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ДУГАЧКА МАЧКА

У љето 1907. године Бранис-
лав Нушић је посјетио Бар на че-
лу делегације Удружења српских 
новинара, чији је био предсједник. 
С њима је допутовала и Нушиће-
ва супруга. Сви они обишли су 
стари барски град и Марконијеву 
Радио-телеграфску станицу на Во-
лујици. Из те станице Нушић је 
послао поздравни телеграм књазу 
Николи, а њеrова супруга књагињи 
Милени. Делегација је затим у згради Монопола прису-
ствовала великом банкету у њихову част. У здравици 
Нушић је надакнуто говорио о могућностима и значају 
развоја Бара. Док је још трајала свечаност, поштар је до-
нио телеграме за Бранислава и његову супругу у којима 
им књаз и књагиња узвраћају поздраве.

Бежични телеграф, то чудо технике, изазвало је 
дивљење и чуђење широм свијета. У једном друштву 
Бранислав Нушић је дао овакво објашњење:

- Телеграф, то вам је као једна веома дугачка мач-
ка чија је глава у Беоrраду, а реп у Чачку. Па кад мачку 
штипну за реп у Чачку, она мијаукне у Београду.

- А бежични телеграф? - упитао је неко.
- То је исто, само без мачке - одговорио је Нушић.
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НИЈЕ МЕЂЕД, НЕГО ЋОПИЋ

Група истакнутих писаца 
учествовала је на књижевној тур-
неји по Босни. Из мноштва утисака 
и даље трају у мом сјећању дивни, 
ведри тренуци проведени за столом 
Бранка Ћопића. Он је, по обичају, 
причао шале, анегдоте и вицеве, а 
ми смо са уживањем слушали и не-
прекидно се смијали. Захваљујући 
њему, са турнеје сам понио незабо-
равне утиске. У сваком граду приређивали су нам све-
чане пријеме, ручкове, вечере, а у центру пажње увијек 
је био Бранко, иако су са нама били још Десанка Мак-
симовић, Мира Алечковић и други писци. На улицама 
многи пролазници су се заустављали, гласно изгова-
рајући: «Гле, Бранко Ћопић!... Ено Бранко!... Погледајте, 
оно је Бранко Ћопић!“ То га је нервирало. Једном чак 
није могао да се уздржи, већ је једној средовјечној жени 
љутито узвратио: „Па шта ако је Ћoпић, није међед!“

У једној сеоској школи дочекало нас је пуно дјеце 
збијене у пространој учионици. С пуно пажње, у пот-
пуној тишини, слушали су ону маштовиту Ћопићеву 
причу о дјечаку који лети на змајевим крилима. У том 
један од занесених малишана гласно рече: “Ала лаже!” 
учитељи оштро погледаше и запријетише прстом дјеча-
ку, а Бранко настави да чита. Касније смо то више пута 
препричавали и смијали се заједно са Бранком.
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Послије сваког књижевног сусрета писци су дуго 
били опсједнути дјецом која су тражила аутограме. Об-
ично смо сједјели један до другог, а поред нас су у реду 
пролазили ђаци и приносили нам своје свеске, књиге и 
папире. Ћoпић нас је у шали упозорио: “Пазите да вам 
мангупи не поднесу какву мјеницу, као што је мени под-
валио неки Рале Бубњар“.

Са Бранком Ћопићем, на Озрену, 1967.

По завршетку турнеје отпутовали смо у спаваћим 
колима из Сарајева у Београд. Нашавши се с њим у истом 
купеу, препустио сам му да изабере лежај. Један кревет 
је био врло високо и до њега се није било лако попети, 
па ми је Бранко рекао: „Миленко, ти си млађи, попни 
се на горњи лежај”. То сам одмах урадио, једва чекајући 
да се послије напорног дана предам сну. Али, Бранку се 
није спавало. Дуго је стајао на ногама поред мог лежаја 
и причао ми о свему и свачему. Повјерио ми је и неке 
интимне тајне, као да је хтио да и себе и друге увјери да 
га вријеме још није прегазило. ”Јесам ли ти причао како 
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сам Мику Шпиљака предложио за награду за хумор?“ 
питао је и наставио: ”О Шпиљаку, тадашњем предсјед-
нику Савезног извршног вијећа, често су се у штампи 
појављивали сатирични текстови и карикатуре, 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 
предлажем за писање хумористичких текстова, већ за 
толерантан однос према хумору и сатири на његов ра-
чун. Било је неизвјесно како ће он на то реаговати, али 
је и овога пута Мика показао своју ширину - прихватио 
је награду. Приликом свечаног уручивања награде пот-
ражио ме је погледом по сали и љубазно ми се јавио - по 
чему сам закључио да зна ко га је предложио”.

Потом ми 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 Тито 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”.
Тако је Бранко засмијавао све око себе.
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ДЕСАНКИН СПОМЕНИК

Десанка Максимовић је неко-
лико пута била гост у мојој кући 
у Бару. Кад је дошла први пут, сва 
дјеца из комшилука извела су пред 
њом разноврстан програм - реци-
тације, пјесме и игре. Мој отац јој 
је из пчелињака донио здјелицу ме-
да. Пошто га је појела, Десанка је у 
стиховима затражила: „Деда, ја бих 
још меда!”, мада су њих двоје рођени 
исте године. Дивила се љепоти наше старе куће. Пос-
лије земљотреса 1979. године, срео сам се са Десанком 
у Новом Саду. Док је предсједавала Змајевим играма, 
за тренутак је прекинула сједницу и питала: „Миленко, 
шта је с оном вашом лепом кућом у Бару?» „Срушена је”, 
одговорио сам. „Она лепа кућа срушена?” запрепашће-
но је упитала. „Срушена, већ сам почео да градим нову”. 
На њеном лицу уочавала се истинска туга.

Други пут је дошла заједно са руским пјесником 
Виктором Дубравином. Док сам их возио према Мило-
черу, Десанка ми је причала о свом пријатељу из Мос-
кве, који је у рату био пилот и док је митраљирао ње-
мачке бункере, срушио се с авионом. Дуго је био у коми, 
а на његовом челу остали су видљиви ожиљци. Десан-
ка се шалила да је он том приликом жестоко потресао 
мозак и то се примјећује у његовој поезији. Заваљен на 
задњем сједишту аутомобила, Виктор је са дивљењем 
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посматрао расцвјетале жуке. Извадио је нотес и почео 
да о њима пише пјесму. Питао ме како се зове то жуто 
цвијеће, а ја сам му казао ботанички назив брнистра.

Вратили смо се у Рап, гдје нам је моја супруга Деса 
спремала ручак. Виктор нам је читао пјесму „Брнистра”, 
а Десанка је, стих по стих, преводила. У знак захвално-
сти за добар ручак, Виктор је ту пјесму посветио Десан-
ки Ратковић.

Неколико пјесама Дубравин је послао „Стварању”. 
Преводилац Душан Ђуришић није знао шта је брнистра 
и телефоном питао Чеда Вуковића, који му је објаснио 
да је то у народу позната жуква или жука. 

На дан уручивања Његошеве награде Десанки Мак-
симовић, моја супруга и ја допутовали смо на Цетиње. 
Стали смо у подужи ред обожавалаца Десанке Макси-
мовић, који су чекали да јој честитају. Она је мјесец дана 
прије тога сломила ногу и ходала на штакама, па је чес-
титке примала сједећи на столици. Изнад ње на ногама 
је стајао предсједник Предсједништва Црне Горе Мишо 
Влаховић, брат Вељка Влаховића.

Ја сам честитао Десанки и представио јој своју 
супругу.

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

- То је најбоља учитељица у Црној Гори - казао је 
предсједник.

- Нисам то знала - рекла је Десанка Максимовић.
Моја супруга јој је предала букет цвијећа и коверат 

у коме су били литерарни радови њених ученика о пјес-
никињи.

- Ово су ми најомиљенији поклони - обрадовала се 
Десанка и додала: - Ових дана излази из штампе збирка 
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пјесама Виктора Дубравина, коју сам ја превела. Једна 
од тих пјесама посвећена је Вама, драга имењако. Кад 
изађе из штампе, послаћу вам један примјерак.

Десанки Максимовић је још за живота подигнут 
споменик. Њени Ваљевци донијели су одлуку да својој 
пјесникињи подигну споменик онда када је имала 90 го-
дина. Бронзана скулптура у природној величини, која 
је вјерно дочаравала њен лик са карактеристичним ше-
широм, била је готова, али се Десанки није журило са 
овога свијета. Објавила је књигу „Немам више времена”, 
али је имала времена да напише још три-четири књиге. 
Ваљевци су изгубили стрпљење и ријешили да поста-
ве споменик у присуству пјесникиње. Наравно, нијесу 
у камено постоље уписали њено име, већ само СРПС-
КОМ ПЕСНИШТВУ. На свечаном откривању споме-
ника, међу бројним гостима, била је и Десанка Макси-
мовић, са њеним неизбјежним шеширом, баш као на 
споменику.

Д. Максимовић, Д. Кулиџан, М. Алечковић, В. Парун, 
Б. Ћопић и М. Ратковић у Травнику 1967.



