да памук прочачка ексером, али га дру-
гови упозорише да може експлодирати. Досјетио се да би 
тај ћорац могао испалити у својој пушци. Док је метак на-
мјештао у цијев, другови су подругљиво добацивали да та 
дуваљка не може опалити. Кад је натегнуо ударну иглу, дје-
чаци се мало уђаљише и прстима зачепише уши. Трепћући, 
повуче обарач. Зачу се туп ударац затегнуте игле. Шкљоцну 
још неколико пута. Чим ударна игла погоди средину, одјек-
ну заглушујуци пуцањ. Кроз дим угледао је распрслу пуш-
чану цијев и размрскане прсте своје лијеве руке, коју зачас 
обли крв. Плачући и запомажући, отрча кући. У дворишту 
су сједјели његов отац и комшија Филип Марђокић. Чувши 
запомагање, отац потрча у сусрет. Ошамари сина што је, 
упркос његовој забрани, направио пушку. Сви се узнеми-
рише. Филип зачас убра неколико листова брескве, истуца 
их чекићем и помијеша ситним дуваном. Тај мелем стави 
на дјечакову рану и омота је крпом.

Сјутрадан је дјечак са завојем на руци пошао у кукуру-
зиште да потражи пушку. Нашао је распрслу и поцрњелу од 
барута. Намјестио је између два камена и скочио ципелама 
на њу. Јелови сандук зацвиље и преполови се. Сломљену 
пушку бацио је у поток.

Крајем 1941. и почетком 1942. године Италијани су у Бар 
довезли неколико хиљада избјеглица из Полимља, Метохије 
и Косова. Бјежећи од албанских балиста, избјеглице су но-
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силе завежљаје и дјецу. За њих је подигнуто неколико др-
вених барака, а за храну су морали да се сналазе. Ко год је 
могао, радио је по околним селима. Глад их је натјерала да 
траже милостињу. Једну жену, која с дјететом у наручју дође 
у двориште, Миленко дочека нељубазно:

- Немамо хљеба!
- Не тражим хљеба - потиштено рече жена. - Има ли гдје 

да се набере коприва?
- Коприва? - зачуди се дјечак. Много пута се опекао 

на ту опаку биљку, па није могао ни помислити да се то 
бодљикаво лишће може јести.

- Да, хранимо се куваном копривом - жена спусти дијете 
на земљу и погледа около. Иза куће, гдје је увијек било доста 
коприве, овога пута било их је мало, неко их већ бјеше побрао. 
Жена голим рукама поче кидати коприве и трпати их у торбу.

Миленко уђе у шталу, гдје је баба музла краву и рече јој 
што жена ради.

- Немој да се томе чудиш - на то ће баба. - И ми смо у 
првом рату јели коприве. Добра је то храна, нарочито кад 
се помијеша с брашном.

- Бако, дај јој мало брашна - рече Миленко молећиво.
- Немамо ни за нас.
Често је баба помагала избјеглицама. Па и овом при-

ликом даде жени прегршт кукурузног брашна, а дјетету 
шољу млијека.

Италијански фашисти су средином 1942. године поди-
гли у Бару велики концентрациони логор, у који су смјести-
ли неколико хиљада родољуба из свих крајева Црне Горе. 
Причало се о тешком животу тих логораша. Глад и болести 
свакодневно су односили свој данак. Из логора је једном 
одведено и стријељано 180 родољуба. Логор је био пун све 
до 9. септембра 1943. када је капитулирала Италија. Тада 
се назирао крај рата. Али, до слободе требало је издржати 
још 15 тешких мјесеци.
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Стари Јово је још уочи рата смјерао да опет крене преко 
океана, али га је болест везала за кревет. Дуго је боловао, 
лежећи сам у соби. Сметала му је дјечја галама у дворишту, 
па их је тјерао што даље од куће. Кад би му што затребало, 
лупнуо би штапом о под и викнуо:

- Нека дође Миленко!
Дјечак је нерадо прекидао игру и хитро се пео уза сте-

пенице. Дјед је обично тражио чашу воде, смокве или 
грожђе. А једном му рече:

- Имам велику жељу да пијем воду са Каракаша. То је 
најздравија вода у нашем крају.

Миленку се није ишло до тог далеког извора, па рече 
да у њему има ситних буба и да је наш Рап много бољи. 
Али, дјед остаде при свом захтјеву. Морао је узети канту и 
кренути. Послије дугог пјешачења уз брдо, најзад стиже до 
Каракаша. Сједе на изглачану плочу, а ноге спусти у ледену 

Јово Ратковић 1915.
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воду. Трже га дубок бас:
- Што то радиш, мали?
- Н-ништа - збуњено промуца дјечак.
Познао је дједовог пријатеља Муста, чија се кућа нала-

зила близу извора. Он му строго подвикну:
- Како ништа? Знојав си, а ноге држиш у хладној води. 

Мичи се одатле! - подвикну, па му блажим тоном објасни: 
- Ако ознојене ноге нагло расхладиш, можеш остати богаљ 
до краја живота.

Миленко напуни канту и одмах пође кући. Чим га угле-
да, дјед живну.

- Браво! Стигао си брзо. Налиј ми чашу што је на столу... 
Ала је хладна! - задовољно рече, пошто отпи неколико гутљаја.

Послије неколико дана дједу се опет прохтјело да пије 
воду са Каракаша. И овога пута позвао је Миленка. А он 
се побунио, напомињући да је сада ред на његову браћу. 
Дјед никако није трпио непослушност. Стао га је грдити и 
пријетити штапом. Незадовољно гунђајући, дјечак је узео 
канту и упутио се према Каракашу.

На домаку извора нападе га огроман пас. Срећом, Мусто 
се нађе у близини те га заштити. Тада је чврсто одлучио да 
више никад не доноси воде са Каракаша. А кад му је дјед и 
по трећи пут дао исти задатак - воду му је донио са оближњег 
Рапа. Да би га увјерио да је то вода са Каракаша, рече:

- Срео сам Муста. Поздравио те.
- Мусто? - натушти дјед обрве. - Што ли му је то пало на 

памет! А гдје си га видио?
- Код извора. Заштитио ме од једног великог пса - поме-

ну догађај од прије неколико дана.
- Аха... Поштен је то човјек. Прошле године смо се неш-

то споречкали. А он, видиш, није злопамтило. Ако га ви-
диш, реци му да сам га поздравио.

Схватио је да није срећно измислио поздрав. Занимало 
га је хоће ли дјед познати одакле је донио воду. А дјед је са 
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уживањем пио и узвикивао:
- Охо! Нема боље воде од Каракаша!
Миленку лакну. Већ сјутрадан уручио је Мусту поздрав. 

Срео га је на путу и довикнуо:
- Хеј, Мусто, поздравио те мој дјед!
- Је л’ Јово? - приупита изненађени Мусто.
- Јест.
- А... како је?
- Слабо. Никако не устаје из кревета.
- Морам га посјетити.
Тога дана Мусто је дуго сједио код болесног старца. 

Разговарали су о свему и свачему, само не о њиховој свађи. 
Нијесу знали да су се помирили захваљујући измишљеном 
поздраву.

Зграду ниже гимназије у Старом Бару Њемци су прет-
ворили у касарну. Католичка црква је за наставу уступила 
неколико својих просторија у Гретви. Учионице су биле 
тијесне, није било мјеста за све ђаке, па су ђаци долазили 
на часове сваки други дан.

Миленков најстарији брат Боро често је некуд одла-
зио. Нико у породици није знао да је он секретар СКОЈ-а у 
Бартули. Једног дана отишао је у партизане. Своје ципеле 
замијенио је за опанке са једним сељаком и попео се у пла-
нинско село Микулићи, гдје је била партизанска база.

Јунско сунце жарило је као усред љета. Претурајући 
ствари у магацину, Миленко је нашао тамне наочари за 
сунце. Затим је пошао у горњу собу, гдје је затекао Воја. 
Стајао је пред огледалом и облачио црвену кошуљу.

- Охо! Црвена кошуља! - усхићено, али бојажљиво рече 
Миленко, знајући да скојевци тајно носе то комунистичко 
обиљежје.

- Пссст! - ућутка га Војо, па му изненада истрже из руку 
наочари. - Ово су моје наочари. Гдје си их нашао?

- Сад су моје! - Миленко љутито пружи руку да их узме.
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А Војо подиже наочари високо изнад главе, па се млађи 
брат безуспјешно упињао да их ухвати. Скакао је уз њега, 
ударао га и плачно цвилио:

- Дај ми их!... Нашао сам их у магацину. Моје су!
Војо је трпељиво подносио ударце. Најзад је спустио 

руку и дао брату наочари. У том часу пред кућу заклопара-
ше војничке цокуле. Видећи четнике, Војо на брзину пре-
обуче кошуљу. Четници бјеху дошли да ухапсе њега и оца. 
Очајна мајка је вукла Воја према себи.

- Он је још дијете. Оставите га, ево ја ћу поћи са вама.
- Морамо извршити наређење - неумољиво је одгурну 

четник.
Све док су замакли иза Вељег моста укућани су их пра-

тили погледима. Знали су да их воде у Татаровицу, злоглас-
ни затвор у Старом граду.

Сјутрадан су Вјера и Миленко однијели храну у затвор. 
Стражари их зауставише на улазу у Татаровицу. Рекоше им 
коме носе храну. Један стражар их мргодно одмјери и заг-
леда у њихов завежљај. Кад се увјерио да не носе оружје, 
уведе их у широки простор окружен веома високим зиди-
нама. Ту је било пуно затвореника. Стражар их одведе до 
мрачног удубљења засвођеног каменим волтом.

- Ово је њихова ћелија - показа стражар и строго напо-
мену: - Предајте храну и одмах одлазите. Овдје је забрање-
но задржавање.

Из мрачне ћелије изрони смркнуто очево лице.
- О, ви сте?
За њим изиђе и Војо. Вјера им пружи завежљај с храном 

и упита:
- Зар спавате у овој влажној ћелији?
- Тамо дубље је суво - рече отац. - Најгоре је што нема-

мо на шта лећи, нити се чиме покрити. Сјутра нам донеси-
те двије деке.

- Хајде, доста је било приче! - потјера их стражар. 
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Миленко извади из џепа тамне наочари и пружи их Воју.
- Ево, узми их.
- Шта ће ми овдје? Задржи их - горко се осмијехну.
- Не! Твоје су... Узми!
Пошто је он и даље одбијао, Миленко готово плачно 

изусти:
- Узми, молим те!
Војо је схватио да брат жели исправити свој некоректан 

поступак према њему претходног дана. Узимајући наочари 
он уздахну, а Миленко у том тренутку осјети неко чудно 
задовољство и олакшање.

Послије десетак дана отац је пуштен а Војо и даље за-
држан у затвору. У зору, 6. јула, Старобаране је пробудио 
митраљески рафал. Мајка је одмах устала, наслућујући не-
срећу. Отац и стриц су отишли у Стари Бар, гдје су примије-
тили групу људи окупљену око неког огласа. Примакли су 
се, а људи су им направили пролаз, гледајући их слеђеним 

Војо Ратковић 1928 -1944.
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погледима. На огласу је писало да је убијен један њемачки 
војник, па је за одмазду стријељано десет талаца. Други у 
том списку био је Војислав Ратковић. С њим су исту судби-
ну доживјели младићи и дјевојке све три вјероисповијес-
ти: Андрија Мартиновић, Ђорђе Ђуровић и његова сестра 
Зорка, Стојан Ковачевић и његова сестра Љубица, Ризо 
Исаковић, Миленко Кировић, Велиша Поповић и Матија 
Занковић. Сви су били млађи од 20 година, а Војо је тек 
навршио шеснаесту.

Њемци су наредили двојици ковача да закопају стри-
јељане младиће и дјевојке. Старији ковач, пријатељ Илије 
Ратковића, казао му је:

- Прије него што смо их сахранили, помолили смо се 
богу за њихове душе. Кад их будете откопавали, Воја ћете 
лако наћи. Претпосљедњи је у реду, а у џепу су му наочари 
за сунце.

У страху од нових одмазда, Илијина дјеца су се склони-
ла у планинско село Доња Пода. Примио их је у госте очев 
пријатељ Тахир Метовић. Имао је бројну породицу, али је 
гостима уступио једну собу. Ратковићи су се дружили са 
Метовићима, играли се и ишли за стоком на пашњаке. Исо 
и Миленко били су нераздвојни.

Старог Тахира посјетила је партизанска тројка на 
челу са бркатим Марком Секулићем. С њим су била још 
два висока и стасита младића: Џафер Цановић и Крсто 
Никочевић. Њихов долазак веома је изненадио и узбудио 
Миленка, јер до тада није имао прилике да види партизане. 
Док су они разговарали са старим домаћином, Исо је уз-
немирено осматрао прилазни пут. Стрепио је да не наиђе 
његов стриц Селим, који је припадао националистичкој 
војсци. Иако су носили окупаторску пушку, националисти 
нијесу били прави четници. Они су патролирали по граду 
и околини, стражарили на неким објектима, али се нијесу 
сукобљавали с партизанима. Миленко је питао Иса:
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- Што би се десило кад би сада наишао онај твој стриц 
националиста?

- Ништа. Сјео би с партизанима и пријатељски разгова-
рао с њима.

Када је партизанска тројка завршила разговор са ста-
рим Тахиром, кренула је уз планину. Дјеца су их поздрави-
ла стиснутом песницом уз сљепоочницу и узвиком: “Смрт 
фашизму!”, а бркајлија Марко им је, смијешећи се, отпоз-
дравио: “Слобда народу!”

Изгледа да је Исо био у праву кад је рекао да би његов 
стриц пријатељски поразговарао са партизанском тројком. 
Као предратни жандарм, Џафер је био командир национали-
ста. Једном је он повео своју јединицу према Микулићима. 
Стрепећи од сукоба са партизанима, неки војници су се по-
чели бунити и одбијати послушност. Џафер је био енерги-
чан, све их је довео у партизанску базу и саопштио им:

- Од сада смо другови, партизани. Скините национа-
листичке ознаке, а на капе прикачите петокраке.

Војници су се запрепастили. Шта сад? Но, шта је, ту је! 
Неки од њих сјутрадан су побјегли својим кућама, а већина 
их је остала с партизанима.

С планине се као на длану види цио Бар. Посматрајући 
луку, у једном тренутку Миленко примијети изнад луко-
брана огромну печурку дима. 

Послије неколико секунди разлијеже се заглушна екс-
плозија. Кад се дим размакнуо, уочи да је пола лукобрана 
потонуло у море. Исо закључи:

- Швабама више не треба лука. Значи, спремају се за 
одлазак.

Послије двадесетак дана боравка на Подима, Ратковићи 
су захвалили домаћину и вратили се својој кући.Тих дана, 
пуних страха и неизвјесности, умро је и дјед Јово. На са-
храну је дошло много људи. Жене су над њим нарицале, 
спомињући његовог унука Воја.
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Свакодневно су стизале нове вијести о хапшењу, ин-
тернирању и стријељању родољуба. По смркнутом лицу 
оца, Миленко је наслутио да из града доноси рђаве вијес-
ти. И заиста, имао је разлога да буде забринут. Један његов 
познаник, тумач у њемачкој команди, повјерио је да се и 
његово име налази на списку лица која ће бити ухапшена. 
Опасност је и дјецу смирила и уозбиљила. По читав дан 
су мотрили на прилазне путеве, како би на вријеме уочили 
њемачке војни ке или четнике ако се упуте њиховој кући.

Отац и стриц су се преко дана крили у усамљеној кући 
Марка Чарапића на крају села, а ноћу су били са породи-
цом. Да их Њемци не би похватали у кући као мишеве у 
мишоловци, направили су тајни пролаз за бјекство. Из ку-
хиње пролаз је водио кроз уски прозорчић у шталу, а ода-
тле кроз спољни прозор у башту. Туда су могли умаћи иза 
куће ако би се непријатељски војници појавили пред врати-
ма. Пролаз су радили кришом и од дјеце, да се не би избр-
бљали пред другом дјецом.Док су скидали гвоздене шипке 
са спољњег прозора штале, изненада наиђе стари комшија 
Џепо.

- Срећна работа, комшије! - довикну он. 
Изненађени, Илија и Владо се тргоше. Иако је Џепо био 

поштен и добар човјек, било им је криво што их је затекао 
у том послу.

- Што радите? - упита стари комшија, не знајући да је 
дошао у незгодан час.

- Ето, поправљамо прозор - одговори Илија.
- Прије бих рекао да га разваљујете - мудро закључи 

Џепо.
- Што си хтио? - нељубазно га упита Владо.
- Дошао сам за млинац за кафу. 
Домаћица му донесе млинац и напомену: 
- Само да опет не идем ја по њега.
- Не брини, данас ћу га вратити - обећа стари комшија. 
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Кад он оде, Илија и Владо наставише посао. Убрзо је 
пролаз био готов. Гвоздене шипке су и даље стајале на 
свом мјесту, али у случају потребе, лако су се могле раз-
маћи. Владо предложи да се, пробе ради, провуку кроз тај-
ни пролаз, а Илија у шали на то додаде да ту пробу одложе 
за прву прилику кад бану Њемци.

Те вечери сва породица је до касно сједјела у кухињи. 
Разговарали су тихо, ослушкујући сваки шум који је допи-
рао споља. Управо су се млађи спремали да оду на спавање, 
кад неко јако залупа на врата. Тако грубо лупали су војни-
ци. Сви претрнуше од страха. Илија и Владо у исти мах 
појурише према прозорчићу и хитро ускочише у шталу. 
Дјеца су дрхтала од страха, унезвијерено гледајући у врата, 
као да је иза њих авет. Најзад се мајка осмјели да пита:

- Ко је?
- Ја сам, Џепо! - јави се стари комшија.
Ослобођени страха, сви одахнуше. Кроз позорчић до-

викнуше оцу и стрицу да нема никакве опасности. Њих 
двојица се брзо вратише.

- Донио сам млинац за кафу - рече Џепо. - Готово сам 
заборавио да га вратим.

- Вала, могао си причекати до сјутра - љутито прогунђа 
Илија. 

- А, јок! Рекао сам да ћу га вратити вечерас! - старац 
значајно подиже прст.