10

ПЈЕСНИК ЖИВOПИСНЕ ЦРМНИЦЕ

Послије Другог свјетског рата 
Јанко Ђоновић је, заједно са Михаи-
лом Лалићем и Мирком Бањевићем, 
био зачетник и организатор свих 
књижевних активности у Црној 
Гори. Они су тада били учесници 
свих књижевних вечери и турнеја, 
чланови редакционог одбора првог 
издавачког предузећа, писци књи-
жевних прилога и критика у ондашњој публицистици, 
оснивачи и уредници књижевног часописа „Стварање” 
и учитељи књижевног подмлатка који се стидљиво 
појављивао. Уз њихову сарадњу, Централни комитет 
Народне омладине Црне Горе расписао је 1949. године 
први књижевни конкрус који је афирмисао неколико 
младих писаца. Ја сам награђен за сатиричну припо-
вијетку „Промјена”, коју сам читао на књижевној вече-
ри у Зетском дому, а исте године објављена је у часопису 
„Стварање”, чији је уредник био Јанко Ђоновић.

Подстакнут првим књижевним успјесима, написао 
сам дужу приповијетку за дјецу „Диоба Шуњине 
дружине”. Рукопис сам послао Јанку Ђоновићу, а он га је 
однио у Централни комитет Народне омладине. У љето 
1949. године, послије завршене Школе за наставнике 
економске струке, док сам се одмарао у завичају, добио 
сам писмо од Доброслава Ћулафића који ме је позвао 
на разговор у Цетиње. Понудио ми је да уређујем дјечји 
лист, који је требало ускоро да почне излазити на 
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Цетињу. Но, ја сам имао обавезу према Министарству 
трговине Црне Горе, у којем сам засновао радни однос 
и радио годину дана. Сљедеће, 1950. године, остварила 
ми се жеља и постао сам главни уредник листа „Титов 
пионир”. Са Јанком Ђоновићем сам и даље сарађивао. 
Он ми је помогао да поправим своју приповијетку 
„Инжињер Батек“ и објавио је у „Стварању”. Уређујући 
тај часопис, није жалио времена и труда да помогне нама, 
младим писцима. Средином 1950. године организовано 
је савјетовање младих писаца. Мени је у живом сјећању 
остало Јанково излагање, који нам је давао упутства како 
да пишемо. Наглашавао је потребу да се води рачуна 
о идејности у литератури и инсистирао на естетској 
страни дјела, замјерајући неким младим писцима због 
„ултралијеве, соцреалистичке фразеологије”.

Једном је Јанко посјетио моју редакцију. Замолио 
сам га да за мој лист напише причу или пјесму. Он ми 
је укратко испричао како је у раном дјетињству кренуо 
сам у Америку и обећао да ће о томе написати причу. 
Знатно касније написао је причу „Пут у Америку” која 
је ушла у једну антологију прича за дјецу.

Луко Паљетак и Миленко Ратковић
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ГОСПОДИН С ЦИГАРОМ

Највећу књижевну репутацију 
Густав Крклец је постигао триде-
сетих година, онда када сам се ја 
родио. Његове младалачке стихове 
карактеришу распјевани импресио-
нистички заноси и изузетна сензи-
билност за природу и пејзаш. Тек 
у поодмаклим годинама објавио је 
своју прву збирку пјесама за дјецу 
„Телеграфске басне“ (1952). Отада је био радо виђени 
гост на фестивалима и књижевним сусретима писаца за 
дјецу. Са њим сам био у жирију Фестивала „Курирчек” 
у Марибору. Жири је сачињавало шест писаца, из сваке 
републике по један. Имали смо задатак да оцјењујемо 
романе, приче и пјесме приспјеле на конкурс. Проблем 
је искрснуо на самом почетку рада. Драган Лукић је 
изјавио да може оцјењивати приче и пјесме, али не и 
романе. Није нам објаснио разлоге те своје одлуке. Дуго 
смо расправљали и договарали се како да организујемо 
рад жирија. Предложио сам да формирамо два жирија 
- један за романе, чији би предсједник био Крклец, и 
други за краће књижевне форме, којим би представљао 
Лукић. Предлог је одмах прихваћен, уз Крклечев ком-
плимент:

- Зашто имамо у жирију Црногорца, него да нам 
даје паметне приједлоге?

Но, нијесмо се тако слагали приликом вредновања 
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појединих романа. Ја сам предлагао за награду један ро-
ман (касније сам сазнао да је аутор Ђурица Лабовић) 
у коме су приказани масовни злочини усташа над Ср-
бима 1941. године. Најстрашнија слика: људи, жене и 
дјеца, везани за руке стоје у кругу, а у средини тог круга 
упаљени стог сијена. Док се једна страна круга снажно 
одмиче од распламсалог сијена, друга страна налијеће 
на ватру. Тако се наизмјенично одмичу и примичу за-
паљеном сијену, да би на крају сви изгорјели.

Густав Крклец се супроставио мом предлогу, гово-
рећи:

- Усташе нису тако звјерски убијале.
Наградили смо три романа. Аутор једног од њих 

била је Душица Лукић, Драганова супруга. Тек кад су 
дешифровани аутори, Драган је објаснио да због тога 
он није хтио да одлучује о наградама за романе.

Једном смо Крклец и ја били у жирију београд-
ских Ју-новости, али овога пута смо се добро слагали. 
Упознао нас је са својом лијепом кћерком која је с њим 
допутовала из Загреба. У ту шармантну љепотицу били 
су заљубљени многи млади писци, међу којима и Брана 
Петровић. Једном су се на врху калемегданске тврђаве 
нашли Густав, његова кћерка и Брана. У једном тренут-
ку Брана се наднио преко врло високог зида, одакле 
су многи извршили самоубиство, и гласом ватреног 
заљубљеника кликнуо љепотици:

- Ако ти кажеш да скочим у амбис, одмах ћу скочити!
Густав је пожурио да посавјетује кћерку:
- Немој му ни у шали казати да скочи. Колико је 

луд, он би то и учинио!
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ЋАМИЛИОН

За Ћамила Сијарића први пут 
сам чуо 1953. године, читајући ње-
гову књигу „Рам Буља“, у којој он 
занимљиво прича о свом завичају, 
људима и њиховим горким судби-
нама. За Бихор, забиту планинску 
висораван између Бијелог Поља и 
Колашина, многи нијесу ни чули до 
појаве његовог романа „Бихорци“, 
награђеног 1955. године на конкурсу сарајевске „На-
родне просвјете”. Добио је врло вриједну награду од ми-
лион динара и тако постао наш први писац-милионер. 
Неки су му дали надимак Ћамилион, посвећујући више 
пажње награди него самом роману.

Нешто касније упознао сам се са Ћамилом у Радио 
Сарајеву. Због наших редакцијских састанака нијесмо 
имали времена за дужи разговор и дружење. За то нам 
се обилато пружила прилика 1979. године, на Фестива-
лу југословенског радија у Охриду. Са њим и Хусеином 
Тахмишчићем провео сам неколико сати у занимљивом 
разговору. Причао је полако, сликовито и метафорич-
но. Да сам биљежио његово приповиједање, била би то 
готова литература.

У разговору неизбјежно смо прокоментарисали 
награду за роман „Бихорци”, која је означила прелом-
ни тренутак у његовој списатељској каријери и уздиг-
ла га до пиједестала бесмртника. Јер, „Бихорци” су 
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изузетно књижевно дјело, без обзира на контраверз-
не оцјене књижевних критичара. Јунаци тога дјела, 
тешки, каткад са мраком у себи, тврди као земља по 
којој газе, примитивни, сирови, растрзани страстима и 
похлепама, дати су са убједљивом животношћу. Питао 
сам Ћамила како су земљаци дочекали његову награду. 
Причао ми је како је то и за њих било веома драго при-
знање. Тада га је посјетила у Сарајеву једна делегација 
из родног села Шиповице, донијела му кацу скорупа и 
друге поклоне. Сматрао је да сељаци дубље воле него 
отуђени становници града. Сеоски људи су више веза-
ни једни за друге и њихова је љубав јача.

Чести мотив у Сијарићевим приповјеткама је во-
да, елеменат који је истовремено незамјенљива људска 
потреба и симбол људског напретка. Карактеристич-
на је у том погледу приповијетка „Бунар”. Главни јунак 
Џимшир Туховац стално сања воду и жарко жели да је 
нађе у сувом пољу. Он је постигао свој циљ и своје ве-
лико дјело платио животом. Казао сам Ћамилу да сам 
ту причу унио у једну своју читанку и питао га зашто је 
главном јунаку одредио такву судбину, што је он овако 
образложио:

- Ја сам као ђак у Скопљу слушао један диван говор 
Бранислава Нушића. Говорио је приликом откривања 
споменика ђацима палим у Првом свјетском рату. Рекао 
је: да се изгради тврди град Скадар на Бојани, било је по-
требно да се у његове темеље узида еквивалент његове 
вриједности - и узидана је млада Гојковица. Да се створи 
слободна отаџбина у прошлом рату, било је потребно 
да се у њене темеље узида еквивалент њене вриједно-
сти - и узидана је цијела једна младост. А то је за мене 
значило: ако хоћеш да добијеш нешто велико, мораш 
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на други тас теразија ставити одговарајућу вриједност, 
што значи ништа нема џабе. И стога - мотив за припо-
вијетку „Бунар” ја сам провјеравао баш овим мјерилом. 
Једноставно - мислио сам на Скадар. Дакле: ако онај мој 
Туховац хоће да ископа воду у сухом Мелајском пољу, 
онда молим - нека то плати својим животом.