- Тачност је врлина!- нашали се Владо.
Сви се томе насмијаше и обузе их чудна веселост. Џепо 

их је зачуђено гледао, не слутећи какву је узбуну изазвао 
својим доласком.

Од црвене конзерве Миленко је направио петокраку. 
Показао је друговима и строго их упозорио да о томе ни-
коме не казују, јер би он рђаво прошао ако би то стигло до 
ушију шпијуна или четника. То је однекуд сазнао комшија 
Фићо. Кад се срео са Миленком, повјерљиво му је шапнуо:
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- Миленко, чуо сам да си добар мајстор за петокраке.
Дјечак га је погледао уплашено, а он настави:
- Не бој се! Нећу ја о томе никоме рећи ни ријечи. Намје-

равам да одем у партизане, па ми треба једна петокрака.
Фићо није имао никакве везе ни са четницима, ни пар-

тизанима. Радо се шалио и брбљао. Кад он нешто сазна то 
више није тајна. Уплашен што је његова тајна већ откри-
вена, Миленко рече да нема петокраке и журно се удаљи. 
За собом зачу Фићов враголасти смијех. Стрепио је да ће 
Њемци или четници претрести кућу, па је петокраке однио 
и добро сакрио у оближњој шуми. Враћајући се кући, срете 
свог друга Николу Никотића.

- Баш тебе тражим - рече Никола тихо, примаче се и 
шапну на уво: - Чуј, треба одмах да пођемо у Горњу Бартулу 
на неки састанак.

Ништа више о томе није хтио да каже. Његова тајанстве-
ност заголица Миленкову радозналост, али на запиткивања 
Никола је упорно ћутао. Док су ишли споредним путељци-
ма уз село, Никола се често освртао, мотрећи да ли их неко 
слиједи. На домаку куће Ђура Томовића стрекнуше од из-
ненадног пуцња. Уплашени, склонише се у поток. Све је 
било тихо. Послије неког времена, опрезно, наставише пут. 
Одшкринуше Ђурову капију и у том тренутку на њих за-
лајаше два велика пса. Кренуше да бјеже, али их охрабри 
Ђуров глас. Он умири псе, а дјечаке уведе у кућу.

У великој соби затекоше неколико партизана и десеторо 
дјеце. Они им направише мјеста на клупи и испричаше шта 
се малочас десило. Један млад партизан хтио је да провје-
ри може ли опалити зарђали метак. Неочекивано је метак 
опалио, а зрно пробило плафон. Пуцањ је збунио партиза-
не. Помислили су да их је неко напао, па су одмах заузели 
заклоне иза прозора. Но, убрзо је све разјашњено. Још неко 
вријеме мотрили су на све стране, плашећи се да пуцањ не 
намами непријатељску патролу.



31

Млад партизан устаде и у соби настаде тишина. Био је 
то Марко, секретар скојевске организације села Бартула. 
Говорио је о учешћу пионира у народноослободилачкој 
борби. Дјеца су се веома узбудила кад их је упитао:

- Хоћете ли и ви да постанете пионири?
Сви су то са одушевљењем прихватили. За команди-

ра одреда изабран је Данило Малић, а за комесара Војо 
Каваја. Марко им је затим говорио о њиховим задацима. 
Посебно их је упозорио да добро чувају тајне у вези парти-
зана и пионирске чете. Напоменуо је да сви морају имати 
капе титовке са петокраком које смију носити само на пар-
тизанској територији. Миленко обећа да ће свакоме дати по 
једну петокраку.

Никола и Миленко журили су на пионирски задатак. 
Обично су са неког узвишења посматрали све прилазне пу-
теве. Горња Бартула је припадала партизанској територији, 
а доњи дио села је био под контролом окупатора. Њемци су 
се ријетко виђали у том крају, а и четника је било све мање. 
Но и поред тога пионири су били веома опрезни. Одлазећи 
од куће, капе с петокракама крили су у њедрима. Кад су се 
примакли партизанској територији, Никола рече:

- Овдје нема опасности, можемо ставити капе.
Тек што су то урадили, пред њима неочекивано бану 

четник Томо. Добро су га познавали, јер је становао у селу 
Рапу, у кући старије дјевојке Вицне, па су га звали Томо 
Вицнин. Био је крупан, дебео и доброћудан. Носио је жан-
дарску униформу и капу с кокардом.

Дјечацима се подсјекоше ноге од страха. Погледаше се 
- шта сад? Томо им је био близу и нијесу више могли ски-
нути титовке, а да он то не примијети. Неодлучним кора-
ком ишли су према њему, јер нијесу могли избјећи сусрет. 
Изненађен, он се заустави пред њима и ускликну:

- Гле, мали партизани! Браво, браво!
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Погнутих глава, дјечаци бојажљиво прођоше поред 
њега. Док су се удаљавали од њега, срца су им убрзано лу-
пала. Са стрепњом су нагађали: шта ли ће Томо урадити?

Тих дана Томо је скинуо жандарску униформу и отишао 
партизанима. Поуздано се не зна шта је потом било с њим. 
Говорило се да га је партизански суд осудио на смрт.

Те новембарске вечери 1944. у кући Ратковића се осјећа-
ла нека тајанственост и узбуђење. На шпорету се крчкао 
велики лонац пун пасуља са свињским ребрима које је баба 
чувала за изузетну прилику. И заиста је то била изузетна 
прилика: спремала се вечера за партизанску чету.

Миленко је са нестрпљењем чекао да види неке већ 
познате и прослављене партизане барског краја. Плашили 
су се да их не опазе Њемци, који су често пролазили об-
лижњом цестом. Око девет сати увече зачуше се кораци у 
дворишту. Илија отвори врата и у кућу тихо уђоше парти-
зани. Поздравише се са старијим укућанима и сједоше за 
сто. Један од њих пружи руку и дјеци. Био је то комесар по-
задинске чете Мишо Лековић. Најснажнији утисак на све 
оставио је Милутин Брајовић, висок и снажан, орловског 
носа, озбиљан и ћутијив, опасан реденицима и бомбама. 
Прави делија.

Док су они вечерали, на прилазном путу стражарио је 
скојевац Бошко Јаблан. За ту прилику он је од комесара по-
зајмио аутомат. Све уплаши његов громки глас:

- Стој! Руке у вис!... Руке у вис или пуцам!
Партизани се узнемирише, али остадоше на својим 

мјестима. Само Џафер узе пушку и пође да помогне Бошку. 
Узбуну бјеше изазвао неки сељак из Томбе. Веома га је 
уплашила Бошкова дрека, а још више се збуни кад наиђе 
Џафер.

- Ја... ја кренуо ту... код Илије... - рече замуцкујући.
- Па што не станеш! - повиче Бошко. - Замало нијесам 

опалио.
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- Тише, тише! - полугласно рече Џафер и обрати се 
сељаку: - А ти, друже, хајде кући. И језик за зубе!

- Ама... не брините - снебивао се сељак одлазећи.
Послије вечере отац напуни партизанима по чашу до-

маћег вина. Стари Марко подиже чашу и наздрави у част 
блиске слободе. Сви за трен искапише чаше и устадоше. 
Тихо, као што су и дошли, упутише се према Барском пољу. 
А Ратковићи су још дуго страховали - хоће ли четници или 
Њемци преко својих доушника сазнати да су ту вечерали 
партизани.

Једном се група пионира попела на брдо изнад села. Да 
би се угријали, накупили су гомилу грања и запалили вели-
ку ватру. Гријући се, зачули су у даљини пуцње.

- То су сигурно партизани - закључи Никола.
- Вјероватно су на друму напали њемачке камионе - 

претпостави Власто, веома маштовит и несташан дјечак, 
па додаде: - Јавићемо им се пуцњавом!

Он извади из џепа неколико метака и баци их у ватру. То 
урадише и остали дјечаци. Послије неколико минута меци 
почеше експлодирати. Тек кад и посљедњи громко одјек-
ну од околних планина, кренуше према селу. Силазећи 
низ брдо, примијетише да им се примичу неки наоружани 
људи. Прикрадали су се и пребацивали од једног до другог 
заклона, као да воде борбу. По црним шубарама и брадама 
лако је било познати четнике. Шта сад? Дјечаци се погле-
даше уплашено. Касно је било за бјежање јер их четници 
бјеху опазили. Брадати официр заустави дјечаке и строго 
упита:

- Ко је пуцао?
- Не знамо - одговори Власто.
- Јесте ли видјели партизане?
- Нијесмо.
- Ког врага се овуда врзмате? Губите се! - раздера се 

официр, бришући зној са чела.
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Дјечаци потрчаше низ пут, а четници наставише да оп-
резно претражују брдо.

- Добро је - рече Власто - што нас не затекоше код ва-
тре. Јер, да знају због чега се сад ломатају по овим гуду-
рама, искалили би свој бијес на нама.

Путем поред куће Ратковића непрестано су пролазили 
њемачки тенкови, борна кола, артиљерија, камиони... Благи 
вјетар носио је прашину према воћњацима крај пута, па су 
воћке постале сиве. И њемачки војници, сиви од прашине, 
стајали су на камионима непомично као мумије. Повлачећи 
се, рушили су за собом све важније објекте. Вељи мост су 
одавно минирали. Од експлозије пријетила је опасност 
свим кућама у близини. Стога су се сви Ратковићи пресе-
лили код Марка Чарапића. Једино баба Ивана није хтјела 
да напусти кућу, говорећи:

- Нећу да оставим све ово што сам кућила читавог живота!
Ратковићи су из Марковог дворишта нетремице зурили 

у правцу пута којим су се Њемци повлачили. Облак пра-
шине надвио се над цијелим путем. Кад су према Улцињу 
замакли и посљедњи фарови камиона, настала је потпуна 
тишина.

- Пазите! Сад ће мост! - узбуђено рече отац.
Кроз мрак су нетремице зурили у правцу Вељег мо-

ста.Секунди су били дуги. Најзад засљепљујући бљесак, а 
послије три-четири секунде и страховита експлозила.

- Слободни смо! Слободни смо! - радосно су скакали и 
грлили се. Тргоше их пуцњи пушака. Затим грмнуше ручне 
бомбе, чији се ехо одби од неколико планина. Пуцњава је 
трајала неколико минута, па се утиша. Још дуго је код мо-
ста и болнице нешто горјело.

Одмах послије експолозије, код моста се вратила јед-
на њемачка лимузина из које су изишла три официра с 
намјером да сниме срушени мост. У том тренутку на њих 
су запуцали партизани, који су бомбу бацили на лимузину 
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и запалили је. Официри су потрчали за својом колоном и 
успјели да побјегну.

Дјеци се није спавало, али су морали у кревет. Отац 
и стриц се упутише према кући да виде шта је с бабом. 
Нашли су је саму у потпуном мраку. Од силне детонације 
попуцала су многа стакла на прозорима. Један повећи ка-
мен пао је у двориште, а неколико мањих по крову. Баба 
се у тренутку експлозије налазила у кухињи и остала не-
повријеђена.

Те ноћи од силног узбуђења Миленка дуго није хватао 
сан. Узалуд је затварао очи и бројао, не би ли заспао. Желио 
је да што прије прође та ноћ која је дијелила посљедњи дан 
окупације од првог дана слободе.

Тог ведрог јутра 24. новембра 1944. сви Барани били 
су на ногама. Од радости су пуцали и кликтали. Умјесто 
поздрава, један другом су довикивали:

- Срећна ти слобода!
Миленко и Власто упутили су се према Горњој Бартули, 

зборном мјесту пионирског одреда. Обојица су били на-
оружани - Миленко пушчицом коју је сам склепао од пар-
чета даске, а Власто старим аустроугарским бајонетом. На 
ливади, недалеко од куће Ђура Томовића, угледаше два ње-
мачка војника. Миленко претрну од страха, а Власто хлад-
нокрвно рече:

- Гле ти њих! Дај ми твоју пушку!
Он истрже пушку из Миленкових руку и даде му бајо-

нет. На лицу му се огледала храброст и одлучност. С на-
переном пушком, која није могла да пуца, упути се према 
њемачким војницима. Пришавши им на десетак метара по-
виче из свег гласа:

- Халт! Руке у вис!... Руке у вис!
Изненађени Њемци се у први мах тргоше, а кад видјеше 

дјечака доброћудно се насмијешише. Са стиснутом песни-
цом уз сљепоочницу Власто узвикну:
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- Смрт фашизму!
Смјешкајући се, Њемци узвратише војничким поздра-

вом. Иза грмља појави се високи партизан с пушком који 
потјера Власта:

- Даље, мали! Нема шале са заробљеницима!
Састанак пионирског одреда трајао је кратко. Командир 

рече да им предстоји један озбиљан задатак, за који ће им 
бити потребно било какво наоружање. А њихово оружје 
састојало се од Миленкове дрвене пушчице, Властовог 
бајонета и двије-три праћке. На запиткивања какав је то 
задатак, командир кратко одговори: 

- То је војна тајна!
Кад се сви окупише, командир заповиједи:
- Покрет!
Куда? То су знали само он и комесар. Сатима су се пели 

уз планину, завиривали у пећине и напуштене чобанске 
кућице. Тумарајући тако по шумама и камењару, Миленко 
је стрепио од шкрипара. Тако су називали четнике који се 
нијесу повукли са Њемцима, него су се склонили у шкрипе 

Станко, Вјера, Миленко и Чедо 1945.
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и пећине. А шта би било да су набасали на неког од тих зло-
чинаца? Он добро наоружан, а пионири голоруки. Страх се 
опажао на лицима готово свих дјечака и дјевојчица. Једино 
је Власто показивао изузетну храброст. Он је с дрвеном 
пушчицом одважно залазио у пећине и громко узвикивао. 
Његови узвици стравично су одзвањали од сводова мрачних 
пећина. Миленко се примаче Власту и шапну му:

- Немој улазити у пећине.
- Зашто?
- Па... због шкрипара.
Власто одједном преблиједи и врати му пушку. Потом 

се више није јуначио. Предвече, уморни и гладни, вратили 
су се у село. На растанку командир им се обрати питањем:

- Знате ли кога смо тражили?
- Кога? Кога?
- Шкрипаре!

Браћа и сестре Ратковић 1945.
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Пионири се запрепастише. А шта би било да су заиста 
наишли на неког одбјеглог четника? Но, стравичне пећи-
не и тајанствене шуме бјеху далеко за њима. Разиђоше се 
својим кућама, обузети страхом од опасности којој су се 
несвјесно излагали.

Настава у Нижој гимназији у Старом Бару почела је убр-
зо послије ослобођења. Учили су у опустошеној школској 
згради, без икаквих наставних средстава. Директор шко-
ле био је Данило Лекић, а професори: Лука Вујовић, Војо 
Јовановић, Велиша Лековић, Блажо Зец, Татјана Лекић, 
Петар Медиговић, Никола Лекић, Вучина Ђукић…

За вријеме окупације гимназијска библиотека прене-
сена је у просторије католичке цркве у Гретви. Професор 
Медиговић дао је задатак ученицима трећег разреда да пре-
несу те књиге. Најприје су ишли у групама, брбљајући и 
пјевајући. Касније су се неки издвојили из групе. Миленко 
се досјетио шта они намјеравају: сакриће по коју књигу по-
ред пута, па их касније однијети својим кућама. Наумио је 
да и он то уради. Зауставио се, тобоже, да привеже везицу 
на ципели и тако заостао. Од књига које је носио изабрао 
је двије плаве у платненом повезу. Бојажљиво се осврћући, 
гурнуо их је у пукотину зида поред пута. Иако никога није 
било у близини, стрепња му је притискала груди. Можда га 
је неко ипак опазио? Шта би казала мајка кад би то сазнала? 
Немирна савјест тјерала га је да се врати по оне књиге. Али, 
бојао се да би другови примијетили његов покушај краде.

Кад су обавили задатак, професор Медиговић је примије-
тио да недостају неке књиге, па је сам пошао да их тражи. 
Неколико их је нашао покрај пута и донио их. Очекивали су 
да ће их грдити, па и казнити. А он им се обратио неочеки-
вано благим тоном:

- Неки од вас су покушали да украду књиге. А ово је, у 
ствари, ваша библиотека. Из ње увијек можете узети књигу 
коју желите прочитати. Наравно, књиге треба вратити, како би 



39

их могли користити и остали ђаци. Сами просудите: да ли је 
боље да ове књиге присвојите или да се с њима сви служите?

Ђаци су постиђено погнули главе. Његове топле ријечи 
имале су на њих много јаче дјејство него да их је изгрдио или 
казнио. Такав је био увијек: благородан, тих и достојанствен.

Професор Вучина Ђукић је у рату изгубио ногу. Његов 
први час имао је необичан ток. Док је храмајући корачао 
према катедри, ученици су га пратили испитивачким по-
гледима. Из његовог набораног лица нијесу могли закљу-
чити да ли је строг или благ. Знали су да изглед често вара. 
Имали су неколико професора који су се радо с њима ша-
лили, али, смијући се, и кажњавали их због неких ситница. 
Други су били мргодни и наизглед одурни, али у суштини 
племенити. А какав ће бити нови професор?

Покушали су да то испитају на првом часу. Жагор се 
појачао кад је професор неспретно угурао своју укрућену 
ногу под катедру. Није ни покушао да их умири, па су на-
ставили да чаврљају све гласније. Професор је дуго нешто 
записивао у дневник, затим га је затворио и погледао раз-
ред, ћутећи и даље. По изразу његовог лица нијесу могли 
оцијенити да ли се љути. Стекли су утисак да је добричина 
и да ће му се моћи и на главу попети. Несташни ученици су 
се премјештали из клупе у клупу, гласно пјевали и задир-
кивали ученице. Професор је одсутно зурио кроз прозор.

Отворила су се врата. То је професор из сусједне учиони-
це дошао да их умири, али видећи за катедром новог колегу, 
збунио се и журно вратио. Убрзо затим дошао је и школски 
послужитељ, кога је директор послао да умири ђаке. А они 
његове ријечи попратише смијехом. Неко се закашља, а за-
тим читав разред удари у заглушно кашљање.

Професор је и даље ћутао. Савјеснији ученици почеше 
умиривати своје необуздане другове. Постепено се сви уми-
рише. У очекивању да професор било шта каже, трудили су 
се да сачувају потпуну тишину. Најзад он тихо проговори:
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- Можемо ли почети?
- Можемо! - с олакшањем одговорише сви у глас. У раз-

реду је владала потпуна тишина. Никад до тада нијесу били 
тако мирни.

У кући Ратковића смјестио се штаб Бокељске брига-
де. Бројна породица морала се збити у двије собе, а оста-
ле просторије остављене су војсци. Нијесу имали мира ни 
дању ни ноћу. Кад је отишла Бокељска, дошла је Десета цр-
ногорска бригада. И штаб њеног 4. батаљона смјештен је у 
тој кући, гдје је остао неколико мјесеци.

Миленко се упознао и спријатељио са куриром Божом, 
који је од њега био годину-двије старији. Понекад су се 
свађали. Миленко му се похвалио да је замјеник команди-
ра пионирске чете, на шта се курир презриво осмијехнуо. 
Увријеђен, Миленко му је рекао да он није никакав борац, 
јер је пушка већа од њега, па се и он наљутио.

Народ је за бригаду свакодневно давао месо, жито и 
другу храну. Није било лако узимати стоку од ратом осиро-
машених сељака.

На Лонџи изнад Рапа 1. маја 1955.
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Ту непријатну дужност имали су сеоски одборници, а 
један од њих био је и Илија. Ручак за сву бригаду кувао 
се у Илијиној полачи. Сваког дана кувар Машан спремао 
је једноличну храну - месо и чорбу од брашна. Једном је 
Божо завидљиво посматрао док је Миленко јео парче сира 
и кукурузног хљеба. Понудио му је да му да месо у замјену 
за сир. Радо је пристао. Месо је било тврдо, али га је ипак 
са апетитом појео.

Зачуо се звук авионског мотора. Често су изнад Бара 
летјели бомбардери, сијући смрт по градовима. Миленко 
потражи склониште у оближњем рову, а Божо му довикну:

- Немој да бјежиш! Погледај, искачу падобранци.
Из великог четворомоторца, који је летио према мору, 

искакали су падобранци. Кад се на ведром небу, рашири-
ла и посљедња печурка, авион промијени правац и удари 
у литице изнад Сутомора. На том мјесту букну пламен и 
изви се црни дим. Цијела бригада се раштрка по пољу у 
потрази за падобранцима. Једног су једва откачили са ви-
соке тополе. Други је пао усред минског поља и срећно се 
одатле извукао.

У штаб најприје доведоше једног авијатичара који се 
спустио близу Вељег моста. Разговор између њега и ко-
манданта преводио је један борац који је једва нешто на-
туцао енглески. Американац се интересовао колико се 
његових колега спустило. Неко рече да их је било седам, 
што га веома забрину. Курир Божо показа девет прстију па 
се Американац разведри и за добру вијест почасти курира 
цигаретом. Ускоро стигоше још три падобранца. Загрлише 
се са својим друговима, сретни што су преживјели авион-
ски удес. Кувар им донесе ручак - сваком по тањир чорбе 
од брашна, комад меса и кукурузног хљеба. Американци 
сркнуше чорбу и одмах је одгурнуше. Око меса су се дуже 
позабавили и једва успјеше да одгризу два-три залогаја.
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За крај су оставили хљеб, ваљда мислећи да је то колач. 
Видећи да су се преварили, бацише га у чорбу, па из њедара 
извадише чоколаде. Миленко их је завидљиво посматрао 
како жваћу, јер пуне четири године није ни окусио чокола-
де. Послије ручка запалише цигарете, отресајући пепео у 
тањире пуне чорбе. Курир Божо повуче Миленка за руку.

- Хајде, што блејиш у те размажене капиталисте! Ја се 
надах да ћу појести ону њихову чорбу, а они је зачинише 
пепелом!

Нормалан живот за породицу Ратковић почео је тек по-
што је премјештен штаб бригаде.

Дјеца су се веома радовала кад би се у њиховој кући оку-
пили сусједи на сједник. Знали су - биће шале, пјесме, игре 
и враголија. Једне децембарске вечери позвали су сусједе 
на сједник. Међу првима је стигао весељак Вукашин, без 
кога се овакве забаве нијесу могле ни замислити. Сви су 
се слатко смијали његовим досјеткама и несташлуцима. У 
ведром расположењу брзо је стигла поноћ. Гости су се по-
чели разилазили, а посљедњи је отишао Вукашин.

Укућани су се спремали на починак, кад зачуше узне-
мирено Леоново лајање. Посумњали су да се то неки ло-
пов врзма око поморанџи. Миленко узе батеријску лампу и 
упути се према лавежу. У једном тренутку слаба свјетлост 
откри неку тамну прилику, шћућурену уз међу. Дјечак се 
веома уплаши и готово без даха стаде дозивати:

- Тата!... Тата!...
Видећи да је откривен, лопов устаде и крупним кора-

цима упути се према огради. Леон појури за њим, жестоко 
лајући. Миленко дотрча кући и узбуђен једва објасни шта 
се десило. Отац узе ловачку пушку и похита напоље. Али, 
лопов већ бјеше прескочио ограду и нестао у мраку. У жур-
би му је остало пола вреће поморанџи.

- Ево - донесе их отац - лопов нам је помогао да обере-
мо поморанџе. Још нам је и врећу поклонио.



43

Пошто се Миленко мало смирио, описа лопова као висо-
ког и мало погрбљеног човјека. На основу тога описа није 
било могуће утврдити ко је лопов.

На сљедећи сједник, као и увијек, позвали су комшију 
Вукашина, али он није дошао. Други пут се правдао главо-
бољом. Никад више није долазио, Кад га је Миленко срео 
на улици, стидљиво је крио поглед. То је пробудило дјеча-
кову сумњу да онај високи лопов много личи на Вукашина. 
Наумио је да то своје откриће саопшти свом оцу.

Често се Миленко дружио са Вукашиновим сином Томом. 
Играли су лопте или праћком ловили птице. Једном је Томо 
позвао свог друга у подрум да му покаже колица која је сам 
радио. Колица још нијесу била готова. Миленкову пажњу 
привукла је гомила празних врећа разбацаних по поду. На 
бијелим врећама био је одштампан назив фабрике шећера. 
У исто такву врећу брао је поморанџе. Сигуран да је открио 
лопова, Миленко је наумио да то каже оцу.

Томо је затражио од мајке ручак, а она му је на сто ста-
вила тањир куване коприве.

- Нећу то! - подвикнуо је и затражио да му опрже јаје.
- Немамо, сине - скрушено је казала мајка.
У необузданом бијесу, Томо је узео тањир и бацио га на 

под. Затим је журно изишао из куће, а за њим и Миленко. 
Уз пут је појео двије крушке, па се са другом упутио у лов. 
Иако је Миленко открио ко је оне ноћи брао поморанџе, 
није то казао своме оцу.

Марко Чарапић је био велики, искрени пријатељ породи-
це Ратковић. То пријатељство је почело још из времена када 
је са Илијом учио школу. Он и његова Петруша живјели су у 
кућици на падинама Лисиња. Само су они ложили огњиште, 
док су сви други у селу ложили шпорете. Петруша је чувала 
двије краве и помагала мужу у обрађивању земље.

Видећи да се дјечаци гађају праћкама и сами израђују 
пушке пуњене барутом, Марко их је посавјетовао да међу-
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собно ратују пуцаљкама од зове. А гдје да нађу зову? Он 
је обећао да ће им донијети. И заиста, донио је неколико 
зовиних грана, од којих је Миленко направио пуцаљке. То 
им је постало главно оружје у њиховим међусобним ра-
товањима. Као муницију употребљавали су ловорово зр-
невље. Миленко је усавршио тако што јој је додао шаржер 
од трске у који се насложи десетак зрна ловорике. Послије 
испаљења, чим се палица повуче назад, зрно само упада у 
цијев, спремно за сљедеће паљење. Та аутоматска пуцаљка 
је пуцала убрзано, као пиштољ. Проналазач је свој изум 
назвао “шаржерац”, о коме је писао у предговору своје 
прве књиге “Диоба Шуњине дружине” (1951). Предговор 
завршава ријечима: “Пуцаљку још чувам код куће у Бару, 
уколико мајка није њом наложила ватру”.

Кад су Илијина дјеца порасла, па их више нијесу инте-
ресовале пуцаљке и праћке, Марко им је поклонио малока-
либарску пушку, којом су често ловили.

Лов је био Миленкова омиљена забава. Ловио је пушком 
коју је сам направио од цијеви аутомобилског волана. Њоме 
је уловио неколико мањих птица. Већу дивљач никада није 
уловио, иако је више пута пуцао на њу. Због тога се помало 
стидио пред ловачким псима, који су, тражећи дивљач, без 
предаха јурили по шумама и маслињацима.

Отац му није дозвољавао да лови његовом двоцијевком.
Једном ју је кришом узео и кренуо уз шумовите падине 
Лисиња, гдје се могло наћи и крупније дивљачи. Керушу 
Цуру није морао звати, она је увијек будно мотрила сваки 
његов одлазак од куће. Чим га је угледала с пушком, стала је 
помамно скакати уз њега и радосно скичати. Достојанствено, 
као прави ловац, упутио се према Марковој кући. Рекао му 
је да намјерава уловити оног јазавца што му причињава 
штету у кукурузишту, а он се намрштио:

- Што ће ти то? И он има право на живот. А земља рађа 
доста и за мене и за њега.
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Наставио је уз планину и дуго тумарао. Цура је неумор-
но јурила пред њим, њушећи лијево-десно. Њено пискутаво 
кевтање значило је да је наишла на траг дивљачи. Похитао 
је за њом, једва се провлачећи кроз беспуће. Наједном она 
заквича, као да ју је напала нека опасна звијер. Потрчао је 
према њој и нашао је у великом грмену. Грчевито се оти-
мала и гризла своју предњу шапу. Подигао је на руке и тек 
тада опазио да јој низ шапу виси велика гвоздена ступица. 
Једва је затегао опругу ступице и ослободио псећу шапу. 
Шапа је била повријеђена, али кост није била сломљена. 
Био је љут на онога који је поставио ступицу, па је одлу-
чио да му је украде. Однио је Марку, који се жалио да му 
лисице често тамане кокошке. Он бјеше у свом воћњаку, а 
дјечак сједе пред његову кућу и стаде га дозивати:

- О, Марко! Донио сам ти нешто,
- Да није лисица? Или зец? - нагађао је.
- Дођи, па ћеш видјети.
Видећи шта је донио, кроз смијех рече:
- Па то је моја ступица!
Неколико дана Цура је лежала испод штедњака. Поври-

јеђена шапа брзо је зарасла.

Марко Чарапић и Вјеко Никчевић 1966.
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Од свих паса једино је њој било дозвољено да спава у 
кухињи. Дријемала је испод шпорета, али није заборавља-
ла своју дужност кућног чувара, чим би својим префиње-
ним слухом осјетила да се неко приближава кући, упозора-
вала је укућане тихим кевтањем. Одмах затим истрчала би 
напоље и гласно залајала. Зачудо, познавала је бат корака 
свих укућана и на њих није лајала. Једне ноћи домаћица 
Неда чистила је испод шпорета. При том је нехотице мет-
лом ударила Цуру и подвикнула:

- Што се ту излежаваш?! А напољу лопови краду помо-
ранџе. 

Подвијена репа, Цура је одгегала напоље, на кишу. Неда 
се брзо покајала што је била груба према њој и позвала је:

- Цура, дођи овамо!
Први пут то одано псето није дотрчало на позив. Сју-

традан дјеца је нијесу нашла око куће. Забринули су се за 
њу и свуда је тражили. Тек трећег дана дошла је кући зајед-
но са Недином ћерком Сенком. Оне олујне ноћи Цура је 
претрчала више од шест километара и око пола ноћи стигла 
до Сенкине куће. Загребла је шапом врата. Сенка је устала и 
пустила је у кућу. Сва мокра и промрзла, Цура је сјела крај 
огњишта на јагњећи кожух. Зачас је на огњишту букнула 
ватра и Цура се брзо осушила. Кад је главицу положила на 
шапу и задријемала, Сенка је угасила ватру и пошла на спа-
вање. Три дана потом Сенка је са Цуром дошла у своју род-
ну кућу. Видјело се да Цура није заборавила увреду. Иако 
су је на силу гурали испод шпорета, никако није хтјела да 
тамо лежи. Таква је била Цура - достојанствена, паметна, 
умиљата, а уз то добар ловац.

Други пси имали су само по неку од ових особина. 
Птичар Леон никад није научио ловачку вјештину, али је 
постао вјеран чувар куће. Како је он схватао своју дужност, 
најбоље показује овај примјер. Једног јутра мајка је нареди-
ла Станку и Миленку да баце у ријеку сломљену демижану. 
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Узели су корпу оплетену око огромне боце и понијели је 
према ријеци. Унутра је звецкало сломљено стакло. Као и 
увијек, Леон их је у стопу пратио. С бријега су бацили де-
мижану, која се уз силан звекет откотрљала до близу воде. 
И Леон се зачас спустио до ријеке, оњушио демижану и 
чучнуо поред ње. Послије вечере дјеца су покупила коре 
од хљеба за Леона. Али, није га било пред вратима, гдје је 
увијек стрпљиво чекао свој оброк. Гласно су га дозивали и 
тражили око куће. Помислили су да су га, можда, прегазила 
нека кола. Батеријском лампом пошли су на оближњу цес-
ту. Узалуд су га тражили и дозивали. Сјетили су се да су га 
још јутрос оставили поред демижане. Можда је још тамо? 
Спустили су се до ријеке. И гле! Леон је чучао на оном ис-
том мјесту. Схватио је да му је дужност да чува демижану. 
Одвели су га кући и дали му обилату вечеру. Заиста, диван 
примјер оданости. Али, Цура то не би урадила. Знала би да 
сломљену демижану не треба чувати.

У не баш славној ловачкој каријери Миленко је уловио 
једну сову. Њено хукање често се чуло из маслињака изнад 
куће. Баба Ивана је вјеровала да та злослутна птица доно-
си неко зло. Једном тумарајући по маслињацима с пушком, 
наишао је на сову. Непомично је стајала на маслиновој гра-
ни и нетремице га гледала. Неодлучно је кренуо према њој 
с напереном пушком. Прижељкивао је да побјегне, јер се 
плашио њеног продорног погледа. А она, као да му пркоси, 
ни да мрдне. Сваки његов покрет пратила је својим страш-
ним мачјим очима. Дошуљао се испод ње. Стално је држао 
на нишану и дрхтао од неког чудног страха. Једва се одлу-
чио да повуче обарач, али ударна игла само шкљоцну. Није 
то било први пут да та својеручно израђена пушка не опа-
ли, али у овом тренутку посумњао је да је то нека чудесна 
моћ сове. Поново натегну ударну иглу и опали. Сова поче 
падати право на њега. Устукну два корака, те она прохуја 
поред његовог носа и као клада тресну на земљу. Лежећи 
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мирно на леђима, гледала га је оним истим узнемирујућим 
погледом. Посматрао је са страхом и тугом, кајући се што 
ју је убио. Потиштен, полако је кренуо кући. Није се ос-
вртао, а чинило му се да га непрестано прати њен нијем и 
језив поглед.

Тек што би црвенило ошарало набујале гроздове, Миле-
нко и његови другови кренули би да обилазе туђе виногра-
де. Полусазрела зрна била су више кисела него слатка, али 
то им није сметало да их такве чупкају. Одавно су бацили 
око на розаклију Марка Новаковића, која се успузала уз 
високу кошћелу. Али нијесу смјели ни крочити на његово 
имање, јер су знали да их он мотри однекуд из прикрајка.

Једном су смислили план како да га обману. Два најмлађа 
дјечака послали су да запале велики грм на крају Марковог 
имања. Тиме су хтјели да скрену његову пажњу, како би ова-
мо, на другој страни, несметано крали грожђе. Скривени у 
потоку, нестрпљиво су гледали запаљени велики грм. Кад 
се велики пламен разбукта, зачуше вику:

- Ватра! Ехеееј! Запалиће се маслине!
Све јаче се чуло пуцкетање запаљене ловорике и уда-

рање штапова, којима су неки људи покушавали да угасе 
ватру. Увјерен да је и Марко појурио да гаси ватру, Миленко 
се без много страха попео на врх кошћеле. Први грозд је на 
брзину појео, а остале трпао у њедра. На гране испод њега 
испентрали су се остали дјечаци. Одједном зачује неки 
нејасан узвик. Док је гледао около, дјечаци поскакаше са 
грана и за трен нестадоше. И он пожури да сиђе, али се 
укочи кад испод себе угледа намргођеног Марка.

- Сиђи, сиђи! - повика.
Шта је могао друго него да му сиђе право у шаке?
- Зар и ти? - гледао га је пријекорно. Очекивао је да ће 

га ишамарати. То би лакше поднио, него тај његов поглед. 
Дјечак извади из њедара убране гроздове и пружи му их.
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- Узми их, кад си их већ убрао - рече и додаде: - Казаћу 
то твом оцу.

То још више збуни Миленка. Шта да ради с тим гро-
жђем? Најзад га спусти преда њ на земљу. Удаљи се по-
куњен. Десет и више дана послије тога са зебњом је оче-
кивао сваки сусрет с оцем. Али Марко му ништа није ка-
зао. Због тога је био веома захвалан томе добром човјеку и 
стидљиво избјегавао сусрете с њим.

У љето 1945. године, тек што је завршио трећи разред 
ниже гимназије, Миленко је с браћом и сестрама отишао на 
љетовање у Мале Микулиће. Смјестили су се у кући једног 
очевог пријатеља. Прве вечери, уморан од дугог пјешачења 
уз стрме планинске стране, хтио је да заспи, али му нијесу 
давали мира неки чудни шумови, чинило му се као да се 
испод крова вере нека дивљач. У том страху једва га савла-
дао сан. Ујутро је све било тихо. Као једини траг синоћњих 
тајанствених шумова, на зиду испод крова остао је један 
оглодани краставац. Пацови су га тако вјешто издубили да 
је личио на чамац.

Са родитељима, браћом и сестрама
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- Кад једу краставце, сигурно су много гладни – закљу-
чи сестра Сенка.