Наш разговор ћутке је и пажљиво слушао Хусе-
ин Тахмишчић, истакнути сарајевски књижевни кри-
тичар. Некада је био и омладински првак Југославије 
у шаху, али је због јако оштећеног вида запоставио и 
књижевност и шах. Жељели смо и он и ја да одиграмо 
партију шаха, али гдје да нађемо гарнитуру? Ћамил је 
устао, пошао до хотелске рецепције и донио шах. Иг-
рајући са Хусеином, уочио сам његов шаховски таленат, 
али због слабог вида често је превиђао фигуре.

М. Ратковић, Ћамил Сијарић и Хусеин Тахмишчић, 
Охрид, 1965.

Ћамил је мераклијски загледао сваку жену која би 
пролазила поред нашег стола.

- Миленко, - обратио ми се - ти си млађи, што не 
приђеш некој од ових љепотица!
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- Не видим ниједну љепшу од моје Десе - одговорио 
сам му.

Нашем столу пришао је мој колега Радован Јаблан 
и снимио нас фотографским апаратом. На том фестива-
лу Радован је освојио прву награду за радио-репортажу, 
а на ранијим фестивалима награђиван је још шест пута. 
Његову фотографију чувам као драгу успомену на сву 
тројицу: Сијарића, Тахмишчића и Јаблана.

Три или четири године касније моја супруга Деса и 
ја срели смо на улици Ћамила Сијарића. Бјеше дошао на 
сједницу Црногорске академије наука, чији је био члан. 
Кад сам га упознао са супругом, узвикнуо је:

- То је та Деса! Баш сам желио да Вас видим. Он ми 
је у Охриду рекао да међу онолико жена не види нијед-
ну љепшу од његове Десе!

Обоје су се насмијали на мој рачун.
Сљедеће, 1985. године, у новинама је објављена 

вијест: Писац Ћамил Сијарић погинуо у саобраћајној 
несрећи. Донекле је његова судбина била слична судби-
ни његовог земљака, књижевника Љубомира Цвијетића 
из Бијелог Поља, који се као и он настанио у Сарајеву, 
и на исти начин страдао од несавјесног возача на једној 
од сарајевских улица.
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НАДОКНАЂЕНА НАГРАДА

Први писац кога сам упознао 
била је Мира Алечковић. У љето 
1946. написао сам прву и посљедњу 
пјесму „Море”, која је објављена у 
београдским „Пионирским нови-
нама”. Тих дана објављен је конкурс 
”Пионира” за литерарне саставе, па 
сам им послао већ објављену пјесму.

Послије поламатуре, школо-
вање сам наставио у Београду. Вео-
ма сам се изненадио и узбудио када 
ме је Мира Алечковић позвала у редакцију ”Пионира”. 
Примила ме је љубазно и рекла да су добили пуно ли-
терарних радова из цијеле Југославије, а одлучили су да 
моју пјесму ”Море” награде првом наградом, то јест пет-
наестодневним љетовањем на мору. Казао сам да жи-
вим у приморском мјесту и у току љета ћу се купати до 
миле воље. Мира је онда рекла да ће ми редакција дати 
неку специјалну награду. Ослобођен треме, распричао 
сам се и похвалио да је та моја пјесма већ објављена у 
„Пионирским новинама”. Мира се одједном уозбиљила 
и казала да је конкурс расписан на необјављене лите-
рарне радове и додала:

- Ја ћу то казати Ћопићу и Диклићу, па шта они од-
луче.

Схватио сам да сам се избрбљао и сам себи одузео 
награду. И заиста, убрзо сам из објављених резултата 
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конкурса сазнао да моја пјесма није награђена.
Змајеву награду добио сам 1997. године. Мира 

Алечковић, предсједник Управног одбора Змајевих 
дечјих игара, том приликом је рекла:

- Пре педесет година један момак из Бара послао 
је на конкурс „Пионира” своју песму коју смо оценили 
као најбољу међу бројним литерарним радовима. Аутор 
је дошао у редакцију и признао да је та песма објављена. 
Будући да су се конкурсом тражили необјављени радо-
ви, млади аутор је остао без награде. Био је то Миленко 
Ратковић. Драго ми је што му сада додељујемо ово висо-
ко признање и донекле надокнађујемо ону награду коју 
није добио”.

Директор Змајевих игара уручује М. Ратковићу 
Змајеву награду
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ПЈЕСНИКИЊА СА 
“ЗЕЧЈОМ УСНОМ”

На огласној табли прочитао сам обавјештење да ће 
бити одржан састанак литерарне секције. У одређено 
вријеме сјео сам у посљедњу клупу, поред неке дјевојке 
са „зечјом усном“, то јест, горња усна била јој је расјече-
на. То је крњило њену љепоту.

Састанак је отворио Никола Павићевић, мој друг 
из разреда, који је сједио за катедром. У клупама је би-
ло двадесетак ученика и професори Божена Павловић 
и Мирко Петрановић. Ређали су се млади литерати, 
читајући своје саставе. Дјевојка са „зечјом усном“ и ја 
нијесмо се јављали да читамо своје пјесме и приче. Слу-
шајући пјесму неког ученика, она се одушевила и полу-
гласно рекла:

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

писом била исписана пјесма „Море“. Кад је прочитала, 
оцијенила је:

- То је лијепа описна пјесма.
- А гдје су Ваше пјесме? - запитао сам.
- Овдје су, али их досад никоме нијесам показала.
- Нека ја будем први који их је прочитао - рекао сам.
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Мало се колебала, па је из своје ташне извадила 
пјесме. Са уживањем сам их читао. У разговору, сазнао 
сам да се зове Стефанија Матешић из Баошића. Брзо 
смо се спријатељили. Називала ме побратимом, а ја њу 
посестримом. Читали смо једно другом своје литерарне 
саставе. Нијесам ни помишљао да је пољубим. Од ње ме 
одбијала „зечја усна“, а с обзиром на то што ме је нази-
вала побратимом, морао сам се братски односити пре-
ма њој.

Дуже вријеме нијесам виђао Стефанију. Када 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 сам је наговорио да обоје 
читамо своје радове на састанку литерарне секције. О 
томе сам обавијестио предсједника секције. Послије 
читања очекивали смо похвале, али нас је као гром из 
ведра неба погодила врло оштра критика Тома Симо-
новића, ученика другог разреда. Рекао је да то што пи-
шемо Стефанија и ја ништа не ваља, да се у њима не 
види наша социјалистичка изградња и да је то давно 
превазиђена поезија. Покушао сам да оспорим његове 
тврдње, спетљао се и одустао од полемике са њим. У на-
шу одбрану устао је професор Петрановић, анализирао 
наше пјесме и истакао њихове вриједности.

Послије састанка литерарне секције Стефанија ми 
је одлучно казала:

- Никада више нећу саставити ниједан стих!
Увјеравао сам је да Томо нема појма о поезији, а то 

је доказао и професор Петрановић. Стефанија је одржа-
ла своју ријеч. А увјерен сам да је могла постати добар 
пјесник.
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Томова критика на мене је дјеловала подстицајно. 
Смишљао сам једну сатиричну приповијетку, са темом 
национализације приватних предузећа. Имао сам је у 
глави, само ју је требало забиљежити. Једне ноћи до кас-
но сам у мислима пребирао композицију приповијет-
ке и осјећао неодољиву потребу да је одмах запишем. 
У поноћ сам устао из кревета и запалио петролејку на 
столу. Ужурбано сам почео да пишем, реченице су текле 
глатко и лако. Написао сам три странице, требало је још 
толико, али је моја газдарица Ђурђа извирила испод 
јоргана и наредила да угасим лампу, јер нема више пе-
тролеја. Морао сам је послушати.

Сјутрадан сам наставио приповијетку, али ми је 
писање ишло много теже. Недостајала ми је синоћна ин-
спирација. Приповијетку сам читко преписао и послао 
на конкурс Централног комитета Народне омладине.
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ПРВО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

Директор школе Богић Кажић показао ми је пис-
мо ЦК Народне омладине, у којем обавјештавају да сам 
на књижевном конкурсу награђен трећом наградом за 
приповијетку „Промјена“ /Прва и друга награда није 
додијељена/. Награде ће бити уручене 28. маја 1949. на 
Цетињу.

Школа ми је платила аутобуску карту до Цетиња. 
У пространој сали ЦК омладине упознао сам Мила 
Краља, Драгутина Вујановића, Косту Константино-
вића, Радослава Ротковића и још неке младе писце на-
грађене на књижевном конкурсу. Сви смо били позва-
ни да у Зетском дому учествујемо на књижевној вечери. 
Понашали смо се стидљиво и уздржано, једино је Драго 
Вујановић отресито и с осмијехом прилазио сваком од 
нас, упознавао се и разговарао. Повјерио сам му да са 
стрепњом очекујем свој први наступ на позорници, јер 
ми се једном на састанку литерарне секције наше шко-
ле, у току дугог гласног читања, осушило грло. Он ми је 
посавјетовао да претходно попијем једно јаје, како то 
обично чине неки оперски пјевачи. Послушао сам га и 
на цетињској пијаци купио једно јаје.

Сала Зетског дома била је пуна гостију. Иза кулиса 
савлађивао сам трему и пазио да не сломим јаје у џепу. 
Попио сам га уочи свог наступа. Кад ме је водитељ Вас-
ко Ивановић (касније књижевник и новинар „Полити-
ке“) прозвао, бојажљиво сам пришао пулту. Читао сам 
дугу приповијетку „Промјена“, читао и на петој страни 
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запео, грло ми се сасушило. Попио сам неколико гутљаја 
воде из чаше на пулту, али узалуд. Извинио сам се пуб-
лици што не могу наставити читање, оставио откуцану 
причу на пулт и отишао иза кулиса. Мислећи да сам за-
вршио, водитељ је најавио сљедећег писца. Публика је 
гласно негодовала, што је збунило водитеља. У том тре-
нутку најприсебнији је био књижевник Ратко Ђуровић. 
Утрчао је на позорницу, нашао мјесто у причи гдје сам 
ја стао и наставио читање. Кад је завршио, публика је 
најдуже аплаудирала, свакако не због вриједности при-
че, него због мог пеха.

Миленко Ратковић, Мило Краљ, Марко Ђоновић, 
Радослав Ротковић и Божо Булатовић. Цетиње, 1954.



25

БАРД ЦРНОГОРСКЕ КУЛТУРЕ

Ако бих набрајао имена добро-
чинитеља који су ми припомогли у 
мом књижевном битисању, међу пр-
вима био би Ратко Ђуровић. Крајем 
1949. године када сам постао грађа-
нин тадашњег главног града Црне 
Горе, Цетиња, Ратко Ђуровић је био 
директор јединог издавачког преду-
зећа „Народна књига”. Као књижев-
ни почетник, са тремом сам му при-
шао и замолио га да ми каже своје 
мишљење о мојој дужој приповијеци „Диоба Шуњине 
дружине“. Нијесам ни помишљао да би мој књижевни 
првијенац могао бити штампан у посебном издању, бу-
дући да до тада у Црној Гори није била штампана нијед-
на књига за дјецу, а дјечја литература је ниподаштавана. 
Ратко ме је гостопримно дочекао у свом стану, лежећи 
на кревету гдје се рвао са својом дуготрајном болешћу. 
Био је говорљив и духовит, свестрани културни ства-
ралац и жива енциклопедија. Задржао је мој рукопис и 
позвао ме да дођем сјутрадан. При поновном сусрету, 
пријатно су ме изненадиле његове ријечи:

- Ову лијепу приповијетку ја ћу објавити у посеб-
ној књизи.

То је био пионирски корак не само за мене, него и 
за црногорску књижевност за дјецу.

Почетком педесетих година често сам се дружио са 
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Ратком Ђуровићем. Ни тада, ни касније он није штам-
пао своје књиге. Посветио се филму. Још 1947. године, 
заједно са Данилом Лекићем, покренуо је и уређивао 
лист „Позориште“. Први документарни филм „Његош” 
радио је такође са Данилом Лекићем, па се њих двојица, 
уз Велимира Стојановића, сматрају утемељивачима цр-
ногорске кинематографије. Документарни филм „Мрт-
ви град” (1952) заједничко је дјело режисера Велимира 
Стојановића и сценаристе Ратка Ђуровића. Својим осо-
беним сценаристичким поступком, Ђуровић је прика-
зао питорескне куће без крова старог Пераста, паучину 
на прозорима који зуре у небо, гробове, слике капетана 
и једрењака... Антологијске су секвенце када невидљи-
ва рука оживљује давно умрле ствари: у високом зво-
нику зупци зарђале машинерије старог сата раскидају 
паучину и почињу да се окрећу, из пресушеног водос-
кока лагано се дижу танки млазови, на давно угашеним 
свјетиљкама појављују се титраји... Послије успјешног 
приказивања филма на филмским фестивалима у Евро-
пи, Александар Вучо је написао: „Мртви град се може 
убројити у наша најбоља филмска остварења. И не са-
мо то. Његово је место и међу најуспелијим савременим 
документарним филмовима светске филмске произ-
водње“.

Ратко Ђуровић и Велимир Стојановић су форми-
рали такозвану Ловћенску филмску школу, некада ши-
роко познату на југословенском и свјетском простору. 
Њих двојица наставиће да заједно раде све до ране смр-
ти Велимира Стојановића. Снимили су игране филмове 
„Лажни цар”, „Зле паре” и „Четири километра на сат”, 
који одавно припадају историји југословенске кинема-
тофафије, а још су модерни и по савременим филмским 
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мјерилима. Ратко је писао сценарије за редитеље Вељка 
Булајића, Здравка Велимировића, Предрага Голубовића 
и Радомира Шарановића. Његово телевизијско ства-
ралаштво помаже да се разбије клиширана представа 
о Црној Гори, то је визуелна енциклопедија црногорске 
културне баштине.

Када сам радио читанку за VII разред, замолио 
сам Ратка да ми пошаље сценарио филма „Лажни цар”. 
Послао ми је часопис „Стварање” из 1952. године, у 
којем је објављен тај сценарио. Тако се и данас ученици 
основне школе упознају са филмском умјетношћу упра-
во преко његових дјела.

Прије неколико година Ратко Ђуровић је био 
предложен за члана Црногорске академије наука и 
умјетности. Истовремено је био предложен и Жарко 
Ђуровић, који је тада постао академик. Међутим, не-
ки новинар је погрешно јавио на радију да је за члана 
Академије примљен Ратко Ђуровић. Не провјеравајући 
информацију, телефоном сам позвао Ратка да му чести-
там, а он ми је рекао:

- То је грешка!
Заиста, била је то велика грешка Црногорске ака-

демије наука што није примила у чланство Ратка Ђуро-
вића, најсвестранију личност црногорске културе. Био 
је врсни педагог, синеаста, енциклопедист, публицист, 
приповједач, историчар умјетности, уредник, пријатељ 
даровитих... Био је и мој пријатељ у првим корацима 
мога књижевног пута, када ми је његова пружена рука 
била значајан ослонац.
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ПЈЕСНИК ПОЕТСКИХ 
МЕДАЉОНА

Прва збирка пјесама Алексан-
дра Леса Ивановића,  са непретен-
циозним насловом „Стихови”, поја-
вила се крајем 1950. године. Управо 
се тада и моја прва књига „Дио-
ба Шуњине дружине“, налазила у 
штампи. У Издавачком предузећу 
„Народна књига” казали су ми да 
мој рукопис лекторише Лесо Ива-
новић. Потражио сам га у приземној кући, недалеко 
од Гранд - хотела. Нашао сам га у малом стану, гдје је 
становао са женом и троје дјеце. Нијесам ни слутио да 
ће један од тих малишана, четворогодишњи Божидар, 
касније постати тата-мата за све нас, шахисте.

Лесо је био висок, витак, лијепа лица, замазане ко-
се. Говорио је тихо. Показао ми је на столу мој рукопис, 
на коме је управо радио. Уочио сам много исправки цр-
веним мастилом - ја сам тада био осамнаестогодишњи 
књижевни почетник. Обећао је да ће убрзо завршити 
лектуру и сљедећег дана предати рукопис штампарији. 
Отишао сам задовољан што ће мој литерарни првијенац 
бити штампан без језичких и правописних грешака.

Тих дана у књижевним часописима и листовима 
појавили су се први прикази Лесове књиге. Београдски 
књижевни критичари писали су о талентованом младом 
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пјеснику са Цетиња као откровењу, мада он није био 
сасвим млад - већ је био зашао у четрдесету. Говорило 
се да он ни тај рукопис не би понудио издавачу да га 
на то нијесу натјерали књижевници Ратко Ђуровић и 
Јанко Ђоновић.

Ми, који смо се са Лесом свакодневно сријетали 
на Цетињу почетком педесетих година - знамо да је он 
пјесме дуго „носио у себи”, слагао стих по стих, ослуш-
кивао и одмјеравао, не журећи с биљежењем. Било нам 
је јасно - Лесо не пише пјесму, она у њему настаје! До-
рађујући у себи стихове, брусио их је, тражећи што са-
временији израз, увијек тежећи ванредној стилској чис-
тоти. Ни друга збирка „Чапур у кршу” није била много 
обимнија од прве. Његов опус није велики, али свака 
пјесма прави је медаљон.

Ратко Ђуровић, Божо Булатовић, Лесо Ивановић 
и Вељко Мартиновић, Цетиње, 1960.
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Лесо је био човјек ријетке скромности, меланхоли-
чне лирске душе. Невесело дјетињство и касније тежак 
живот, саткан од немаштине и неизвјесности, условили 
су његову сјету и потиштеност, која ће га упоредо пра-
тити и у литератури и у приватном животу.

Колико се сјећам, падала је киша оног 13. октобра 
1965. када нас је следила вијест да је Лесо подлегао својој 
дугој болести.
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ПЕТИЦА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Подсјећам се сиромашног 
дјетињства Душана Костића, 
проживљеног на обали Плавског 
језера. Није ни упамтио оца, који 
је умро неколико мјесеци послије 
Душанова рођења. Растао је по-
ред мајке праље и шваље, и ујака 
Миљана који је негдје у Њемач-
кој научио ковачки занат и тако 
се обрео у Плаву да окуша срећу. 
Но, нити је ујак ишта имао, нити је мајка на шиваћој ма-
шини могла довољно зарадити да прехрани породицу. 
Живјели су сиромашно, гладовали. У нижој гимназији 
никако да савлада математику. Али, када се срећно и за 
сва времена откачио од ње, почео је у Београду студира-
ти књижевност. Укључио се у напредни покрет. Било је 
у томе много патњи и одрицања, али и искреног заноса 
и сна о револуцији. У устанку је учествовао од самог по-
четка. За њега се с правом каже да је био борац и пјес-
ник револуције. У својим романима за дјецу дочарао је 
прекинута дјетињства својих јунака.