За помоћ се обратише власнику куће. Он донесе једног 
сањивог мачка и рече:

- Ево вам овај спавач, али не вјерујем да ће од њега бити 
вајде. Увијек спава.

Сљедеће вечери оставили су мачка да спава у соби. Но 
пацови су опет несметано јурили, а мачак није ни мрднуо. 
Ујутро Станко узвикну:

- Погледајте! Пацови су одгризли парче мачковог репа!
Сви се томе насмијаше, али ни то није узнемирило вје-

читог спавача. Назвали су га Спавало.
Миленко је наумио да направи мишоловку. Радио је на 

њој читав дан. Кад је била готова, поставио је испод крова. 
До касно у ноћ прислушкивао је како се пацови врзмају око 
ње. Ујутро нађе мишоловку отворену, а из ње бјеше нестало 
парче сланине. Тога дана је стрпљиво усавршавао. Сљедећег 
јутра ускликнуо је од изненађења. У мишоловци се налазио 
велики пацов. Станко је опрезно ухвати и изнесе напоље. 
Окупише се дјеца из комшилука дивећи се:

- Ух, колики је!
- Пази му брке, као у мачора!
- Могао би тај и да угризе.
- Е баш си мајсторски направио ту клопку!
Годиле су му похвале. Но, шта сад да раде с пацовом? 

Један дјечак предложи да га убију великом иглом, други 
да га опаре врелом водом, трећи да њиме почасте мачка 
Спавала. Потражише Спавала и, наравно, нашли га на спа-
вању. Поред њега сањивог нијесу смјели пустити пацова, 
јер би умакао. Стога Миленко прикупи храбрости и ухвати 
пацова за крај репа који је вирио на супротној страни од 
улаза мишоловке. Тек што отворише враташца мишолов-
ке, пацов јурну напоље и замало му се не истрже. Затим 
крену према његовој руци. Уплашен, канио се да га пусти. 
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Станко је узалуд гурао мачкову главу према пацову. Тек кад 
кад је пацов угризао мачка, овај се тргнуо и шчепао га за 
врат. Настаде цика пацова и дјеце. Мачак се брзо изгуби 
у оближњој шуми. Кад се касније вратио, тромо се гегао 
заобљеног стомака.

Наредних вечери у соби је било мирније. Тај пацов је, 
изгледа, био велики лармаџија.

Убрзо је почела школска година. У клупи поред Миленка 
сједио је Павле и увјеравао га:

- Важно је почети с петицама. 
Тврдио је да је прошле године добио пет слабих оцјена 

зато што је у дневник, поред његовог имена, најприје за-
писана јединица. Други наставници, видећи ову јединицу, 
лако су се одлучивали да му дају још неку слабу оцјену. 
Миленко је повјеровао да ту има бар мало истине. Одлучио 
је да на почетку школске године стекне што боље оцјене. 
Учио је редовно и заиста добио све петице и четворке. 
Готово исте оцјене као он имала је и Милка. Она је учила 
по читав дан и знала је много лекција напамет, од ријечи до 
ријечи, као што пише у уџбенику. Заказао јој је такмичење 
у учењу на крају школске године. Она је прихватила његов 
изазов.

Прољећни дани мамили су дјечаке у игру. Миленко је 
једва имао времена да по једанпут прочита лекцију. Лекције 
су се гомилале а његове оцјене јењавале. Разред је завршио 
једва са добрим успјехом. Избјегавао је сусрет с Милком, 
да га не би подсјетила на такмичење. Чим је примио свје-
дочанство, похитао је са Павлом кући.

- Важно је учити са разумијевањем - тјешио је себе.
- Ех, да нијесам почео с јединицом... - опет је јадиковао 

Павле. Обојица су тражили нека оправдања, иако су знали 
који је прави разлог њиховог неуспјеха.

Пред њима је било жељно очекивано љето, са новим 
доживљајима, купањем, играма и авантурама које може из-
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мислити бујна, дјечачка машта.
Породица Брана Ђерковића била је најсиромашнија 

у селу Рапу. У тијесној кући становало је пуно чељади. 
Навикао на гладовање, те своје невоље никад није испоља-
вао. Увијек је био весео и дружељубив, чим би се ујутро 
пробудио, без доручка би некуд одлазио. Доручковао је 
купине или воће које је падало покрај пута. Најчешће је са 
друговима играо лопте у дворишту Филипа Марђокића. Иза 
Филипове куће налазила се велика крушка. Брану нико није 
бранио да се на њу попне и наједе. Носио је опанке, распа-
ле и дотрајале. Кад би му прсти провирили напоље, кожу 
на опанцима крпио је жицом. Играјући фудбал, понекад би 
том жицом закачио чланак друге нове и јаукнуо. Још јаче 
би јаукнуо сјутрадан, кад би истом жицом повриједио исту 
рану. Али, није прекидао игру. Стиснуо би зубе и наставио 
да јури за лоптом, грдећи суиграче кад промаше гол, а нико 
се као он није радовао побједи свог тима.

Иако је био по неколико година старији од осталих дје-
чака, то му није сметало да се дружи с њима. Са Миленком 
је више пута ишао у лов. Ловили су дивље голубове, којих 
је било пуно у пећинама под Лисињом. Кад би уловио го-
луба, радосно би ускликнуо:

- Ето мени ручак!
Нагло се измијенио и уозбиљио. Престао је да игра лоп-

те са дјечацима. Сваког дана је, лијепо очешљан и умивен, 
одлазио према Барском пољу. Пролазећи поред дјечака, 
гласно би их поздравио, насмијешен и загонетно тајан-
ствен. Узалуд су дјечаци настојали да сазнају шта га је то-
лико заокупило да више није имао времена за игру.

Једном је Миленко, у пратњи Леона, пошао у лов на 
препелице. Понекад их је налазио поред ријеке Рикавац, 
али овога пута није било ниједне. Одједном из грмена по-
ред њега искочи зец. Није успио ни га скине пушку с раме-
на, а зец за трен побјеже. Пошао је за њим, надајући се да 
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ће га опет стићи. Ороз на пушци је натегнуо како би могао 
одмах опалити. Идући обалом ријеке, провлачио се кроз 
густе врбаке и грмље. Мотрећи на све стране, примијети да 
се љуља једна врбова грана. Закључио је да је ту зец и, по-
гурен, почео да му се примиче. Кад је стигао до саме врбе, 
завирио је иза ње и угледао Брана. Иза њега је крила своје 
лице његова дјевојка. Забезекнут, стао је и спустио пушку. 
Љутити Брано га изгрди, па се посрамљен журно удаљио.

Живећи у тешким условима, Брано је успио да заврши 
факултет и докторира. Па и када је постао врло угледна лич-
ност, радо се сјећао свог дјетињства и није се стидио сиро-
тиње из које је поникао. Крушку Филипа Марђокића, на коју 
се много пута пео и утолио глад, назвао је светом крушком, 
упоређујући је с оном светом маслином у Грчкој.

Горе: Брано Ђерковић, Тахир Крајина,
Станко Ратковић; Чуче: Милорад Вугделић,

Чедо Ратковић и Миленко Ратковић
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Дјечаци села Рапа одлучи-
ли су да промијене своје иг-
ралиште. Окупљали су се око 
Старе маслине на Мировици, 
засађене прије двије хиљаде 
година. Нико им није бранио да 
шутирају лопту на пространој 
ливади поред древне маслине.

Једног јутра све је узбу-
дила вијест да се запалила 
Стара маслина на Мировици. 
Миленко је похитао тамо и 
угледао жалостан призор: из-
горјела сва унутрашњост ста-
бла! Вјероватно се неки чоба-
нин или пролазник склонио 
од хладног вјетра у широку 
шупљину маслине и наложио ватру да се огрије. Касније је 
пожар захватио суве дјелове и сигурно би све изгорјело да 
ватру нијесу угасили становници околних кућа. Изгледало 
је да је то крај овом биљном Метузалему. Али, на велико 
задовољство свих Барана, Стара маслина је опет оживјела 
и ко зна колико ће још одолијевати времену.

У галерији симпатичних ликова из Миленковог дјети-
њства је и тетка Васе, дједова сестра. Ситна, увијек насмија-
на, брзим корацима прилазила је кући Ратковића и још с 
улаза започињала неку причу, а онда би одједном прасну-
ла у громогласан смијех, нагло прелазећи на сасвим другу 
причу. Њен смијех је заразно дјеловао на све укућане. Кад 
би лупнула врата, она би ућутала, стрепећи да не дође њен 
братанић Владо, који би је истјерао из куће. У августу 1946. 
из Београда је допутовао њен брат Ђуро. Вијест о његовом 
доласку стигла је на Цетиње, до Васе, која је сјутрадан до-
шла у Бар. Чим се изљубила с братом, почела је више пута 

Миленко Ратковић 1946.
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понављани разговор о миразу:
- Брате Ђуро, мени припада дио мајчиног имања у 

Бартули.
У почетку Ђуро јој је стрпљиво објашњавао да више не 

важе стари црногорски закони, а она је упорно захтијевала:
- Мени треба да даш дио мајчиног мираза у Бартули.
Кад је изгубио стрпљење, Ђуро је подвикнуо:
- Ево ти, сестро, цијела Бартула, само ме остави на 

миру! 
Васе је све до смрти тражила мајчин мираз, који никада 

није добила. Живјела је у сиромаштини, а имала је велико 
благо - десеторо дјеце.

Миленку је до руку стигао један број београдских 
“Пионирских новина”. Ријешио је да се на њих претплати 
и с мало пара у џепу упутио се у Нови Бар. Уз помоћ по-
штанског службеника, попунио је уплатницу и тако постао 
први претплатник тих новина у Бару. Кад му је стигао први 
број, прочитао га је од прве до посљедње стране. Видећи 
шта се у листу објављује, почео је и он да шаље дописе. 
Извјештавао је о акцијама пионира, о утакмицама и слич-
но. Почео је да пише пјесмице. Сједећи на плажи и гле-
дајући бљештаву пучину, у тренуцима изузетне инспира-
ције, саставио је пјесму “Море”.

Губи се видик у плавој даљини,
и бљеште очи у сунчаном сјају.
Гоњени вјетром по морској пучини
таласи живим огњем свјетлуцају.

Катдака силно ударе о стјене 
и снага њина сури камен пара. 
Каткад из луке мала барка крене 
и слушаш пјесму веселих морнара.
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Над морем галеб игра се, надлеће
и храну тражи у грудима воде.
Одважно, смјело бори се и креће
он и морнари који морем броде. 

Послао је “Пионирским новинама”, у којима је обја-
вљена 21. августа 1946. што му је причинило велику ра-
дост. Тих дана објављен је конкурс “Пионира” за литерар-
не саставе, па им је послао већ објављену пјесму.

Тог љета очев стриц Ђуро боравио је у Бару, а у повра-
тку за Београд повео је и Миленка да се тамо школује. На 
београдској станици чекао их је Ђуров млађи син, Урош. 
Таксијем су се превезли до Светосавске улице 26. Тамо су 
их чекали Ђурова жена Стана, њихов старији син Бранко 
и двије снахе. Одмах су Миленка послали у купатило да 
се окупа. У топлој води до грла било му је угодно, па је 
заспао. Потпуна тишина забринула је стрину Стану, која је 
неколико пута шаком ударала у врата, вичући:

- Миленко, купаш ли се?
Тргао се из сна и збуњено одговорио:
- Аха... Ево, сад ћу се обрисати.
Обукао је чисти веш и одијело. У трпезарији су били 

постављени тањири. Доручкујући, поново је задријемао. 
Једва је чекао да легне у свој кревет и надокнади непро-
спавану ноћ.

Уписао се у први разред средње економске школе. 
Првог дана школске наставе Бранко га је одвео до учиони-
це и отишао. На првом часу математике професор је про-
вјеравао какво су знање стекли у нижој гимназији. На по-
стављено питање нико се није јавио да одговори.

- Зар нико не зна? - чудио се професор.
Миленко је подигао руку и одговорио на постављено 

питање. Професор је поставио друго питање, а ђаци су и 
даље ћутали, па се обратио Миленку:
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- Знате ли ви, младићу?
Устао је и тачно одговорио. Професора је интересова-

ло одакле је ко му је предавао математику. Рекао је да је 
из Бара, а математику му је предавао католички свеште-
ник дон Руди. На крају наставе пред школом га је сачекао 
Бранко и одвео га у стан.

Било је подне када је неки младић зазвонио на вратима 
и питао:

- Има ли овде неко ко пише песме?
- Ево, ја пишем - јавио се стрико Ђуро.
Видећи његову потпуно сиједу косу, младић је рекао:
- Не ви. Има ли неко млађи?
- Нема нико млађи - рече стрина Стана. Младић се об-

рати Миленку:
- А да ли ви пишете песме?
- Па... пишем - рече устежући се.
- Вас позива Мира Алечковић да сутра дођете у редак-

цију “Пионира”, Улица Првог маја 3.

Никола Дреновац, Мира Алечковић и Миленко Ратковић.
Нови Сад, 1974.
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Миленко се изненадио и веома узбудио. Сјутрадан је 
стидљиво закуцао на врата Мирине канцеларије. Примила 
га је љубазно и рекла да су добили пуно радова из цијеле 
Југославије, а одлучили су да његову пјесму “Море “ награ-
де првом наградом. Питао је шта је прва награда и добио 
објашњење: петнаестодневно бесплатно љетовање на мору. 
У првим послијератним годинама била је то врло вриједна 
награда за дјецу из унутрашњости. Но, он је казао да живи 
у приморском мјесту и у току љета купаће се до миле воље. 
Мира је онда рекла да ће му редакција дати неку специјал-
ну награду. Ослобођен треме, распричао се и похвалио да 
је пјесма “Море” већ објављена у “Пионирским новинама”. 
Мира се одједном уозбиљила и казала да је конкурс распи-
сан за необјављене радове и додала:

- Ја ћу то казати Ћопићу и Диклићу, па шта они одлуче. 
Схватио је да се избрбљао и сам себи одузео награду. И 

заиста, из објављених резултата конкурса сазнао је да ње-
гова пјесма није награђена, само је још једном објављена у 
часопису “Пионири”. Тако је, ето, не баш спретно закора-
чио у књижевност.

На крају школске године имао је врло добар успјех. Пред 
полазак у Бар, са свједочанством у џепу, пошао је да се поз-
драви са стриком Владом и стрином Аном.

Стрико Владо је четрдесет година, неожењен, живио у 
породичној кући у Рапу, са мајком Иваном и братом Илијом, 
коме је много помогао да подигне седморо дјеце. Њихово 
имање било је још неподијељено. Послије ослобођења пре-
селио се у Београд и повео са собом невјенчану жену Ану, 
која није добила развод брака од првог мужа. Илијина дјеца 
су стрица вољели једнако као оца, а стрина је била нељубаз-
на према тој дјеци и нијесу је вољели. Понекад су Миленка 
позивали на ручак, па је морао трпјети глад све до три попо-
дне, до доласка стрица с посла. Колаче је држала закључане 
у витрини и давала му само кад би јој муж наредио.
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У стану је затекао само стрину Ану. Упалио је радио и 
слушао народне пјесме. Појачао је музику, а стрина Ана је 
љутито пришла и угасила радио. Поново га је упалио, а она 
га угасила, подвикујући му:

- Пркосиш! Ти то мени пркосиш, је ли? Упамти: у овој 
кући биће онако како ја хоћу!

Огорчен узврати:

- Гасиш радио мени за инат!
- Можда - потврди заједљиво.
- Казаћу то стрицу! - запријети.
Она се иронично насмија. Најзад Владо дође с посла, 

пољуби Ану, а Миленка раздрагано потапша по леђима. 
Ана поче да шмркће и рукама крије очи. Владо је зачуђено 
погледа.

- Шта је?
- Ништа - промрмља она, бришући сузе.
- А,.а... мора да је нешто... Кажи ми шта се десило.
- Миленко ме увриједио... Мени за инат хоће да слуша 

радио!
Дјечак се толико збуни да није могао ни ријечи прого-

ворити.

I разред Средње економске школе у Београду
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Стриц га оштро погледа и прекори:
- Ти треба да знаш да је ово њена кућа и да јој не смијеш 

пркосити.
Да је ове ријечи изговорио било ко други, не би Миленка 

много погодиле. Сасвим га порази његов пријекор. Осјећао 
је потребу да му каже колико је стрина била неправедна пре-
ма њему, али само замуца, једва се уздржавајући од плача:

- Ја... ја сам хтио народне пјесме, а она...
- Добро, добро - прекиде га стриц. - Помирите се и убу-

дуће треба да живите у слози и љубави.
Нешто га гушило у грудима и одједном му постаде 

вруће. Нагло отвори врата и изјури напоље. Сатима је по-
том ходао по забаченим улицама, не бирајући правац. С ума 
му није силазио сукоб са стрином. На њене увреде није се 
обазирао, а оштре стрикове ријечи као да се бјехи зариле у 
његово срце.

На улазу у Светосавску 26 чекао га је стриц.
- Колико те тражим! - рече с примјетном срџбом у гласу. 

- Немој да будеш преосјетљив. Хајде, спреми се, па да те 
испратим до жељезничке станице.

Пожурио је да не закасни на воз. Поздравио се са Ђуром 
и Станом, а стрико Владо је понио његов кофер до жељез-
ничке станице. Сачекао је до поласка воза и остао на перо-
ну машући руком.

Сви ученици економске школе били су обавезни да у 
току љетњег распуста обављају праксу у неком предузећу. 
Кад је Миленко стигао у Бар, јавио се директору Предузећа 
за прераду воћа и уља “Приморка” и он му је дозволио да 
код њих обавља праксу. У ствари, ништа није радио, само 
је на писаћој машини прекуцао свој дневник, који је до тада 
свакодневно биљежио. Потом је дневник лијепо укоричио 
и изгледао је као права књига.

У Стари Бар, с времена на вријеме, долазили су пелива-
ни, мађионичари, циркусанти и други забављачи. Једнога 
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дана на аутобуској станици зауставио се необичан ками-
он, који је вукао кућицу на точковима. Радознала дјеца за-
час су се окупила око камиона, сричући загонетну ријеч 
ХИПНОТИЗЕР, исписану крупним словима преко читаве 
каросерије. Два човјека и двије жене растоварили су ства-
ри и за кратко вријеме на оближњој пољани подигли вели-
ки шатор. По улицама су се појавили плакати који позивају 
цијењене грађане да дођу на представу најславнијег свјет-
ског хипнотизера Рикија.