Кад је пензионисан, настанио се у Херцег Новом. 
Више пута сам га посјетио у његовој кући у Србини. 
Једном приликом наш разговор је прекинуо долазак де-
сетогодишњег дјечака из комшилука. Њих двојица су се 
поздравили као стари знанци. Дјечак се похвалио да је 
добио петицу из математике.
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- Петицу! - одушевљено је узвикнуо Душан. - Ја 
сам, богме, из математике увијек имао слабу оцјену. За 
ту петицу заслужио си награду.

Устежући се, дјечак је примио пружену новчаницу. 
Кад је он отишао, Душан ми је казао да је тај дјечак ос-
тао без оца. Сјетио сам се да је и Душан растао без оца, 
па је ваљда зато гајио посебну љубав према том мали-
шану.

Душан је умио лијепо да говори, његовао је књи-
жевни језик. Никада своје пјесме није читао, већ их је 
говорио напамет. Пушио је лулу, из које је куљао дим 
као из локомотиве. Због тога сам за кафанским столом 
сједио на одстојању од њега. Но, то нам није сметало да, 
уз чашу вина, запјевамо неку мераклијску пјесму.

Са Душаном Костићем 1985.
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ПОТОМАК ЛЕГЕНДАРНОГ 
ЦРНОГОРСКОГ ЈУНАКА

Значајан период у животу Да-
нила Киша био је његов боравак на 
Цетињу. У то вријеме заједно смо 
учествовали у раду Клуба младих 
писаца. Он ученик гимназије, а 
ја нешто старији, већ сам примао 
плату као главни уредник дјечјег 
листа „Титов пионир”.

Почетком 1951. године, тек 
што је изишла из штампе моја пр-
ва књига „Диоба Шуњине дружине“, одржан је састанак 
Клуба младих писаца, на коме је једина тачка дневног 
реда био разговор о мојој књизи. У редакцији „Побје-
де” окупило се двадесетак младих писаца који су та-
да живјели на Цетињу, међу којима: Марко Ђоновић, 
Коста Константиновић, Драгутин Вујановић, Божо Бу-
латовић, Васко Ивановић, а дошла су и два гимназијал-
ца: Павле Ђоновић и његов друг из разреда, Данило 
Киш. За њих најмлађе није било слободних столица, па 
су стајали на ногама. Мени је посебно било драго што 
присуствује и један од најугледнијих старијих пјесни-
ка, Мирко Бањевић. Са нестрпљењем сам очекивао да 
чујем његово мишљење о мом литерарном првијенцу. 
Послије излагања пет-шест младих писаца и књижев-
них критичара, ријеч је затражио и Бањевић. Он је 
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подигао са стола моју књигу, потцјењивачки је опипао 
између два прста и почео:

- Нијесам дошао да говорим о овој књижици, већ 
да расправим неке неспоразуме са Драгом Вујановићем.

Тих дана објављен је у „Омладинском покрету“ 
оштар Вујановићев приказ неке књиге Мирка Бање-
вића. Међу њима је настала жучна препирка и свађа, а 
моја књига је потпуно занемарена. Кад смо се разилази-
ли, Киш ми је казао:

- Намјеравао сам да и ја нешто кажем о „Шуњиној 
дружини”, али нијесам могао доћи до ријечи.

О тој књизи разговарали смо другом приликом, 
кад смо се срели код Цетињског манастира. Често сам 
га виђао под Орловим кршом како ходајући учи лекцијс 
или чита романе.

Данило Киш је брже од осталих младих писаца изу-
чио књижевни занат. Прва његова књига „Псалм 44” 
појавила се 1963. а убрзо затим и друга, „Башта, пепео”.

Послије његовог одласка на студије, дуго се нијес-
мо виђали. Његове прве књиге наговјештавале су бу-
дућег великог писца. Лако је налазио издаваче својих 
дјела - београдска „Просвета” широм му је отворила 
врата. Срели смо се 1976. године управо у „Просвети”, 
гдје је он био чести гост, а ја сам покушавао да штогод 
објавим у „Златној књизи”, популарној едицији за дјецу 
тог издвачког предузећа. Пред директоровом канцела-
ријом, поред стола секретарице, Данило је пио кафу. 
Изненађен неочекиваним сусретом, упитао сам:

- Откуд ти ту?
- Ја сам овде мезимац, долазим често на кафу и ча-

шу разговора - рекао је Данило, принио ми столицу и 
поручио за мене кафу.
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У разговору, подсјетили смо се некадашњих це-
тињских згода и наших заједничких пријатеља. Из таш-
не је извадио књигу „Рани јади” и написао посвету: 
„Миленку с љубављу, ове јаде који још трају”. То су при-
че из једног невеселог ратног дјетињства, свијет виђен 
очима дјетета.

Био је полиглота, али ако је икоме, њему је ма-
терњи језик био и отаџбина. У Француској, гдје је жи-
вио посљедњих година, Данило Киш је спадао у ред нај-
цијењенијих страних писаца. Кад је 1981. године добио 
у Ници „Златног орла“, он је на крилима те високе на-
граде узлетио у орбиту, у врх свјетске књижевности.

У Југославији је с великим интересовањем очеки-
вана одлука жирија Његошеве награде оне године 
када су главни кандидати били Десанка Максимовић 
и Данило Киш. Нијесам се могао опредијелити из-
међу њих, јер су обоје били моји добри пријатељи. 
И жири се преполовио - шест чланова је гласало за 
Десанку, а шест за Киша. У поновљеном гласању на-
града је додијељена Десанки. Ваљда је жири сматрао да 
за Киша има времена. Али, убрзо је његово вријеме ис-
текло. Умро је 1989. године у Паризу. Испуњена је ње-
гова посљедња жеља да буде сахрањен у Београду, по 
православном обреду.
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МАЈСТОР ЗА УКРШТЕНИЦЕ

Са Милом Краљем сам се 
упознао 1949. године на Цетињу, 
у Централном комитету На-
родне омладине, гдје смо се оку-
пили сви награђени на књижев-
ном конкурсу. Пристизали смо 
један по један из разних крајева 
Црне Горе. Сви смо жељели да 
видимо добитника прве награде 
за поезију, Мила Краља. Судећи 
по помпезном презимену и великом успјеху на конкур-
су, претпостављали смо да је он кршни делија, виши 
од нас за људску главу. Стигао је посљедњи и упутио се 
према мени. Ваљда ме знао из школе. Био је то мршав, 
издужен шеснаестогодишњак. Руковао се са мном и не-
разговјетно представио.

На мој захтјев поновио је име, а ја сам узвикнуо:
- Ево, ово је Мило Краљ!
Сви су нагрнули да се с њим поздраве, а он, ненави-

кнут на пјесничку славу, збуњено је одговарао на мно-
га питања. Исте вечери у Зетском дому публика је дуго 
пљескала његовој првонаграђеној пјесми „Електрика на 
селу”, за коју је члан жирија Јанко Ђоновић рекао да је 
„поетски медаљон”.

Касније смо се Мило Краљ и ја посветили новинар-
ству. Почетком 1954. године био сам дописник „Побје-
де” из Бијелог Поља. Мило је по новинарском задатку 
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допутовао у Бијело Поље. Дружили смо сједећи у кафа-
ни и рјешавајући укрштене ријечи. Видећи да он врло 
брзо попуњава укрштенице, смислио сам једно лукав-
ство како да га у томе надмашим. На трафици сам ку-
пио два примјерка „Енигме” из прошле седмице и један 
најновији број тога листа, у којем су се налазила рје-
шења из прошлог броја. Тај лист сам сакрио у њедра а 
један од она два примјерка дао Милу. Истовремено смо 
почели да рјешавамо највећу укрштеницу. Кришом сам 
извадио најновији број и преписао све ријечи.

- Завршио сам! - по-
бједнички сам узвикнуо.

- И ја, недостаје ми 
само једна ријеч - рекао 
је Мило.

Био сам задивљен 
брзином којом је попу-
нио укрштеницу.

Сви ми, млади пис-
ци, прижељкивали смо 
да објавимо прву књигу 
у „Народној књизи”, је-
дином издавачу у Црној 
Гори. Но, није било ла-
ко прескочити тај праг. 
Пред сваким почетни-
ком стоји његов Руби-

кон. Касније ће Мило Краљ о томе написати: „Један од 
нас ипак се осмјелио да тај праг прескочи. Био је то Ми-
ленко Ратковић који нам је, иначе дискретан и увијек 
мање говорљив од свих нас, саопштио и то у повјерењу, 
да ће му бити штампана књига онда када је она већ била 
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сложена. Била је то танка, но тада за све нас значајна 
књига за дјецу „Диоба Шуњине дружине”. Кажем зна-
чајна, јер смо ми тада још имали неко генерацијско 
осјећање, па смо и штампање те књижице прихватили 
као признање свима нама, читавој генерацији. Ја и сви 
други из моје генерације сачекаћемо још по неку „дебе-
лу” годиницу да се појавимо својим првим књигама, ја 
понајдуже“.
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СЛОБОДНИ УМЈЕТНИК 
ИВАН ЦЕКОВИЋ