За Миленка је хипноза била загонетна појава о којој 
је желио да сазна нешто више. Људи којима се обратио за 
објашњење нијесу умјели да му објасне на који начин хип-
нотизер своје мисли преноси на друге. Није му преоста-
ло ништа друго него да се лично у то увјери. Добио је од 
оца пет динара и одмах одјурио да купи улазницу. Заузео 
је мјесто у реду, упињући се да га не избаце снажнији мла-
дићи. Школска другарица Сења замолила је Миленка да и 
њој купи улазницу. Била је то његова симпатија, па се радо-
вао што ће сједјети поред ње. Са купљеним картама уђоше 
у велики шатор и заузеше своја мјеста у посљедњем реду.

Хипнотизер се појави на малом подијуму, клањајући се 
и грациозно поздрављајући публику. Најприје је извео неке 
жонглерске вјештине, а затим најавио главну тачку - хип-
нозу. Позвао је на бину једног постаријег човјека из пр-
вог реда, али је овај одбио да изађе. Пошто су се и други 
плашили хипнозе, Миленко је одлучио да се истакне пред 
Сењом. Покаја се чим крену и неодлучно застаде.

- Хајде, хајде младићу! - позва га хипнотизер. - Како се 
зовеш?

Пењући се на бину, сав обамро од узбуђења и стрепње, 
рече да се зове Миленко. Хипнотизер га стаде фиксирати 
продорним погледом, говорећи:

- Не, твоје име је Миро. Реци сад како се зовеш.
- М...Миленко - рече несигурно.
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- Ти се зовеш Миро! Разумијеш? Миро! Како се зовеш? 
- понови хипнотизер.

- Ја се зовем... Ја се зовем... Миро - с напором проговори.
- Реци још једном како ти је име.
- Миро - једва изговори.
Међу гледаоцима зачу се жагор и смијех. Хипнотизер 

га посла на своје мјесто. Неколико тренутака збуњено је 
стајао на подијуму, као да се тога тренутка пробудио из ду-
боког сна. Ошамућен је сјео на своје мјесто, а Сења нава-
лила са питањима:

- Како те могао убиједити да се зовеш Миро? Што си 
осјећао за вријеме хипнозе?

- Не знам.
- Тишина! - ућутка их старац испред њих.
Рики настави свој програм, најављујући да ће хипно-

тисати све гледаоце одједном. Тражио је да се опусте и 
усредсреде пажњу на његов штап. Миленко је послушно 
пиљио у штап, поглед му се постепено умарао, а пред очи-
ма су му титрали свијетли кругови. Хипнотизер је моното-
но понављао исте ријечи како би их успавао, па им нареди 
да дигну руку. Затим им нареди да прсте једне руке прову-
ку испод прстију друге руке, па рече:

- А сад их размакните!
Узалуд су се натезали да ослободе руке. Преплетени 

прсти били су чврсто повезани, као да су срасли. Неки гле-
даоци стадоше запомагати:

- Јао! Шта је ово? Помозите ми да откачим руке!
- Кад ја кажем, ваше руке биће слободне... Сад! - пови-

че, хипнотизер.
У том тренутку сви гледаоци са олакшањем одахнуше, 

с чуђењем гледајући ослобођене руке. Док је Миленко о 
том успјелом покусу разгварао са Сењом, осјети на нози 
додир. То је један мали пас чупао везице на његовој ципе-
ли. Потјера пса, а он без страха настави да вуче везицу. За 
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то вријеме хипнотизер је извео сљедећу тачку.
- Пазите, народе! Наилази велика вода! Бујица је стигла 

до ваших ногу! Свуда је поплава! Вода вам је до чланака. 
Њен ниво расте и сад вам је до кољена... Подигните панта-
лоне и хаљине да се не оквасе. Вода је још дубља...

Миленко је и даље тјерао досадног пса, не слушајући 
и не гледајући хипнотизера. Зачуди се кад видје шта се де-
шава око њега. Пошто није био хипнотисан, није ни видио 
никакву водену бујицу. Само је видио да сви гледаоци стоје 
на ногама, придржавајући високо уздигнуте панталоне и 
хаљине. Сења се бјеше попела на своје сједиште и толико 
подигнула хаљину да су се видјеле њене гаћице.

Једним покретом руке Рики је све гледаоце ослободио 
дјејства хипнозе. А они се зачудише свом изгледу и пожу-
рише да спусте своје хаљине и панталоне. Једино Миленко 
то није чинио захваљујући оном псу који му је одвратио 
пажњу од хипнотизера.

На крају школског распуста Миленко је кренуо за Бео-
град, овога пута заједно са братом Станком. Аутобусом су 
се превезли до Зеленике, а даље возом. Купе у који су ушли 
био је полупразан. Миленко се опружио на једној клупи, а 
Станко на другој. Спавали су до пола ноћи када су у купе 
ушли неки путници којима су морали уступути сједишта. 
Неки брадоња је угасио свјетла под изговором да му смета. 
У мраку Миленко је брзо заспао. Нешто касније се про-
будио и завукао руку у унутрашњи џеп капута - тамо није 
било новчаника! Ни оног брадоње није више било у купеу.
Устао је и упалио свјетло. Рекао је Станку да је покраден, 
а у новчанику је била кирија коју је требало да преда Ђуру.

Чим су допутовали у Београд, стрина Стана им је при-
премила топло купатило. Послије купања отишли су на 
корзо. Сљедећег дана уписали су се - Станко у гимназију а 
Миленко у економску школу.
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Уз пут су убацили писмо у поштанско сандуче, у којем 
траже новац за кирију.

Први дан школске године у економској школи протекао 
је у међусобном поздрављању ученика и причању дожи-
вљаја са љетовања. Наставници су пропитивали прошло-
годишње градиво, а кад су почели да оцјењују Миленко је 
добио неколико четворки и петица. На часу руског језика 
професорица Васић је поставила питање једном ученику. 
Пошто он није знао да одговори, прозвала је Миленка. 
Устајући, промуцао је да није чуо питање.

- Значи, спаваш на часу. Ево ти јединица!
Професорица је оцјену уписала у дневник. Послије де-

сетак дана опет га је прозвала. Није знао лекцију и добио 
још једну слабу оцјену. Свакодневно је учио руски језик, а 
професорица никако да га испита. Наставио је да учи само 
тај предмет, док је друге запоставио.На крају полугођа ос-
тала му је слаба из тог предмета. Од почетка другог полу-
гођа по читав дан је учио само руски језик. Одличне и вр-
лодобре оцјене из других предмета покварио је и на крају 
школске године једва имао добар успјех. Устајао је у зору 
и по ко зна који пут обнављао лекције из руског. Стрина 
Стана га је сажаљевала:

- Опет си устао рано! Покварићеш вид од претјераног 
учења, јадно дијете!

- Морам да научим руски - понављао је више пута.
А професорица Васић као да га је потпуно заборавила. 

Грозничаво је чекао да га прозове. На посљедњем часу пре-
листала је дневник и задовољно рекла:

- Ето, завршили смо ову школску годину. 
Устао је као опарен и побунио се:
- Мене нисте прозвали да одговарам. А ја сам стално 

учио. 
Питала га је како се зове и пронашла његово име у дневнику.
- Ево имаш две слабе оцене. Шта хоћеш више?
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- То су оцјене из првог полугођа. Нисте ме више питали. 
Професорица се мало замислила, па одлучила:
- Добро, мада нема сврхе.
Поставила му је питање, на које је дао тачан одговор.
- Охо! Зашто ниси тако учио раније?
Питала га је још нешто, а он је знао читаве лекције 

напамет.
- Поправићу ти слабу оцену - рекла је као да му неш-

то поклања, а није знала какве му је неприлике причинила 
тиме што није провјеравала његово знање у току другог по-
лугођа. Лкнуло му је, као да је са себе скинуо тежак терет.

Миленко је једва дочекао поновни сусрет са завичајем. 
Као и сваког љета, јурио је за лоптом, купао се у мору, за-
бављао се на игранкама, а понекад одлазио у лов.

Почео се припремати за одлазак у школу. Отац му је 
рекао да ће он и Станко наставити школовање у Титограду. 
Кренули су малим барским возом Пристан - Вирпазар. 
Преко језера су се превезли бродићем, а од Плавнице до 
Титограда путовали су још мањим возом.

Читав дан су путовали од Бара до Титограда. Од Сахат-
куле, гдје се налазила жељезничка станица, прошли су кроз 
Стару Варош, између ниских кућица зиданих клесаним ка-
меном, обојених патином времена, поред дворишта и врто-
ва оивичених зидовима, засађеним парадајзом, раштаном 
и другим поврћем. Стигли су на Цвијетин Бријег, гдје су 
им неки пријатељи нашли собу код старе Ђурђе из Куча. 
Њихова газдарица је сва у црном, корутује у рату погину-
лог мужа. Живећи сама, без игдје ичега, издржавала се др-
жањем ђака на стан. Имала је само једну собу са два креве-
та. У једном дијелу собе спавала је она, а на другом Станко 
и Миленко. Они су појели два сендвича које им је спремила 
мајка. Убрзо је пао мрак и Ђурђа је упалила петролејску 
лампу. Послије пола сата угасила је лампу да се не би тро-
шио петролеј. Морали су одмах лећи у постељу.
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Ујутро су пошли у град. 
На сваком кораку били су ви-
дљиви трагови многих бом-
бардовања. Подгорица је, уз 
Варшаву, била најразруше-
нији град у Европи. На главну 
улицу пало је безброј бомби. 
Та улица је прије рата била 
асфалтирана, али је мало ос-
тало од тог асфалта. Јасно су 
се уочавали кругови гдје су 
пале бомбе.

Зграда Средње економс-
ке школе још се градила, па 
је каснио почетак школске 
године. Најзад су се окупи-
ли ђаци у новој школи. Дуга 
двоспратница, сва у прозорима и стаклу, окренута према 
малом тргу, одисала је ведрином и уливала ђацима неки 
необјашњиви полет и оптимизам. Велика зелена табла и 
нове ђачке клупе у пространим учионицама, дуги ходници 
и пространи холови за окупљање пружали су удобност и 
повољне услове за одржавање наставе. Има ђака са свих 
страна, са сјевера и југа Црне Горе. Више од половине су 
старији, који настављају ратом прекинуто школовање.

На огласној табли истакнуто је обавјештење када ће 
бити одржан састанак литерарне секције. У одређено врије-
ме Миленко је сјео у посљедњу клупу, поред неке дјевој-
ке са “зечјом усном”, то јест, горња усна јој је била расје-
чена. У клупама је било двадесетак ученика и професори 
Божена Павловић и Мирко Петрановић. Ређали су се мла-
ди литерати, читајући своје саставе. Дјевојка са “зечјом 
усном” и Миленко нијесу се јављали да читају своје пјесме и 
приче. Слушајући пјесму неког ученика, она се одушевила:

Миленко  1965.
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- То је поезија!
- Пишете ли и ви стихове? - питао је Миленко.
- Пишем. А Ви?
- Саставио сам једну пјесму.
- Хоћете ли ми је показати?
Извадио је из џепа папир, на коме је читким рукописом 

била исписата пјесма “Море”. Кад је прочитала, оцијенила је:
- То је лијепа описна пјесма.
- А гдје су Ваше пјесме? - запитао је.
- Овдје су, али их досад никоме нијесам показала,
- Нека ја будем први који их је прочитао - рекао је.
Мало се колебала, па је из своје ташне извадила пјесме.

Са уживањем их је читао. У разговору, сазнао је да се зове 
Стефанија Матешић из Баошића. Брзо су се спријатељили. 
Називала га је побратимом а он њу посестримом. Читали 
су једно другом своје литерарне саставе.

Дуже вријеме потом Миленко није виђао Стефанију. 
Кад се опет појавила у школи, није више имала “зечју 
усну”. Хирурзи су јој извршили пластичну операцију и 
уопште се није примјећивало гдје је била прорезана. Сада 
је то била права љепотица. Једва ју је Миленко наговорио 
да обоје читају своје радове на састанку литерарне секције. 
Послије читања, говорио је ученик другог разреда Томо 
Симоновић. Оштро је критиковао њихове радове, рекавши 
да се у њима не види наша социјалистичка изградња и да 
је то давно превазиђена поезија. Миленко је покушао да 
оспори његове тврдње, спетљао се и одустао од полемике с 
њим. Устао је професор Петрановић, анализирао прочита-
не пјесме и истакао њихове вриједности. Послије литерар-
ног састанка, Стефанија му је одлучно рекла да више никад 
неће саставити ниједан стих. Узалуд ју је увјеравао да Томо 
нема везе о поезији и да не треба озбиљно узимати њего-
ву критику. Стефанија је одржала ријеч, а могла је постати 
добар пјесник.
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Томова критика је на Миленка дјеловала подстицајно.
Смишљао је једну сатиричну приповијетку, са темом на-
ционализације приватних предузећа. Имао је у глави, само 
ју је требало забиљежити. Једне ноћи писао је до касно у 
ноћ, реченице су текле глатко и лако.

Написао је три странице, требало је још толико, али је 
газдарица Ђурђа извирила испод јоргана и наредила му 
да угаси лампу, јер нема више петролеја. Морао ју је пос-
лушати. Сјутрадан је наставио писање. Недостајала му је 
синоћња инспирација и једва је довршио.Приповијетку је 
читко преписао и послао на конкурс Централног комитета 
Народне омладине Црне Горе.

Послије неког времена, у школу је стигло писмо ЦК 
Народне омладине, у којем обавјештавају да је Миленко 
Ратковић награђен на конкурсу за приповијетку “Промјена”. 
Позвали су га на уручење награде 28. маја 1949. на Цетињу. 
Школа му је платила аутобуску карту до Цетиња. У прос-
траној сали ЦК омладине упознао је Мила Краља, Косту 
Константиновића, Радослава Ротковића, Драга Вујановића 
и још неке награђене писце. Сви су позвани да учествују на 
књижевној вечери у Зетском дому. Млади писци су се по-
нашали стидљиво и уздржано. Једино је Драго Вујановић 
отресито и с осмијехом прилазио сваком писцу, упознавао 
се и разговарао. Миленко му је повјерио да са стрепњом 
очекује свој први наступ на позорници, јер му се на састан-
ку литерарне секције у току читања осушило грло. Драго 
га је посавјетовао да претходно попије једно јаје, како то 
обично чине неки оперски пјевачи. Послушао га је и на 
цетињској пијаци купио једно јаје.

Сала Зетског дома била је пуна гостију. Иза кулиса 
Миленко је савлађивао трему и пазио да не сломи јаје у 
џепу. Попио га је уочи свог наступа. Кад га је водитељ Васко 
Ивановић (касније књижевник и новинар “Политике”) проз-
вао, бојажљиво је пришао пулту, читао је дугу приповијетку 



69

“Промјена”, читао и на петој страни запео, грло му се осу-
шило. Попио је неколико гутљаја из чаше на пулту, али уза-
луд. Извинио се публици што не може да настави читање, 
оставио откуцану причу и отишао иза кулиса. Мислећи да 
је завршио, водитељ је најавио сљедећег писца. Публика је 
гласно негодовала, што је збунило водитеља. У том тренут-
ку најприсебнији је био Ратко Ђуровић. Утрчао је на позор-
ницу, нашао мјесто у причи гдје је аутор стао и наставио 
читање. Кад је завршио читање, публика је најдуже апла-
удирала. Миленку је пришао Драго Вујановић, тјешећи га 
да се то може десити свакоме и да се због тога не треба 
сјекирати. А он је казао да никада више неће учествовати 
на књижевним вечерима.

У јуну 1949. Миленко је завршио средњу економску шко-
лу. Тада су кадрови плански распоређивани и он је са још 
пет најбољих матураната упућен у Школу за наставнике еко-
номске струке у Сарајеву. Иако су сви успјешно завршили 
школу, нико од њих није постао наставник, већ су запошље-
ни у Министарству трговине Црне Горе. Миленко је водио 
евиденцију откупа млијека, мљечних производа и јаја.

Дана 16. октобра 1950. на деветнаести рођендан, Ми-
ленко је постављен за главног уредника “Титовог пионира”. 
У том послу био је неискусан, па је направио једну поли-
тичку грешку - написао је текст о годишњици Октобарске 
револуције, а те године било је опасно писати о Совјетском 
Савезу и Октобарској револуцији. Док се лист штампао у 
Цетињској штампарији “Обод”, дошао је један политички 
радник ЦК партије и погледао шта се све штампа. Уочио 
је текст о Октобарској револуцији и пошао у ЦК омлади-
не да то саопшти Тору Ћулафићу. У штампарију је одмах 
дотрчао Торо, пришао машини на којој је штампан “Титов 
пионир”, па се обратио Миленку: “Ти си, Миленко, неиск-
усан, направио си грешку. Нека си обиљежио годишњицу 
Октобарске револуције, али требало је да кажеш да је са-
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дашње руководство Совјетског Савеза изневјерило тековине 
Октобарске револуције”. Миленко је написао ту допуну те-
кста и дао словослагачима, а затим убацио у слог на штам-
парској машини. Рекао је штампарима да лист штампају од 
почетка, а оних 17 хиљада које су до тада штампане да баце. 
Лист је упућиван свим школама у Црној Гори и то је била 
једина школска лектира. Уредник је тражио од писаца да 
пишу за дјецу и у листу објавио прве приче и пјесме за дјецу 
Михаила Газиводе, Јанка Ђоновића, Мила Краља и још не-
ких црногорских књижевника.

У то вријеме Миленко је написао дужу приповијетку 
“Диоба Шуњине дружине” и однио је Ратку Ђуровићу, ди-
ректору издавачког предузећа “Народна књига”. Са тремом 
је пришао и замолио Ратка да му каже своје мишљење о 
рукопису. Није ни помишљао да би то дјело могло бити 
штампано у посебном издању, будући да до тада у Црној 
Гори није била штампана ниједна књига за дјецу, а дјечја 

Миленко  Ратковић као уредник “Титовог 
пионира” у Дјечјем дому у Бијелој, 1951.
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литература је ниподаштавана. Ратко га је гостопримно до-
чекао у свом стану, лежећи на кревету гдје се рвао са својом 
дуготрајном болешћу. Био је говорљив и духовит, свестра-
ни културни стваралац и жива енциклопедија. Задржао је 
рукопис и позвао младог писца да дође сјутрадан. При по-
новном сусрету рекао је да ће ту лијепу приповијетку за 
пионире штампати у посебном издању. Рукопис је дао на 
лекторисање Александру Лесу Ивановићу. Нестрпљив као 
и сви млади писци, Миленко је потражио Леса у приземној 
кући код Гранд хотела. Нашао га је у малом стану, гдје је 
становао са женом и троје дјеце.

Лесо је био висок, витак, лијепа лица, замазане косе. 
Говорио је сасвим тихо. Показао је госту рукопис на сто-
лу, на коме је управо радио. Уочавале су се многе исправке 
црвеним мастилом. Обећао је да ће брзо завршити лектуру 
и сљедећег дана рукопис предати штампарији. Миленко је 
отишао задовољан што ће његов литерарни првијенац бити 
штампан без језичких и правописних грешака.

Рукопис је предат Вери Лубарда, супрузи Петра 
Лубарде, ради илустровања. Пролазили су дани и мјесе-
ци, а она није обавила тај посао. Петар Лубарда је рекао 
Миленку да његова супруга мора да кува ручак и нема вре-
мена за цртање. Затим је рукопис предат Ацу Пријићу, који 
је брзо илустровао књигу, али је у љутњи поцијепао цртеже 
јер му је аутор дао неку примједбу у вези илустрације ко-
рица. Бранко Филиповић Фило илустровао је књигу која је 
најзад предата у штампу.

Средином 1950. године одржано је савјетовање младих 
писаца. Јанко Ђоновић им је давао упутства како да пишу. 
Наглашавао је потребу да се води рачуна о идејности у лите-
ратури и инсистирао на естетској страни дјела, замјерајући 
неким младим писцима због “ултралијеве соцреалистич-
ке фразеологије”. О том савјетовању Чедо Вулевић је у 
“Побједи” 15. јула 1950. објавио чланак, навео имена неко-
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лико талентованих пјесника млађе генерације, а затим каже: 
“У прози су далеко мањи резултати, иако Повјереништво 
књижевника, “Народна књига” и Централни комитет Наро-
дне омладине Црне Горе располажу са прилично радова 
ове врсте. Ти радови већином имају много озбиљних сла-
бости, почев од композиције, садржаја и дијалога, па до 
форме, језика и стила. Најбољи прозни радови су Миленка 
Ратковића, од којих су неки већ објављени. Ратковић пише 
и за дјецу а неколико његових радова објавила је централ-
на пионирска штампа. Ратковић је сасвим добро савладао 
стил и језик, добро одабира мотиве за своје приповијетке 
и довољно се труди да вјерно прикаже нашу социјалистич-
ку стварност. Но, и поред тога, до сада објављени радови 
Миленка Ратковића имају и прилично слабости. Он је врло 
мало одмакао од репортерског начина писања, изузев у при-
повијеци “Промјена” која је његов први и најбољи рад. Али 
Ратковић свакако има највише талента и он је најбољи мла-
ди писац који је већ до сада објавио неколико својих радова. 
Можда би главна тема његовог даљег рада требало да буде 
за дјецу”.

Марко Ђоновић, Драго Вујановић и 
Миленко  Ратковић
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Завичај је неодољиво привлачио Миленка и он је тамо 
често одлазио, играо лопте с друговима и одлазио у лов. 
Задржао је неке дјечачке навике и није се одвајао од праћ-
ке. Стари и угледни комшија Хакија Нуминагић зачудио се 
што он, толика момчина, лови птичице праћком. Још више 
се зачудио кад му је комшија Ацо Чобреновић, професор, 
рекао да је он главни уредник једног републичког листа. 
Кад је Миленко то чуо, заувијек је оставио праћку.

Прва Ратковићева књига 
“Диоба Шуњине дружине” 
изишла је из штампе поче-
тком марта 1951. Тада није 
био свјестан да је тиме постао 
утемељивач црногорске књи-
жевности за дјецу, јер то је 
била прва књига за дјецу 
штампана у Црној Гори. Овај 
првијенац књижевна критика 
је дочекала са добродошли-
цом. Први приказ у “Побједи” 
објавио је Радоња Вешовић. 
У есеју “Десет послијерат-
них година књижевног ства-
рања у Црној Гори (Стварање 
9-10 1956) духовита је опаска Радослава Ротковића: “1951. 
појавила се Ратковићева “Диоба Шуњине дружине”. “Титов 
пионир” је донио биљешку о њој, у којој се исправно кон-
статује да је то прва књига ове врсте код нас. Тако се десило 
да су такорећи сами пионири били пионири писања за пио-
нире. Као и у многим другим литерарним родовима, млади 
су и овдје били зачетници нечег новог”.

Цетињски клуб младих писаца организовао је прву њену 
промоцију. У редакцији “Побједе” окупило се двадесетак пи-
саца, међу којима: Марко Ђоновић, Коста Константиновић, 
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Драго Вујановић, Божо Булатовић, Васко Ивановић, а до-
шла су и два гимназијалца: Павле Ђоновић и Данило Киш. 
Није било столица за њих најмлађе, па су стајали на ногама, 
прислоњени на редакцијски сто. Присуствовао је и један од 
најистакнутијих старијих пјесника, Мирко Бањевић.

Послије излагања пет-шест младих писаца и књижев-
них критичара, ријеч је затражио и Бањевић. Подигао је са 
стола танку књижицу, потцјењивачки је опипао између два 
прста и рекао: “Нијесам дошао да говорим о овој књижици, 
већ да расправим неке спорове са Драгом Вујановићем”. 
Тих дана објављен је у “Омладинском покрету” оштар 
Вујановићев приказ неке књиге Мирка Бањевића, па је 
међу њима настала жучна расправа, а дјечја књижица је 
потпуно занемарена.

Данило Киш је често пролазио поред Цетињског ма-
настира, гдје је ходајући учио лекције или читао књиге. 
Једном је срео Миленка и рекао: “Намјеравао сам да и ја 
нешто кажем о ’Шуњиној дружини’, али нијесам могао 
доћи до ријечи”.

Сви млађи писци прижељкивали су да објаве прву књи-
гу у “Народној књизи”, једином издавачу у Црној Гори. Но, 
није било лако прекорачити тај праг. Пред сваким почетни-
ком стоји његов Рубикон. Касније ће Мило Краљ о томе на-
писати: “Један од нас ипак се осмјелио да тај праг преско-
чи. Био је то Миленко Ратковић који нам је, иначе дискре-
тан и увијек мање говорљив од свих нас, саопштио и то у 
повјерењу, да ће му бити штампана књига онда када је она 
већ била сложена. Била је то танка, но за све нас значајна 
књига за дјецу “Диоба Шуњине дружине”. Кажем значај-
на, јер смо ми тада још имали неко генерацијско осјећање, 
па смо штампање те књижице прихватили као признање 
свима нама, читавој генерацији. Ја и сви други из моје ге-
нерације сачекаћемо још по неку “дебелу” годиницу да се 
појавимо својим првим књигама, ја понајдуже”.
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Књига “Диоба шуњине дружине” штампана је у импо-
зантних шест хиљада примјерака и одмах упућена свим 
књижарама и библиотекама на српско-хрватском језичком 
подручју. Млади читаоци прихватају ово дјело, које дожи-
вљава драматизацију на таласима Радио Титограда, поно-
вљену неколико пута. 

Миленко је војну обавезу завршио у Требињу, а по по-
вратку 1952. запослио се у “Побједи” као дописник из Бара. 
Више се бавио шахом него новинарством. Упознао се са 
санитарним инспектором Ацом Накићем, који га је увео у 
свијет шаха. Отада је учествовао у шаховским збивањима 
пуних општег полета и аматеризма. У том ланцу догађаја 
у његовом сјећању искрсавају особени људи, слике и при-
зори, шале и међусобне чарке. Кроз то пулсирање живота 

НА ЛОВЋЕНУ септембра 1964.
Д. Ђуришић, Ш. Панџо, Д. Лукић, Д. Кулиџан, један дјечији 

писац, И. Цековић, М. Ратковић
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једног времена, уз бројне друге, повучена је и шаховска пу-
тања. Њихова првенства била су светковина духа.

Ацо Накић и Миленко чекали су Нову 1953. годину за ша-
ховском таблом. Маратонски меч почели су у предвечерје, 
а престали да играју тек кад их је засјенило сунце са врха 
Румије. Резултат је био троцифрен! Ошамућени и буновни, 
тек тада су се сјетили да један другоме честитају Нову годи-
ну. Тада су њих двојица основали први шах-клуб у Бару. До 
изражаја је дошао непоновљиви ентузијазам не само њих 
двојице, него и Петра Никочевића, Николе Никотића, Веша 
Хајдуковића, Милорада и Бранка Перишића. Учитељ Војо 
Куртовић, запошљен на Созини, сваког дана је пјешачио 
по петнаест километара до Старог Бара да би играо шаха. 
За потребе шах-клуба општина је дала некадашњу кафану 
Маре Црне у Старом Бару. На оснивачкој скупштини иза-
брана је управа клуба: Накић секретар, Ратковић предсјед-
ник а Пешо Никочевић благајник. Тада је у шаховски живот 
ступила веома талентована генерација барских гимназија-
лаца: Љубо Живковић, Драгољуб Зечевић, Будо Вукчевић, 
Владо Лукшић, Божо Марђокић, Иван Живковић и други.

Барска екипа на фестивалу у Опатији 1953.
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Састанак редакције “Побједе” одржан је почетком фе-
бруара 1954. Тек што је почео сатанак, почеле су да падају 
крупне пахуље снијега. Снијег је нападао више од метра. 
Цетиње је било у сњежној блокади 17 дана. Тек када је про-
бијен пут ка Титограду, Миленко је кренуо за Бијело Поље 
гдје га је упутио директор Вељко Милатовић, али жељезни-
цом преко Сарајева и Прибоја, јер су сви путеви кроз Црну 
Гору били непроходни.

У редакцији “Побједе” извршена је реорганизација, 
неки новинари добили су отказ или премјештени на друга 
радна мјеста. Миленка су уступили “Омладинском покре-
ту”, у којем је двије године уређивао културну рубрику.

Са културно-умјетничке смотре у Бијелом Пољу стигла 
је “Омладинском покрету” информација са фотографијом 
учитељице Десанке Вукићевић, која је у бихорском селу 
Кукуље спремила фолклорну групу. У редакцији су се 
тада затекли неожењени младићи: Иван Врбица, Миленко 
Ратковић, Ђоко Живковић, Драгослав Ђурановић и Блажо 
Средановић. Миленко им је показао фотографију лијепе 
учитељице и предложио да јој неко од њих напише писмо. 
Сви су то прихватили. Изрезали су пет папирића, а на једном 
је писало “да”. Сви су извукли празне цедуље, а Миленко је 
добио цедуљу са судбоносним “да”. Он је почео да се допи-
сује са учитељицом Десом. У јулу 1956. склопили су брак. 
Сина Драгана добили су 18. децембра 1957, а кћерку Нелу 
2. априла 1960.

Почетком 1964. године стигло је писмо из Москве од 
Владлена Штулифкера које у преводу гласи: “Уважени 
Миленко Ратковићу! Прије свега извините што пишем на 
руском. Но ја мислим да Ви разумијете, јер су наши је-
зици сродни. Неколико ријечи о себи. Ја предајем хемију 
на Хемијско-технолошком техникуму. У слободном вре-
мену изучавам југословенску књижевност и језик, прево-
дим дјела ваших писаца, нарочито за дјецу: Д. Лукића, Д. 
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Максимовић, Г. Витеза и др. Ја веома волим књиге ваших 
писаца. О Вама сам сазнао из часописа “Змај”, читао сам 
неке Ваше приповијетке, чуо сам да сте написали неколико 
књига за дјецу (“Град дјечака”,”Ратне игре”). Ако бисте ми 
послали Ваше књиге бих Вам био захвалан. Понешто бих 
превео за наше часописе и новине (“Пионер”,”Пионерскаја 
правда” и др.) Напишите ми, молим Вас, о себи, Вашој 
породици Вашим књигама. Да ли је изишла Ваша књига 
“Племенити ловац”? Пишите ми, молим Вас!”

Као млађи писац, који је споро стицао књижевну афир-
мацију у Црној Гори и Југославији, Миленко се пријатно 
изненадио што о њему и његовим дјелима знају и у далекој 
Москви.

Од др Војмила Рабадана, који је за позоришно извођење 
адаптирао приповијетке “Тајна старе тврђаве” и “Град дје-

Светозар Глигорић, Миленко Ратковић, Божидар Ивановић 
2005.
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чака”, из Загреба је стигло писмо: “Поштовани и драги 
друже Ратковићу, Управо сам дошао кући из пионирског 
казалишта, гдје сам гледао Вашу премијеру. Велико оду-
шевљење малих гледалаца и компетентних фактора. Могу 
Вам, дакле, на брзину честитати и искрено се радујем што 
сам мојом адаптацијом помогао да се овим путем попу-
ларишете у мојој ужој домовини. Писат ћу Вам, наравно, 
опширније чим стигнем, врло скоро. Много и срдачно Вас 
поздравља одани В. Рабадан”.

Пионирско казалиште “Трешњевка” позвало је Миленка 
Ратковића да присуствује извођењу свог позоришног ко-
мада “Тајне старога града”. Приређена је конференција за 
штампу, на којој је писац одговарао на питања новинара. 
У току представе, између два чина, писац је представљен 
публици. Сјутрадан, 25. априла 1965, у “Вечерњем листу” 
објављен је чланак уз фотографију на којој је Ратковић ок-
ружен младим извођачима.

Сцена из позоришног комада М. Ратковића “Тајне старог града” 
на сцени Пионирског казалишта “Трешњевка”, Загреб 1965.
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Боравећи у Загребу, Ратковић, је потражио Григора Ви-
теза, с којим се и раније дописивао. Његови сарадници у 
Издавачком предузећу “Младост” дали су му Витезову кућ-
ну адресу. Тих дана Витез му је писао да му се свиђа роман 
“Благо Бијелог брда” и да га је унио у издавачки план свог 
предузећа. Његова повољна оцјена тог рукописа била је за 
Миленка врло драга, јер је он важио за једног од највећих 
југословенских писаца за дјецу. Стога је са извјесном тре-
мом закуцао на његова врата. Дочекала га је Григорова 
жена и одвела у собу. Григор је лежао мало придигнут на 
јастуцима. Објаснио је да због обољења кичменог пршље-
на не може устати. Кад је чуо због чега је Миленко дошао 
у Загреб и да је незадовољан сценском адаптацијом својих 
дјела, казао је:

- Писци су обично незадовољни сценском адаптацијом 
својих дјела. Али, немојте се због тога сјекирати. Важно је 
да су Ваша дјела приказана на загребачкој сцени.

Григор Витез је умро 1966. године и роман “Благо Бијелог 
брда” није штампан. Петнаест година касније Ратковић је 
склопио уговор са истим предузећем за штампање романа 
“Шкољка из завичаја”, “Благо Бијелог брда” и “Ратне игре”, 
чак је инапријед добио 30% хонорара, али те књиге никад 
нијесу штампане у Загребу.

Илија Ратковић је умро 28. децембра 1977. Свих 80 го-
дина проживио је у свом родном мјесту. Двије године кас-
није умрла је и његова супруга Неда. У ноћи уочи њене 
сахране поред њеног одра сједјели су родбина, комшије 
и пријатељи. Поред њеног сина Миленка сједио је рођак 
Сретен Ратковић. Памтио га је као хитрог и вриједног рад-
ника у трговини оца и стрица. На почетку Другог свјетског 
рата Сретен се бавио трговином. Продавао је италијанским 
војницима корњаче, јежеве, жабе и мачке, а од њих добијао 
петролеј, брашно, макароне и друге намирнице. Кад је ка-
питулирала Италија, престао је да се бави трговином, јер 
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није успио да са Њемцима успостави пословне односе. 
Средином 1944. године било је јасно да су и њемачкој сили 
дани одбројани. Барској партизанској чети свакодневно су 
пристизали нови борци, међу којима и Сретен. Невичан 
партизанском начину живота, он је усред љета прехладио. 
Док се група партизана одмарала у шуми близу његове куће 
у Сусташу, мајка му је донијела шољу топлог чаја. Борци 
су га задиркивали и шалили се, називајући га мамином ма-
зом. “Сад ћете видјети јесам ли ја мамина маза или јунак!” 
одлучно је устао и с пушком се примакао оближњем путу. 
Кад је путем наишао један њемачки војник, пуцао је у њега 
и убио га. Претходног дана убијен је још један њемачки 
војник на Куфину. За одмазду, Њемци су спалили четири 
куће Ратковића у Сусташу и стријељали десет младића и 
дјевојака из старобарског затвора, међу којима и шеснаес-
тогодишњег Воја Ратковића.

У својој каријери Сретен Ратковић је стигао до поло-
жаја секретара жељезничке станице у Титограду и на тој 
дужности је пензионисан. Али, ни тада се није повукао у 
миран живот, већ се почео бавити лијечењем брадавица. 
Свуда је стизао са својом амбасадор-ташном, пуном бо-
чица с неком црном течношћу. Хвалио се да је излијечио 
од брадавица више од двије хиљаде људи. Стигао је и у 
Црмницу, у кућу Шака Лекића, који га је упитао:

- Од којих си Ратковића? Да нијеси потомак Митра 
Васиљева?