Почетком 1962. године, са 
магнетофоном о рамену, допуто-
вао сам у Београд са новинарским 
задатком да снимим разговоре 
са неким црногорским писцима 
који су тамо живјели и радили. 
У редакцији „Политике” нијесам 
нашао Душана Костића, вјечитог 
путника који је свом листу слао 
путописне репортаже из разних 
крајева Југославије. Мирко Вујачић, службеник Ми-
нистарства иностраних послова, био је негдје у бијелом 
свијету. Успио сам да снимим разговоре са Михаилом 
Лалићем и Михаилом Ражнатовићем. Пошао сам још 
да потражим Ивана Цековића, слободног умјетника 
који није имао свог радног мјеста. Неки пријатељи су 
ми рекли да га сваког дана могу наћи у кафани на Тера-
зијама. Кафански сто био је његово радно мјесто, гдје се 
сусретао и разговарао с људима, писао стихове и тек-
стове за неке листове и часописе. Очекивао сам да ћу 
га наћи с чашом ракије или пива, али он је конзумирао 
само воћни сок. Донекле необично за једног беома! Био 
је то наш први сусрет, али смо се нас двојица као писци 
добро познавали. Замолио сам га да ми пред микрофо-
ном прича о свом дјетињству, што је он одмах урадио, 
без икакве припреме.
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На магнетофонској траци остала су снимљена 
његова сјећања на период проживљен у родној Зети, у 
којој се тада оскудно живјело, напорно радило на њива-
ма и са нестрпљењем гледало у небо да берићетна киша 
падне и натопи усјеве и баште, ливаде и пашњаке. Роди-
тељи су му били готово беземљаши, сеоски пролетери, 
те су надничарили по туђим њивама, окопавали куку-
руз, жели и косили. Тек што је Иван напунио годину, 
родитељи су га из Голубоваца одвели у ујчевину, у Ма-
халу. Растао је уз дједа, бабу и три ујака Раичевића. Био 
је њихов миљеник и брижно су га пазили. Прве књиге 
које су му долазиле до руку биле су народне пјесмарице 
и оне које је добијао за одличан успјех. За вријеме рата 
прсживио је многа бомбардовања и митраљирања, об-
ично на путу до школе и у повратку ка кући. Послије 
рата Иван је успјешно завршио гимназију и отишао у 
Београд да студира, а посветио се поезији и студирању 
живота.

Д. Ђуришић, Ш. Панџо, Д. Лукић, Д. Кулиџан, И. Цековић, 
М. Ратковић. На Ловћену, 1964.
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Пошто сам ја завршио снимање, онда је и он оба-
вио свој новинарски посао: поставио ми је неколико 
питања и записао моје одговоре, које је објавио уз моју 
фотографију у „Београдској недељи”, са насловом „Јесте 
ли Ви измислили Зоранов брод? Уместо деце, Милен-
ка Ратковића пита Иван Цековић”. То је био мој први 
објављени интервју. Нешто касније унио ме је у своју 
књигу „Познанства с дечјим писцима”.
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БАТИНЕ ЗБОГ ПРЕЗИМЕНА

Средином шездесетих година, 
када сам упознао Љубивоја Ршу-
мовића, био је то млад новинарски 
приправник, без иједне објављене 
пјесме. Њему је припала дужност 
да води пионире-сараднике Радио 
Београда на заједничко љетовање 
које су сваке године организова-
ле све југословенске радиостани-
це. Као уредник дјечјих емисија 
Радио Титограда, ја сам одвео на 
Пељешац групу дјеце из Црне Горе. Љубивоје Ршумо-
вић, кога смо звали Ршум, по читав дан се дружио са 
дјецом, обилазио с њима околину љетовалишта и уз 
пут их учио да пјевају неку његову композицију. Убрзо 
је постала химна нашег логора.

Већ тада видјело се да је Ршум сав посвећен дјеци. 
Волио је шах, па је дио слободног времена проводио у 
игри са мном и Чедом Вариолом.

Једном ме је Ршум заштитио да не добијем батине 
од једног поднапитог пјесника. Било је то на Бледу, гдје 
сам боравио као члан жирија Фестивала Југословенске 
телевизије. Тада сам најчешће био у друштву са Ми-
лованом Данојлићем такође чланом жирија. Док смо 
сједјели за хотелским столом, прилазили су нам по-
знати писци, редитељи, глумци. У једном тренутку иза 
своје главе осјетио сам нечији дах, засићен мирисом 
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алкохола. Књижевник Брујић стајао је иза мене и уда-
рао ме по глави, понављајући:

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

тавном суду Југославије, протестујући што Срби прис-
вајају црногорског пјесника Његоша.

Ја сам се погнуо, покушавајући да избјегнем 
Брујићеве ударце. Ршум, који је сједио до мене, одгур-
нуо је Брујића и разјаснио неспоразум:

- Није ово Ротковић, него Ратковић!
Кад год се Ршум и ја сретнемо на Змајевим играма у 

Новом Саду или било гдје друго, обавезно играмо шаха. 
И тако, захваљујући шаху и књижевности, он и ја већ 
деценијама одржавамо наше непомућено пријатељство.

М. Ратковић и Љубивоје Ршумовић
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КЊИГОТВОРАЦ

Сваки сусрет са Чедом Ву-
ковићем за мене је пријатан до-
живљај. А тих сусрета било је пу-
но, нарочито од 1953. године, када 
се он вратио из Београда у Црну 
Гору. Тада је на Цетињу била ства-
ралачка клима. Сви су се веселили 
свачијем успјеху, испомагали се и 
уважавали. У такав амбијент ба-
нуо је једног дана Чедо Вуковић 
и одмах својом појавом и духом 
обогатио ту културну средину.

Несебично је помагао својим млађим колегама. И 
мени је пружио драгоцјену помоћ, нарочито у доради 
мог романа „Шкољка из завичаја“. Тај рукопис послао 
сам цетињском „Ободу”, а уредник Вељко Мартиновић 
дао га је на рецензију Чеду Вуковићу. У студиозној ана-
лизи дјела, Чедо ми је дао низ примједби и идеја, на ос-
нову којих сам мало проширио и дорадио роман.

Припремајући књигу кратких биографија знамени-
тих писаца и штампара Црне Горе од најстаријих време-
на до наших дана, сматрао сам да међу њима има своје 
мјесто и Чедо Вуковић. Замолио сам га да ми прича о 
свом дјетињству. Причао ми је о својим раним година-
ма, проживљеним у селу Ђулићима, у подножју Комова, 
уз хук Злоречице. Кад му је било пет година, његова по-
родица се преселила у Метохију. Отада почиње његово 
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друго дјетињство. Било је ту много дјеце, мјешавина од 
народа: Шиптари, Срби - старосједиоци, досељени Цр-
ногорци, Турци, Роми и други људи којима се није знало 
одакле су и шта су. Готово сва дјеца живјела су у оску-
дици, али је њихово дјетињство опет имало својих ље-
пота. Играли су се разних игара, понекад се међу собом 
свађали, па и тукли. Чедо је више него његови вршњаци 
друговао с књигама. Измалена га је вукла жеља да и он 
нешто напише. У литературу је ушао као петнаестого-
дишњак, када му је подгорички лист „Зета“ објавио пр-
ву причу. За шездесет пет година стварања објавио је, 
поред осталог, десет романа за одрасле и четири романа 
за дјецу. Пуно и за читање, а камоли за писање!

Кад сам му казао да ће моја будућа књига носити 
наслов „Књигољупци“, Чедо ме је питао:

- Књигољупци или књиготворци?
Одмах сам прецртао први наслов и нову књигу наз-

вао „Књиготворци”.

Чедо Вуковић и Миленко Ратковић 
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РОДОНАЧЕЛНИК МОДЕРНЕ 
ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЈЕЦУ

Мој први сусрет са Душаном 
Радовићем завршио се - свађом. 
Било је то на југословенском ра-
дио-фестивалу у Скопљу 1964. 
године. Пошто смо слушали ра-
дио-игре за дјецу свих југосло-
венских радио-станица, присту-
пили смо њиховом оцјењивању и 
награђивању. Најоштрији крити-
чар био је Душан Радовић, који је 
налазио многе недостатке драме 
загребачког писца Пина Ватовца. Ја сам стао у одбра-
ну Ваговца и сав бијес Душана Радовића сручио се на 
мене. Осјећао сам се врло непријатно. Одмах затим он 
је напустио салу и, пролазећи поред мене, извинио ми 
се због свог грубог иступа. Био сам увјерен да се никада 
нећемо помирити. Но, сљедеће године, такође на фести-
валу радија у Скопљу, он ми је пришао у хотелском холу 
и понудио ми:

- Миленко, хоћеш ли да одемо заједно на Шар-пла-
нину?

Иако су ме још пекле његове прошлогодишње 
заједљиве и оштре ријечи, прихватио сам понуду. Он је 
од управе Фестивала затражио и добио кола са возачем. 
У току вожње мало смо разговарали. Зауставили смо 
се у подножју Шар-планине, гдје се налазила почетна  
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станица успињаче на Попову шапку. Успињача се пење 
из долине Тетовске ријеке до врха на висини 1800 
метара. Душко је затражио од радника успињаче да нас 
попну на Попову шапку. Они су то одбили, јер других 
туриста осим нас двојице није било.

Казао сам радницима да је Душан Радовић велики 
књижевник, послије чега су они ипак укључили жича-
ру. У празним вагонима сједјели смо само нас двојица и 
ћутали, препуштени свак својим мислима. На врху пла-
нине било је хладно. Нијесмо се могли загријати ни у 
празном планинском дому, па смо пожурили да се што 
прије вратимо у питому тетовску долину.

Док смо се колима приближавали Скопљу, Душко 
ми је рекао:

- Како си могао рећи да сам ја велики књижевник, а 
нисам објавио ниједну књигу?