- То ми је ђед! - поносно је казао Сретен.
Домаћин се обрадовао и испричао догађај из свог најра-

нијег дјетињства. Идући за Цетиње, Митро Васиљев је за-
ноћио у Црмници, код свог кума Војводића. До касно у ноћ 
сједјео је са кумовим и комшијама који су жељели да виде 
и упознају чувеног видара. Напољу је падала јака киша 
и у једном тренутку зачула се заглушујуца грмљавина. 
Забринуте комшије пођоше својим кућама. Један од њих, 
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Крсто Лекић, послије десетак минута врати се, носећи на 
рукама згромљено двогодишње дијете. Не обазирући се на 
кишу, Митро је зачас ископао у башти мало удубљење, ски-
нуо хаљине са беживотног дјетета и затрпао га земљом до 
грла. Кад је дијете почело да мрда, извадио га је из земље 
и својим устима удахнуо му ваздух у плућа. Дијете је от-
ворило очи и заплакало. У кући је настала велика радост и 
весеље. У знак захвалности што му је спасио сина, Крсто је 
дао Митру демижану вина, а овај је одбио јер га није могао 
носити. Крсто је онда обећао да ће му то вино однијети у 
Бар. Али заборавио је то обећање. Тек на самрти рекао је 
свом сину Шаку да нађе свог спасиоца Митра Васиљева 
и однесе му обећано вино. Задовољан што ће напокон ис-
пунити очев завјет, Шако је дао Сретену демижану пуну 
црмничког вина.

Све ово испричао је Сретен Миленку док су сједјели по-
ред одра његове мајке. Миленко га је прекорио:

- Ти се лажно представљаш као унук Митра Васиљева. Ја 
сам његов праунук, а ти си попио вино које је он заслужио.

Мирко Бањевић, Драган Лукић, Саша Петровић, 
Миленко Ратковић 1664.
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- Нијесам све попио - на то ће Сретен, - остало је још 
литар-два.

- Е, тај литар припада мени! - захтијевао је Миленко.
- Па добро, кад дођеш у Титоград, сврати код мене за 

вино - помирљиво је казао Сретен.
Његов поглед се зауставио на Миленковој руци. При-

мијетио је брадавице и рекао да он то успјешно лијечи не-
ком течношћу чији састав само он зна. Обећао је да ће и 
Миленку дати једну бочицу.

- А што ти је то на носу? - упитао је.
- То је природни младеж - одговорио је Миленко.
- Намажи и њега лијеком који ћу ти дати - препоручио 

је. Послије неколико дана Миленко је отишао у Титоград 
и посјетио Сретена. Дао му је обећани лијек и боцу вина.

- Ово вино је са дна демижане и већ се уљутило - напо-
менуо је Сретен.

- Ваљаће као сирће - рекао је Миленко и додао: - Узећу 
га, јер га је зарадио мој прадјед Митро Васиљев.

Миленко, Сенка, Деса, Вања, Олга, Вјера и Чедо, 1988.
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Чим је стигао у свој стан, намазао је црном течношћу 
брадавице на руци и младеж на носу. Брадавице су заис-
та брзо нестале, а младеж на носу претворио се у велику 
рану, као да се растопио, издужио се и један његов крак 
вирио је из ноздрве. Било је то гадно и гледати, а уз то пла-
шио се да је црна течност изазвала рак. Његов пријатељ 
Љубинко Будеч, очни љекар, питао га што му то вири из 
носа. Испричао му је какву је глупост направио.

- Иако то не спада у домен моје специјалности, ја ћу ти 
ту израслину оперисати електричним скалпелом. Дођи код 
мене у болницу сјутра у осам, - позвао га је доктор Будеч.

Он му је безболно извршио операцију и све се добро 
завршило. Касније су му се на рукама опет појавиле брада-
вице, али више није тражио лијек од Сретена.

На Скупштини Удружења књижевника Црне Горе 15. 
јуна 1983. за предсједника Удружења изабран је Миленко 
Ратковић. У току мандата обавио је многе послове и за то 
вријеме није написао ни једну причу. Као писац путовао 
је у неке европске државе. Најприје је, као члан делега-
ције Савеза писаца Југославије, посјетио Демократску 
Републику Њемачку 1971. године. Касније је опет као члан 
делегације упућен у исту државу. У просторијама њемач-
ког удружења писаца у Берлину љубазно их је дочекала 
секретарица. Рекао јој је да је био њихов гост прије 4-5 го-
дина. Секретарица се зачудила зашто га се не сјећа, а на 
тој дужности се налази већ седам година. Она је зачас из 
картотеке на столу извадила картон са његовим именом и 
саопштила му:

- Ви нисте долазили овамо прије 4-5 година, него тачно 
прије девет година!

Морао је признати да Њемци боље од њега самога знају 
када је он посјетио Њемачку.

Био је члан жирија разних фестивала. На Бледу је бора-
вио као члан жирија Фестивала Југословенске телевизије. 
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Сједио је за хотелским столом са Љубивојем Ршумовићем, 
Мићом Данојлићем и још неким писцима. У једном тре-
нутку иза своје главе осјетио је нечији дах, засићен мири-
сом алкохола. Пјесник Брујић стао је иза њега и ударао га 
по глави, понављајући:

- Не волим Ротковића! Не волим Ротковића!
Управо у то вријеме Радослав Ротковић је писао 

Уставном суду, чији је предсједник био Блажо Јовановић, 
протестујући што Срби присвајају црногорског пјесника 
Његоша. Миленко се погнуо, покушавајући да избјегне 
ударце. Ршум, који је сједио до њега, одгурнуо је пијаног 
пјесника и разјаснио неспоразум:

- Није ово Ротковић, него Ратковић.
Да би се у сфери културе створило некакво јединство 

већ уздрмане федерације, 1985. године утврђена су такоз-
вана југословенска језгра за језик и књижевност. У та језгра 
ушла су најбоља дјела црногорских писаца: П. П. Његоша, 
С. М. Љубише, М. Миљанова, М. Лалића, М. Бањевића, 
Д. Костића, Ч. Вуковића, И. Цековића и М. Ратковића. 
Захваљујући томе, приповијетка Писак локомотиве поста-
ла је обавезно штиво у свим југословенским читанкама за 
4. разред.

Осим приче “Писак локомотиве”, у читанке осам држа-
ва ушло је око 90 Ратковићевих прича. У једној хрватској 
читанци налази се чак четири његове приче. Аутор Едо 
Вајнахт послао му је 21. новембра 1975. сљедеће писмо: 
“Хвала Вам! Хвала за тако добра и лијепа дјела која ст-
варате за нашу дјецу! Зато није могла проћи ни читанка 
“Наш пут” без Ваших дјела... Драга су ми Ваша дјела, јер у 
њима живе опће људске вриједности човјека уопће. Све је у 
Вашим дјелима једноставно, духовито и лијепо као што су 
једноставна и лијепа сва дјеца свијета”.

Петнаест година касније од истог педагога стигло је још 
једно писмо: “Много сам захвалан на предивним причама! 
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Сасвим увјерено могу рећи да су Ваше кратке, а логич-
но, психолошки и књижевно цјеловите, прави доживљаји 
за дјецу, наравно и за нас. То сам искушао и провјерио на 
више предшколске дјеце, а посебно на својим унучићима. 
Када им читам, с толико пажње и уживања слушају као да 
се пред њима збива права представа. Као педагог високо 
цијеним баш тако кратке приче. То су врло вриједна књи-
жевна дјела за дјецу. Хвала! Срдачно Вас поздрављам са 
жељом да напишете још таквих прича за дјецу”.

Књига “Срна” ушла је у лектиру за студенте заврш-
ног степена педагошке академије у Србији и Црној Гори. 
Избором прича “Игралиште у парку” заступљен је у лек-
тири за IV разред основне школе у Црној Гори. Та књига 
је штампана у 16 издања у Београду, Сарајеву, Новом Саду 
и Подгорици. Саставио је двије граматике и 16 читанки за 
основну школу у Црној Гори и Србији.

Читанка за педагошке академије “Сунце на извору” Дра-
гутина Огњановића објављена је у Београду 1972. године. 
У њој су објављене приче “Срна” и “Веснин патуљак”, есеј 

Миленко са оцем и супругом
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Нова Вуковића “Прозно стваралаштво за дјецу Миленка 
Ратковића”, биографија Миленка Ратковића и библиографија 
Миленка Ратковића. Осим тога, објављен је списак лектире за 
педагошке академије. Миленко Ратковић је заступљен у лек-
тири завршног наставног степена књигом “Срна”. Професор 
Педагошке академије у Никшићу у приказу написао је да су 
једва дочекали ту читанку, набраја црногорске писце заступље-
не у читанци и посебно истиче солидан есеј Нова Вуковића, 
“колико му је то дозволио скроман литерарни опус Миленка 
Ратковића”. Пише да су у лектири заступљени Душан Костић 
и Иван Цековић. Међутим, Цековић није заступљен у лекти-
ри, већ Миленко Ратковић. Сљедеће године објављено је дру-
го издање читанке, али без Миленка Ратковића.

Наставни план и програм Србије објављен је 1971. го-
дине. У лектири за III разред основне школе заступљен је 
Миленко Ратковић избором прича. То је за њега било вео-
ма значајно, јер се у Србији књиге лектире штампају сваке 
године у великом тиражу. Међутим, Педагошки савјет је 
указао да у лектири недостају албански писци са Косова. 
Задужен је Слободан Ж. Марковић да лектиру допуни ал-
банским писцима. Он је прецртао име Миленка Ратковића 
и уписао Агима Деву.

Почетком деведесетих година Завод за уџбенике Србије 
расписао је конкурс за читанке основне школе. За први 
разред стигло је 9 рукописа, од којих су два рецензента 
оцијенила рукопис Миленка Ратковића као најбољи. Тиме 
је читанка прихваћена, без обзира на оцјену трећег рецен-
зента. Али, трећи рецензент Слободан Ж. Марковић ану-
лирао је њихове рецензије и прогласио за најбољу читанку 
Божидара Тимотијевића.

Професор Филозофског факултета у Нишу др Славољуб 
Обрадовић дао је тему за докторску дисертацију докторан-
ду Ивану Стаменковићу “Књижевно стварање Миленка Ра-
тковића”. Стаменковић је најприје направио библиографију 
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Миленка Ратковића, у којој констатује да је Ратковић само у 
Политици за децу објавио 305 прича. Када је привео крају и 
докторску дисертацију, Сенат Универзитета у Нишу одредио 
је три доктора књижевности који ће присуствовати одбрани 
дисертације. Један од њих, Слободан Ж. Марковић, захтије-
вао је да докторанд Стаменковић умјесто о Ратковићу пише о 
неком другом писцу. Тако је Стаменковић написао још једну 
дисертацију и тек онда постао доктор књижевности.

Миленко се дружио са многим познатим писцима. Десанка 
Максимовић је неколико пута била гост у његовој кући у Рапу. 
Кад је дошла први пут, сва дјеца из комшилука извела су пред 
њом разноврстан програм - рецитације, пјесме и игре. Стари 
Илија јој је из пчелињака донио здјелицу меда. Пошто га је 
појела, Десанка је у стиховима затражила: “Деда, ја бих још 
меда!”, мада су њих двоје рођени исте године. Дивила се ље-
поти старе куће. Послије земљотреса 1979. године, Миленко 
се срео са Десанком у Новом Саду. Док је предсједавала 
Змајевим играма, за тренутак је прекинула сједницу и пита-
ла: “Миленко, шта је са оном вашом лепом кућом у Бару?” 
“Срушена је”, одговорио је Миленко. “Она лепа кућа сруше-
на?” запрепашћено је питала. “Срушена, већ сам почео да гра-
дим нову”. На њеном лицу уочавала се истинска туга.

Други пут је дошла заједно са руским пјесником 
Виктором Дубравином. Док их је Миленко возио према 
Милочеру, Десанка му је причала о свом пријатељу из 
Москве, који је у рату био пилот и док је митраљирао ње-
мачке бункере, срушио се авион. Дуго је био у коми, а на 
његовом челу остали су видљиви ожиљци. Десанка се ша-
лила да је он том приликом жестоко потресао мозак и то се 
примјећује у његовој поезији. Заваљен на задњем сједишту 
аутомобила, Виктор је са дивљењем посматрао расцвјетале 
жуке покрај пута. Извадио је нотес и почео да о њима пише 
пјесму. Питао је како се зове то жуто цвијеће, а Миленко 
му је казао ботанички назив брнистра.
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Вратили су се у Рап, гдје им је Деса спремила ручак. 
Виктор је читао пјесму “Брнистра”, а Десанка Максимовић 
је, стих по стих, преводила. У знак захвалности за добар 
ручак, Виктор је ту пјесму посветио Десанки Ратковић. 
Неколико пјесама Дубравин је послао “Стварању”. Прево-
дилац Душан Ђуришић није знао шта је брнистра и теле-
фоном питао Чеда Вуковића, који му је објаснио да је то у 
народу позната жуква или жука.

На дан уручивања Његошеве награде Десанки Макси-
мовић Миленко и Деса допутовали су на Цетиње. Стали 
су у подужи ред обожавалаца пјесникиње који су чека-
ли да јој честитају. Она је мјесец дана прије тога сломи-
ла ногу и ходала на штакама, па је честитке примала сје-
дећи на столици. Изнад ње на ногама је стајао предсједник 
Предсједништва Црне Горе Мишо Влаховић, брат Вељка 
Влаховића. Миленко је честитао Десанки и представио јој 
своју супругу.

- Знам ја моју имењаку! - двије Десанке су се срдачно 
пољубиле.

Кућа у Рапу послије земљотреса
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- То је најбоља учитељица у Црној Гори - казао је 
предсједник.

- Нисам то знала - рекла је Десанка Максимовић.
Учитељица јој је предала букет цвијећа и коверат у коме 

су били литерарни радови њених ученика о пјесникињи.
- Ово су ми најмилији поклони - обрадовала се пјесни-

киња. - Ових дана излази из штампе збирка пјесама Виктора 
Дубравина, коју сам ја превела. Једна од тих пјесама посвеће-
на је Вама, драга имењако. Кад изиђе из штампе, послаћу 
Вам један примјерак.

На Сусретима под Старом маслином од 1989. године 
додјељује се награда за животно дјело, која је те године до-
дијељена Миленку Ратковићу. Том фестивалу присуство-
вао је и Стеван Раичковић. На свечаној вечери у хотелу 
Стеван је устао и с подигнутом чашом одржао пригодну 
бесједу у част лауреата.

Сљедећег дана писци су разгледали Бар и читали своје 
радове у школама. Миленко је одвео Раичковића у своју 
кућу у Рапу.

Д. Максимовић, Д. Кулиџан, М. Алечковић, В. Перун, Б. Ћопић и 
М. Ратковић у Травнику 1967.
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Дивећи се љепоти природе, Стеван је рекао:
- Завидим ти, Миленко, на овако дивном завичају!
Колима су се одвезли до Старе маслине на Мировици. 

Пјесник је као опчињен пришао широком стаблу маслине, 
опипао њену квргаву, рапаву кору и казао:

- Ово је прави биљни Метузалем!
Разочарао се кад је угледао црну, нагорјелу унутра-

шњост Старе маслине. Миленко му је испричао како се 
неки чобанин или путник склонио од вјетра у пространу 
шупљину древне маслине и наложио ватру да се угрије. 
Ваљда је заборавио да је угаси, па је у току ноћи пламен 
захватио читаво стабло. Становници околних кућа успјели 
су да је угасе. Видећи да се маслина подмладила, он је из-
разио наду да ће још дуго одолијевати времену.

Према програму фестивала, Стеван Раичковић, др Воја 
Марјановић и Миленко Ратковић одређени су да гостују 
у старобарској школи “Србија”. То је, иначе, Ратковићева 
завичајна школа, у којој је завршио четири разреда. Док 
су се возили колима, Стеван је извадио кутију цигарета и 
питао да ли смије пушити. Миленко се за тренутак нашао 
у недоумици шта да му каже. Читавог живота ратовао је са 
пушачима, али уважавајући пјесника, казао је:

- Госту је све дозвољено!
Воја Марјановић, аутор књиге о Ратковићевом стварању, 

који добро зна све његове слабе тачке и у књижевности и 
личном животу, упозорио је Стевана да Миленку шкоди 
дуван. Стеван је без ријечи вратио кутију у џеп. Причао је 
да је у рату неко вријеме живио код својих блиских рођака 
у Подгорици. Тамо је и велико двориште, које се нашло у 
наслову његове прве збирке прича за дјецу. Једна улица у 
Подгорици носи име његовог стрица Васа Раичковића.

Заједно са истакнутим писцима, Миленко Ратковић је 
више пута учествовао на књижевним турнејама по Босни 
и Херцеговини. Из мноштва утисака и даље трају дивни, 
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ведри тренуци проведени за столом Бранка Ћопића. Он је, 
по обичају, причао шале, анегдоте и вицеве, а други писци 
су га слушали и непрекидно се смијали. У сваком граду 
приређивали су им пријеме, ручкове и вечере, а у центру 
пажње увијек је био популарни Бранко, иако су ту били 
још Десанка Максимовић, Мира Алечковић и други писци. 
На улицама многи пролазници су се заустављали, гласно 
изговарајући: “Гле, Бранко Ћопић!... Ено Бранко!” То га је 
нервирало. Једном није могао да се уздржи, већ је једној 
средовјечној жени љутито узвратио: “Па шта ако је Ћопић, 
није међед!”

У једној сеоској школи дочекало их је пуно дјеце збије-
не у пространој учионици. С пуно пажње, у потпуној тиши-
ни, слушали су ону маштовиту Ћопићеву легенду о дјечаку 
који лети на змајевим крилима. У том један од занесених 

Са Бранком Ћопићем, на Озрену, 1967.
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дјечака гласно рече: “Ала лаже!” Учитељи оштро погледа-
ше и запријетише прстом дјечаку, а Бранко настави да чита. 
Касније су писци то више пута препричавали и смијали се 
заједно са Бранком.

Послије сваког књижевног сусрета писци су дуго били 
опсједнути дјецом која су тражила аутограме. Обично су 
сједјели један до другог, а поред њих су у реду пролази-
ли ђаци и приносили им своје свеске, књиге и папириће. 
Ћопић је у шали упозоравао: “Пазите да вам мангупи не 
поднесу какву мјеницу, као што је мени подвалио неки 
Рале Бубњар”.

На завршетку турнеје отпутовали су спаваћим колима из 
Сарајева у Београд. Нашавши се са Ћопићем у истом купеу, 
Миленко му је препустио да изабере лежај. Један кревет је 
био врло високо и до њега се није било лако попети, па му 
је Бранко рекао: “Миленко, ти си млађи, попни се на горњи 
лежај”. То је одмах урадио, једва чекајући да се послије на-
порног дана преда сну. Али, Бранку се није спавало. Дуго је 
стајао на ногама поред лежаја и причао о свему и свачему: 
“Јесам ли ти причао како сам Мику Шпиљака предложио за 
награду за хумор?” питао је и наставио: “О Шпиљаку, тада-
шњем предсједнику Савезног извршног вијећа, често су се 
у штампи појављивале карикатуре и сатирични текстови, 
али је он све то широкогрудо прихватао. У Удружењу хумо-
риста Србије у први мах су се зачудили мом предлогу, али 
су се сложили са мном кад сам образложио да га не предла-
жем за писање хумористичких текстова, већ за толерантан 
однос према хумору и сатири на његов рачун. Било је неиз-
вјесно како ће он реаговати, али је и овога пута Мика по-
казао своју ширину - прихватио је награду. Приликом све-
чаног уручења награде потражио ме је погледом по сали и 
љубазно ми се јавио, по чему сам закључио да зна ко га је 
предложио”.
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Потом је причао о својим ријетким сусретима са Титом. 
На једном свечаном ручку Тито је сједио на челу, а Ћопић 
на зачељу подугачког стола. У почетку је атмосфера била 
озбиљна, сви су пажљиво слушали оно што је говорио он и 
они око њега. Но, Ћопић није могао да мирује, почео је да 
прича вицеве и шале. Све чешће се око њега чуо смијех, па 
је Тито рекао: “Бранко, причај гласније, да се и ми смијемо”.

Видећи да се Миленко тешко бори са сном, Бранко је 
ућутао и легао на доњи лежај. Њих двојица посљедњи пут 
су се срели на Змајевим играма у Новом Саду 1982. године. 
Није више био говорљив и шаљив као раније, бјеше се по-
вукао у себе. На свечаности посвећеној њему присуствовао 
је само десетак минута и отишао.

На књижевним турнејама често је учествовао и позна-
ти писац Мирко Петровић, Војвођанин који је највећи дио 
живота проживио у Београду. Боравио је и у Заострогу код 
Макарске, гдје се налазила колонија “Ластавица” сарајев-
ског издавачког предузећа “Веселин Маслеша”, које је у 
својој колонији окупљало писце и награђене ученике.

Било је неиздрживо вруће оног дана када је у шуми из-
над Заострога букнуо пожар. Мирко је дошао с лопатом у 
Миленкову собу и позвао га да гасе пожар. Миленко је узео 
лиснату грану, па су са осталима мало помогли у гашењу 
ватре, а много се уморили. Тај догађај Миленко је убрзо за-
боравио, кад га је 10. марта 1985. подсјетио на то чланак у 
београдским “Вечерњим новостима”. Мирко Петровић је у 
том листу имао сталну рубрику “Непознато о познатима”, у 
којој је под насловом “Борба против ватре” објавио сљедеће:

“Уредник програма за децу Радио Титограда, профе-
сор Миленко Ратковић, знан је деци као писац бројних 
књига приповедака и романа: “Диоба Шуњине дружине”, 
“Срна”,”Узбуна у шуми”,”Игралиште у парку”, својим ства-
ралаштвом заступљен је у школској лектири, а успешно се 
окушао као писац и састављач читанки за основну школу.
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Миленко Ратковић је тих човек, повучен у себе, избега-
ва на све могуће начине да се истиче, да буде испред дру-
гих. Па ипак, за време књижевних сусрета са децом, уме да 
подвикне онима који се врпоље, шапућу и шушкају. Уме да 
буде и испред других: у брдовитом залеђу Заострога, лето-
валишта на босанско-херцеговачком приморју, 1979. годи-
не букнуо је пожар који је захватио борову шуму.

Настаде узбуна и међу писцима који су били у Колонији 
“Ластавица” - то је колонија у којој се друже писци за децу 
и читаоци њихових књига - ђаци основне школе из целе 
Југославије.

Ко збуњен, ко незбуњен - тек писац Миленко Ратковић 
отрча иза зграде колоније, дограби огромну лопату и тр-
ком одјури у брда. Био је међу првима који су кренули у 
борбу са стихијом. Ватра се гаси водом, али може и удар-
цима млатилицом, лопатом... Цело преподне Ратковић не 
испушта лопату из руку и враћа се тек кад је пожар иско-
паним рововима заустављен да се више не шири пламеним 
језицима. И још једном је Ратковић био испред других онда 
кад му је објављена “Диоба Шуњине дружине”, прва књига 
за децу штампана у Црној Гори. Да, да, добро је и лепо не 
гурати се испред других, али исто тако лепо и корисно у 
правом тренутку и на правом месту бити први!”

Ето, тако је Мирко Петровић своје заслуге приписао Ми-
ленку Ратковићу.

Оног прољећа 1951. када се појавила Ратковићева прва 
књига, готово у исто вријеме угледао је свијет и будући 
пјесник Драган Радуловић. За талентованог младог пјесни-
ка Ратковић је сазнао 1973. године, када му је послао своју 
прву књигу “Окрпљене ципелице”. Ратковић му је одмах 
написао писмо и похвалио његове пјесме, што му је дало 
подстрека да настави са књижевним радом. Њихово дру-
жење почело је почетком осамдесетих година, када је мла-
ди пјесник напустио родни Никшић и дошао у Титоград да 
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уређује телевизијски дјечји програм.
Као рецензент књиге “У сјенци маслина” допутовао је 

у Бар да о њој говори. Бројна публика је аплаузом поздра-
вила његове ријечи:

- Одувијек сам завидио Миленку Ратковићу на лијепом 
завичају. Лијепо је то што он има лијеп завичај, али је лије-
по, и то што Бар има Миленка Ратковића.

Када је Миленко сводио биланс свог педесетогодишњег 
рада, на пригодној свечаности о његовом стваралаштву го-
ворио је и Драган на њему својствен начин. Изрезао је од 
картона дјечака, налијепио му косу и на његовим леђима 
написао пјесму о Миленку Ратковићу. Испричао је духови-
ту причу о том лутану и прочитао пјесму са његових леђа. 
Тако се он играо као велики дјечак. Написао је пуно пјеса-
ма о својим колегама писцима и другим савременицима.

Миленко, Деса, Илија, Вјера, Раде, Ана, Станко и Наталија 
Вукићевић, у Титограду 1959.
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Сјећања сежу у давну 1935. годину, када је у кући Ратко-
вића у Рапу становала седмочлана породица капетана Јована 
Вујовића. Његов најстарији син Лука био је тада студент, 
веома благе нарави и увијек с књигом у рукама. Једном је 
Лука подигао на руке четворогодишњег Миленка да се поиг-
ра с њим, а диваљ и несташан малишан ноктима му огребао 
лице.

Животни пут Луке Вујовића почиње 1909. године у 
црмничком селу Комарну, гдје је завршио основну школу. 
Матурирао је у Подгорици, па се уписао на Филозофски 
факултет у Београду. Послије дипломирања радио је у 
Прокупљу, Осијеку и Котору. Докторску дисертацију 
“Мрковићки дијалекат” почео је да ради 1935. године, чес-
то је одлазио у Мркојевиће, присуствовао вечерњим по-
сијелима, дуго разговарао с људима, биљежећи своја запа-
жања у њиховом говору. Рад је био готов уочи рата, али у 
ратним страдањима његовом и његове породице уништен 
је тај рукопис. Морао је поново радити исти посао од 1945. 
године, радећи као професор Барске гимназије. Предавао је 
српски језик и књижевност, а Миленко је у тој школи учио 
четврти разред. Стрпљиво је подносио ђачке несташлуке 
и никад никог није казнио. Захваљујући њему, Миленко је 
заволио књигу и незасито читао. Тада је написао пјесму 
“Море”, коју је стидљиво показао другу до себе. Убрзо је 
читав разред сазнао да он пише пјесме, а једна ученица је о 
томе обавијестила професора Луку. Млади пјесник морао 
му је прочитати свој литерарни првијенац. Професор га је 
саслушао пажљиво, казао неколико похвалних ријечи и по-
савјетовао га да пјесму пошаље београдским “Пионирским 
новинама”. Пјесма је објављена у том листу августа 1946.

Лука Вујовић је докторирао 1965. године на Филолошком 
факултету у Београду са темом “Мрковићки дијалекат са 
кратким освртом на сусједне говоре у Спичу, Зупцима, 
Туђемилима и Микулићима”. Тај рад, допуњаван новим 
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проучавањем и провјеравањем, штампан је 1969. године 
у издању Института за српски језик САНУ. Испитујући 
говор Мркојевића, дошао је до материјала за проучавање 
врло сложеног питања екавизма у Мркојевићима и око-
лини. О томе је написао научну студију “Откуд екавица у 
Црној Гори?”

Миленко се дуго није виђао са Луком Вујовићем и нај-
зад су се срели 24. новембра 1970, када су обојица доби-
ли Награду ослобођења Бара. Поздрављајући се с њим, 
Миленко му је честитао објављивање књиге у издању 
Академије наука. Био је то њихов посљедњи сусрет, јер је 
Лука три мјесеца послије уручивања награде, настрадао у 
саобраћајној несрећи у Цетињу.

Ученици знају Миленка Ратковића по причи “Писак 
локомотиве”. Идеја за ту причу настала је у малом бар-
ском возу који је саобраћао између Пристана и Вирпазара. 
Писац га памти још из предратног периода. Трговачка 
радња Ратковића налазила се близу жељезничке станице на 
Пристану. Импресионирао га је сваки пролазак воза поред 

Породица Ратковић 1975.
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њихове радње. Једном је дошао на идеју да се мало поигра 
са локомотивом. Из очеве радње кришом је узео десетак ка-
писла за ловачку пушку и поређао их по жељезничкој шини. 
Кад је наишао воз, под точковима локомотиве запуцале су 
каписле као митраљески рафал. Његов отац је истрчао из 
радње да види ко то пуца, а он се сакрио да га не опази.

Миленко се много пута возио тим малим возом, кога 
више нема. Док се возио у њему, смислио је причу “Писак 
локомотиве”. Мотив је једноставан: слијепи дјечак са про-
зора усамљене планинске куће махањем поздравља воз, а 
стари машиновођа Митар писком локомотиве отпоздра-
вља малишану. То свакодневно поздрављање причињавало 
је велико задовољство малишану. Кад је старац отишао у 
пензију било му је жао што више неће моћи поздравља-
ти малишана. Одлучио је да оде у планину и упозна се са 
слијепим дјечаком. Митар обуче капут и крену.

Ту је писац ставио тачку не знајући како да настави.
Недовршену причу убацио је у фиоку свог радног стола. 
Послије неког времена поново је дорађивао причу, али је 
није довршио. Такву каква је послао је “Политици за децу”, 
у којој је убрзо објављена. Да је прича недовршена при-
мијетио је и Бранко Ћопић када су седамдесетих година 
учествовали на књижевној вечери у Травнику. Он је изра-
зио жељу да чује шта се даље десило са машиновођом и 
слијепим дјечаком. Миленко му је рекао да је читаоцима 
препустио да сами замисле даљи ток догађаја. “Па може и 
тако”, рекао је Ћопић.

Прича је ушла у читанке свих ондашњих република и 
покрајина. На крају ње постављен је задатак ученицима: 
Настави причу! За четрдесетак година откад се прича на-
лази у читанкама штампана је у 7-8 милиона примјерака. 
Милиони дјеце настављали су причу, свако на свој начин. 
Кад би се штампали сви њихови наставци, била би то врло 
дебела књига, дебља од Британске енциклопедије.
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Написао је романе: Благо Бијелог брда, Тајна старе тврђа-
ве, Шкољка из завичаја, Двобој у граду дјечака, Тајанствено 
звоно, Ратне игре, Зелени брегови завичаја, Самозвани бар-
ски султан.

Написао је више од 500 кратких прича, па је осамдесе-
тих година био најобјављиванији југословенски писац.

У обимној Ратковићевој библиографији има и драмских 
текстова. Написао је 24 радио-игре за дјецу и три телеви-
зијске игре за дјецу. Позоришни комади “Тајне старога гра-
да”, “Генијални проналазак” и “Вјеверица Мица” извођени 
су у Загребу, Краљеву и Подгорици. 

Књижевни критичари су примијетили да у Ратковићевим 
ранијим дјелима нема хумора. Тек у новије вријеме почео је 
да се бави хумором. Инспирисао га је стари комшија Нико 
Биџо Ђинђиновић, школски друг његовог дједа, који је уве-
сељавао народ својим згодама и здравим смијехом. Приче о 
њему и данас се препричавају у Бару, а писац их је забиље-
жио, као и пуно других старобарских анегдота. Објавио је 
збирке хуморески: “Старобарске враголије”, “Шаљивџија 
Нико Биџо”, “Заврзламе”, “Ведар народни дух”, “Шаљиве 
приче”, “Хумореске”.

Драгана, Ева, Матија и Драган Ратковић
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Читавог радног вијека бавио се новинарством за дјецу 
и писањем књижевних дјела за најмлађе. У новије вријеме 
пише и за старије читаоце. Заокупљен занимљивом прошло-
шћу свог завичаја, написао је књиге: “Трагови из прошлости 
Бара”, “Барска хроника”, “Тврђава на планинском седлу”, 
“Знаменити Барани”,”Бар кроз вјекове”, “Култура Бара” и 
“Католичка традиција Бара”.

Објавио је и књиге из културне прошлости Бара: 
”Књиготворци”, “Неимари културе и просвјете”, “Лучо-
ноше просвјете” и “Мали портрети”. У предговору књиге 
“Књиготворци” др Душан Мартиновић каже: “О личности-
ма из „Књиготвораца” , нарочито оним из даље прошло-
сти, мало је писано. Када би овакве првијенце и великане 
имали други народи, сигурно би о њима појединачно биле 
одавно написане монографије научне и научно-популарне. 
Ни један школски уџбеник не би био без њихове биогра-
фије, или пак кратке информације о њима. Стога радује на-
пор Миленка Ратковића да попуни једну осјетну празнину 
у нашој литератури и култури”.

Своје списатељско искуство Ратковић је испричао у 
књизи “Дружење с писцима”. То је његов покушај да ожи-
ви ликове писаца са којима се дружио или које је, у разли-
чим околностима, упознао. Писао је о класицима: Десанка 
Максимовић, Григор Витез, Бранко Ћопић, Чедо Вуковић. 
Писао је и о својим вршњацима: Иван Цековић, Драган 
Лукић, Стеван Раичковић, Витомир Николић. Неки ства-
раоци нијесу писали за дјецу, а нашли су се на његовој 
књижевној стази: Михаило Лалић, Лесо Ивановић, Јанко 
Ђоновић, Ћамил Сијарић. Писао је мале портрете о њима 
и уз то давао кроки биљешке, уносио њихове био-библиог-
рафске податке и сјећао се понекад духовитих сцена које су 
биле везане за поједине писце, а показују особеност њихо-
вих приватних и стваралачких личности.
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Добитник је награде “Октоих”, иако није био просвјет-
ни радник. Међутим, све његове дјелатности биле су у 
сфери васпитања и образовања младих: Први уредник пр-
вог дјечјег листа у Црној Гори “Титовог пионира”, дуго-
годишњи уредник емисија за дјецу Радија Црне Горе, за-
ступљен у лектири за педагошке академије и основне шко-
ле, у читанкама осам држава објављено је више од 90 при-
ча, а и сам је аутор двије граматике и 16 читанки. Његове 
приче, које дјеца читају у читанкама и школској лектири, 
драга су успомена дјетињства.

Послије пет деценија проживљених у Подгорици, 
Миленко Ратковић се вратио у родно мјесто Рап, код Старог 
Бара, гдје у тишини дописује своје обимно и значајно дјело. 

Нела и Деса
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Завичај и дјетињство су за њега непресушни извор инспи-
рација. Па и сада у амбијенту у којем је одрастао лако из 
заборава искрсне понеки детаљ, присјећа се готово забора-
вљених доживљаја, које само треба записати и - ето приче!

Од 1951. до 2014. године Миленко Ратковић је обја-
вио 73 књиге. Већином је то проза за дјецу, а написао је и 
двадесетак књига из прошлости Бара и културне прошло-
сти Црне Горе. Велики је број прича расутих у периоди-
ци. Суљо Мустафић је дао резиме тог стварања: “Ријетко 
је који писац прирастао завичају као Миленко Ратковић. 
Његово обимно дјело највише је везано за миље барске 
средине. Тај локалитет је упечатљиво умјетнички одсли-
кан, једнако у прози за дјецу као и у штиву других ствара-
лачких видова. Пишући предано о дјетињству и историји 
свог завичаја, чији је дио и сам постао, стекао је реноме 
најомиљенијег завичајног писца.”

Добитник је књижевних награда: Змајева награда, 
Југословенска награда за стваралаштво за дјецу “Младо 
покољење”, ”Октоих”, Награда ослобођења Бара, Награ-
да ослобођења Титограда, Награда за животно дјело 
Међународног фестивала “Сусрети под Старом масли-
ном”, Награда за животно дјело Фестивала хумора и сатире 
у Даниловграду.

За сваког писца највеће је признање да му дјела при-
хвате читаоци, да уђе у школе, у читанке и лектиру. Многи 
читаоци Ратковићевих прича кажу: “Ми смо расли с Вама”. 
Млађи професори му кажу: “Учили смо о Вама на факул-
тету”. Један професор у Бару дао је задатак ученицима 
“Личност која је обиљежила мој завичај”. И сви, ама баш 
сви ђаци писали су о Миленку Ратковићу. Дјечји писац не 
може пожељети љепше признање.

Воја Марјановић у књизи “Детињство и завичај - есеј о 
Миленку Ратковићу” констатује: “Ратковић је један од оних 
неимара књижевне речи који су сјајан беочуг у култури јед-
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ног народа. Његова реч ће, надамо се, остати оглашена у 
времену у коме живи и ради. Та реч ће, надамо се, остати 
и за дане који долазе. Отуда се за Миленка Ратковића може 
рећи да је животом и делом оставио траг у времену у коме 
је живео“.

Миленко прима Змајеву награду
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