- Углавном, упалило је! - рекао сам кроз смијех.
Касније се показало да је он заиста велики писац и 

мислилац. Већ је био у зрелим годинама када је објавио 
прве књиге „Поштована децо“ и „Смешне речи”. Њего-
ва дјела представљају прекретницу у развоју књижев-
ности за дјецу и он се сматра родоначелником српске, 
па и југословенске модерне поезије за дјецу. Свима је 
познат као строг и неумољив критичар „свега што није 
ново”.

Пролазећи кроз Београд, навратио сам у редакцију 
тога листа, гдје су ми рекли да Душка могу наћи у кафа-
ни код „Политике”. Сједио је сам за кафанским столом 
и полако испијао своју кафу. Поручио је за мене кафу и 
рекао ми:

- Нови број „Полетарца” излази за два-три дана. У 
њему је твоја прича „Дјед и унук”, а у једном од следећих 
бројева биће објављена и прича „Неправда”.
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Била је то за мене радосна информација.
Здравствено стање Душана Радовића се погорша-

ло, па је и „Полетарац” престао да излази.
У марту 1984. умро је Бранко Ћопић. Сахрани 

омиљеног писца присуствао је велики број његових 
пријатеља и обожаваоца. Стајао сам у друштву са Дра-
ганом Лукићем, кад је поред нас прошао Душан Радо-
вић. Био је мршав, погурен и модар у лицу. Махнуо нам 
је руком и добацио:

- Ко је следећи?
Он је био сљедећи.
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ГЛИГА И ДРАГИША

Легенду  југословенског шаха Светозара Глигорића 
упознао сам почетком шездесетих година на Скупшти-
ни Шаховског савеза Југославије. Посљедња тачка дне-
вног реда била је избор нове управе. Неко је за предсјед-
ника предложио Драгишу Ивановића, а за секретара 
Божидара Кажића. Успротивио се делегат из Босне. 
Зашто обојица из Црне Горе? И ко је тај Ивановић? 
Предложио је неког Босанца за предсједника. Мене је 
жацнуло оно потцјењивање Драгише Ивановића, мога 
доброг пријатеља. Драгиша и мој стриц Бранко били су 
побратими. За вријеме школовања у Београду стано-
вао сам код стрица и много пута се виђао са Драгишом. 
Касније, кад сам долазио у Београд, играо сам са њим 
шаха. Наши мечеви никад се нијесу завршавали прије 
пола ноћи. Знао сам његову блиставу биографију, па сам 
жустро реаговао на дискусију Босанца. Рекао сам да се 
Драгиша не може тако ниподаштавати, јер је он народ-
ни херој, комесар Треће дивизије која је под командом 
Саве Ковачевића пробила непријатељски обруч на Су-
тјесци, први комесар Југословенске морнарице, доктор 
техничких наука, аутор књиге „О теорији релативите-
та“ и ректор Београдског универзитета. Још сам додао 
да је он раније био предсједник Шаховског савеза Југо-
славиј и поновним ангажовањем унаприједио би ша-
ховску организацију. Градоначелник Титограда Бранко 
Лазовић приговорио ми је да сам говорио емотивно. А 
та темпераментна дискусија одушевила је Светозара 
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Глигорића, јер је он био Драгишин ратни друг. Глига је 
устао из првог реда и сјео поред мене у задњем реду. 
Причао ми је како га је Драгиша задржао у штабу и није 
га пуштао у борбене акције.

У касним поподневним часовима одлучено је да се 
за предсједника изабере Драгиша, али га треба питати 
да ли он то прихвата. Глигорић и ја пошли смо у сусјед-
ну канцеларију и узалуд покушавали да успоставимо 
телефонску везу са Драгишом, који се тада одмарао и 
исључио телефон. Најзад Скупштина је завршена за-
кључком да предсједник буде Ивановић а секретар Бо-
жидар Кажић. Уколико Драгиша не прихвати, обје дуж-
ности обављаће Кажић.

Светозар Глигорић, Миленко Ратковић, 
Божидар Ивановић 2005.

Глигорић ме је са својим колима одвезао до стана 
Драгише Ивановића. Његова супруга је одшкринула 
врата и рекла да нас не може примити јер Драгиша спа-
ва. Рекао сам јој да морамо Драгишу обавијестити о јед-
ној важној одлуци, али је она кренула да затвара врата. 
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Одгурнуо сам врата и њу и упао у стан. За мном је ушао 
и Глигорић. Драгиша је чуо наше гласове и у пиџами 
изашао из спаваће собе. Срдачно се поздравио са нама 
и увео нас у салон за госте. Обавијестили смо га да је 
изабран за предсједника ШСЈ, што је он нерадо, али на 
наше инсистирање ипак прихватио.

Једном, кад смо шетали подгоричким улицама, 
Глигорић ме замолио да га одведем Војину Даковићу, 
директору Радио телевизије Црне Горе, с којим се дру-
жио у рату у Бањанима. Рекао сам му да је Даковић мој 
директор већ три године, али се никада нијесмо срели.

- Па ја ћу те с њим упознати – насмијао се Глига.
Одвео сам га у канцеларију мога директора. Њих 

двојица су се изљубили као ратни другови који се отада 
нијесу видјели, а онда је Глигорић рекао:

- Војине, да те упознам са вашим новинаром Ми-
ленком Ратковићем.

Даковић ме је зачуђено погледао и пружио руку. 
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ПРЕМИЈЕРА У ЗАГРЕБУ

 
Од др Војмила Рабадана, који 

је за позоришно извођење адап-
тирао приповијетке „Тајна старе 
тврђаве“ и „Град дјечака“, из За-
греба ми је стигла пријатна вијест: 
„Поштовани и драги друже Рат-
ковићу. Управо сам дошао кући 
из пионирскога казалишта, гдје 
сам гледао Вашу премијеру. Вели-
ко одушевљење малих гледалаца 
и компетентних фактора. Могу Вам, дакле, на брзину 
честитати и искрено се радујем што сам мојом адапта-
цијом помогао да се овим путем популаришете у мојој 
ужој домовини. Писат ћу Вам, наравно, опширније чим 
стигнем, врло скоро. Много и срдачно Вас поздравља 
одани В. Рабадан.“

Понирско казалиште „Трешњевка“ позвало ме у 
Загреб да бих присуствовао извођењу свог позориш-
ног комада „Тајне старога града“. Приређена је и кон-
ференција за штампу, на којој сам одговарао на питања 
десетак новинара. У току представе, између два чина, 
представљен сам публици. Сјутрадан, 25. априла 1965, 
у „Вечерњем листу“ објављен је чланак уз фотографију 
на којој сам ја окружен младим извођачима.

Потражио сам Григора Витеза у Издавачком поду-
зећу „Младост“, а његови сарадници су ми дали кућну 
адресу. Наиме, ја сам се и раније дописивао с њим. 
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Писао ми је да му се свиђа мој роман „Благо Бијелог 
брда“ и да га је унио у издавачки план свог издавачког 
предузећа. Његова повољна оцјена мог рукописа била 
је за мене врло драгоцјена, јер је он важио за једног 
од највећих југословенских писаца за дјецу. Стога сам 
са извјесном тремом закуцао на његова врата. Дочека-
ла ме је његова жена и одвела у собу. Григор је лежао 
мало придигнут на јастуцима. Објаснио ми је да због 
обољења кичменог пршљена не може устати. Кад је чуо 
због чега сам допутовао у Загреб и да сам незадовољан 
сценском адаптацијом својих дјела, казао ми је:

- Писци су обично незадовољни сценским адапта-
цијама својих дјела. Али, немојте се због тога сјекира-
ти. Важно је да су Ваша дјела приказана на загребачкој 
сцени.

Био сам увјерен да је Григор Витез Хрват, а тек не-
давно до руку ми је дошла едиција „Најбоља дјела срп-
ске књижевности“. У предговору Витезове збирке пје-
сама пише да је он у српској књижевности за дјецу Змај 
двадесетог вијека.

Сцена из позоришног комада М. Ратковића „Тајне старога града“
на сцени Пионирског казалишта „Трешњевка“, Загреб 1965.
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У ПОЈСТОЈБИНИ ПРЕДАКА

Први пут сам се срео са Дра-
гутином Вујановићем на Цетињу у 
мају 1949. Тада сам се упознао и са 
Милом Краљем, Радославом Рот-
ковићем и још неким младим пис-
цима награђеним на књижевном 
конкурсу Це-Ка омладине. Сви 
смо били позвани да у Зетском 
дому учествујемо на књижевној 
вечери. Понашали смо се стидљи-
во и уздржано, једино је Драго отресито и с осмијехом 
прилазио сваком од нас, упознавао се и разговарао.

Исте године запослио сам се у Министарству трго-
вине Црне Горе, а Драго Вујановић у редакцији „Омла-
динског покрета“. Обојица смо становали у истој згра-
ди, па смо се често сријетали и дружили. Активно смо 
судјеловали у раду тек основаног Клуба младих писа-
ца, а захваљујући управо њему на нашим састанцима 
увијек се водила бучна полемика.

Када је Титоград постао главни град Црне Горе тамо 
су пресељене све републичке установе. Драго Вујановић 
се запослио у Радио Титограду, а ја у „Омладинском по-
крету”. Често смо заједно шетали на корзу, препирали 
се, свађали и мирили. Од њега сам много научио, јер је 
био свестрано образован.

Године 1956. тадашњи предсједник омладине Цр-
не Горе Лука Бановић препоручио ми је да студирам и 
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обећао да ће ми обезбиједити солидну стипендију. При-
хватио сам његов савјет и дао отказ у „Омладинском 
покрету”. Дан уочи поласка у Београд срео сам Драга 
Вујановића, који ме је обавијестио да Радио Титограду 
недостаје уредник емисија за дјецу и наговорио ме да 
прихватим тај посао. Читаву ноћ сам се двоумио да ли 
да студирам или не. Ујутро сам отишао у Радио Тито-
град и ту остао наредних 36 година, све до пензиони-
сања. Тако сам се одрекао факултета, формирао поро-
дицу и проживио живот друкчије него да сам отишао 
на студије. Тешко је сада просудити да ли је моја одлука 
била добра или није. Једно је неспорно - да је мој живот-
ни пут усмјерио Драго Вујановић.

Захваљујући њему, једном сам посјетио постојбину 
својих предака - Љуботињ. То је и његов завичај, па ме 
је наговорио да тамо отпутујемо мојим аутомобилом. 
Пут је био лош, мало сам оштетио кола, али сам био за-
довољан што сам видио зидине куће из које су се моји 
преци одселили прије 270 година.

Завичај је неодољиво привлачио Драга Вујановића. 
Једног јесењег дана кренуо је пјешице у Љуботињ. Поче-
ла је да пада киша, па је похитао да што прије стигне до 
своје старе куће. Али није стигао - на путу је доживио 
инфаркт.

Још за живота објавио је 12 збирки лирске поезије, 
а неке су постхумно штампане. У мојој читанци за V 
разред основне школе „Сребрна грана“ налази се и ње-
гова осјећајна пјесма „Антилопа“. Писци књижевне ис-
торије Црне Горе не могу мимоићи његово опсежно и 
несумњиво вриједно дјело.
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ИЗЛЕТ У ДЈЕТИЊСТВО

Пишући поезију тишине, лир-
ских медитација и исповијести, 
Стеван Раичковић је написао и не-
колико запажених књига поезије и 
прозе за дјецу и младе. Сјећајући 
се властитог дјетињства, он је о 
дјетињству као феномену за себе 
једном приликом записао: „Сваки 
поновни излет у детињство у ми-
слима, помало ми личи на вожњу 
расклиматаним аутобусом по пу-
тевима и кроз пределе којима је путник већ једанпут 
пролазио...“

Читајући Раичковићеву књигу прича „Велико дво-
риште”, упознао сам и његово дјетињство. Нешто више 
о томе сазнао сам у току нашег дружења у Бару 1989. 
године, на Књижевним сусретима „Под старом масли-
ном”. Колима сам га најприје одвезао до старе масли-
не на Мировици, гдје смо сви ми, писци, учествовали 
у програму. Пјесник је као опчињен пришао широком 
стаблу маслине, опипао њену квргаву, рапаву кору и ка-
зао:

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

унутрашњост старе маслине. Испричао сам му како се 
неки чобанин или путник склонио од вјетра у прос-
трану шупљину древне маслине и наложио ватру да се 
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угрије. Ваљда је заборавио да је потпуно угаси, па је у 
току ноћи пламен захватио читаво стабло. Становници 
околних кућа успјели су да угасе пожар. Видећи да се 
стара маслина подмладила, Стеван је изразио наду да ће 
она још дуго одолијевати времену.

Према програму Фестивала, Стеван Раичковић, др 
Воја Марјановић и ја одређени смо да гостујемо у ста-
робарској школи „Србија“. То је, иначе, моја завичајна 
школа, у којој сам завршио четири разреда. Док смо се 
возили мојим колима, Стеван је извадио кутију цига-
рета и питао ме да ли смије пушити. За тренутак сам се 
нашао у недоумици шта да му кажем. Читавог живота 
ратовао сам са пушачима, али уважавајући пјесника, 
казао сам:

- Госту је све дозвољено!
Воја Марјановић, аутор књиге о мом стваралаштву, 

који добро зна све моје слабе тачке и у књижевиости и 
личном животу, упозорио је Стевана:

- Миленку шкоди пушење у колима.
Стеван је без ријечи вратио кутију у џеп.
Те године установљена је књижевна награда за жи-

вотно дјело „Стара маслина”, а ја сам био њен први до-
битник. На свечаној вечери у хотелу, Стеван Раичковић 
јс устао с подигнутом чашом и у моју част одржао при-
годну бесједу.

Сљедећег дана имали смо довољно времена да раз-
гледамо Бар и околину. Посјетили смо и моју родну 
кућу у Рапу. Дивећи се љепоти природе, рскао је:

- Завидим ти, Миленко, на овако дивном завичају!
С тугом је казао да он, може се рећи, нема завичаја. 

Рођен је у Нересници, гдје је његов отац учитељевао. Не 
памти родно мјесто, јер је убрзо послије његовог рођења 
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отац добио премјештај. Његове приче из дјетињства на-
топљене су болним сјећањем на дане рата и честе селид-
бе учитељске породице. У рату неко вријеме живио је 
код својих блиских рођака у Подгорици. Једна улица у 
Подгорици носи име његовог стрица Васа Раичковића.
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ПИСАЦ ИЗ ЧИТАНКИ

Читанке за основну школу 
не могу се ни замислити без дјела 
Драгана Лукића. А сваки писац 
жели да уђе у школску литературу, 
јер приче и пјесме из читанки нај-
више се читају и памте за читав 
живот.

Почетком шездесетих годи-
на у Скопљу сам се упознао са 
Драганом Лукићем. Одмах смо се 
спријатељили и већ четрдесетак година смо добри дру-
гови. Касније, кад смо се опет срели на Југословенском 
фестивалу радија у Охриду, рекао ми је:

- Хајдемо у књижару да прелистамо македонске чи-
танке. Сигурно у њима има и наших текстова.

И заиста, нашли смо три моје приче, а његових тек-
стова било је много више. Своје задовољство испољио 
је на тај начин што је продавачицама у књижари покло-
нио по чоколаду.

Драган Лукић је тада постао уредник емисија за дје-
цу Радио Београда. Будући да сам ја обављао исту дуж-
ност у Радио Титограду, често смо се сусријетали на сас-
танцима уредника дјечјих емисија свих југословенских 
радиостаница. Договарали смо се о међусобној сарадњи 
и размјени емисија, о заједничком љетовању дјеце-са-
радника, о учешћу на југословенским и међународним 
фестивалима. На тим нашим скуповима било је весело 
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захваљујући управо Драгану, који је водио главну ријеч. 
Још је веселије било послије састанка, у кафанама и хо-
телима.

Једино ми је у непријатној успомени остао један сас-
танак у Новом Саду, када је за нашег домаћина одређен 
Мирослав Антић. Он нас је примио у свом атељеу, на 
Петроварадинској тврђави, гдје је тада живио са дру-
гом женом (првој је оставио троје дјеце и стан). Мика и 
његова млада супруга почастили су нас пићем и стави-
ли ћевапе и ражњиће на роштиљ. Да би створио ведро 
расположење, Драган Лукић је, иако потпуно тријезан, 
почео да опонаша пијанца. Кад је разбио једну ракијс-
ку чашу, Мика Антић га је жестоко изгрдио. Настала је 
мучна атмосфера и ми смо се разишли прије него што 
су ражњићи и ћевапи били печени. Схватили смо зашто 
је Мика тако реаговао - њему је, као хроничном алкохо-
личару, било забрањено да пије алкохол, па је завидљи-
во гледао кад други пију, а поготово кад лумпују.

Мирко Бањевић, Драган Лукић, Саша Петровић, 
Миленко Ратковић, 1964.
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На једном савјетовању у Педагошкој академији у 
Никшићу, међу гостима смо били Драган Лукић и ја. 
Док се још водила дискусија, нама двојици пришао је 
један млади пјесник и изразио жељу да нам приреди ве-
черу у једној периферијској кафани, уз гусле и још неку 
забаву. Требало је само да одредимо какво ћемо печење: 
телеће, козје или свињско. Рекао сам да се за нас спрема 
вечера у хотелу „Оногошт“ а Драган је све то неозбиљно 
схватио и поручио козје печење. Млади пјесник је одју-
рио да обави свој посао. Кад се савјетовање приводило 
крају, пришао ми је млади пјесник и казао да нас чека 
печена коза. Рекао сам му да се обрати Драгану, јер то 
је његова поруџбина. Драган је најзад схватио да је по-
гријешио што је поручио печену козу. Домаћини су нас 
позвали у хотел на вечеру, а млади пјесник нас је љути-
то напустио. У кафани, на периферији града, окупило 
се 17 младића и дјевојака, који су уз пиће сложно појели 
печену козу, а предузимљиви млади пјесник је од свих 
њих наплатио пропорционални дио трошкова.

Једном сам био гост код Драгана у његовом стану 
на Новом Београду. Примијетио сам да би на његовим 
вратима могло да пише: „Овдје станују пјесме”, на шта 
ми је он у шали рекао: „Код мене у кући сви пишу. И 
жена Душица, и две кћерке, само нема ко да кува ручак“. 
А да то није баш тако види се на први поглед, јер „овај 
момак има стомак“ - како гласи један његов стих.

Са Драганом Лукићем ушао сам у београдски трам-
вај и заборавио да платим карту. Наишла је контрола, 
која је затражила да платим казну. Док сам се ја црве-
нио, довитљиви Драган ме је представио контролору;

- Ово је онај чико који вас буди свако јутро у 7 сати.
- А! Миленко Ратковић? - благонаклоно се насмије-

шио контролор и опростио ми казну.
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У то вријеме на Радио Београду је четири мјесеца 
свакодневно емитована јутарња емисија „Децо, буди 
вас Миленко Ратковић!“, у којој је прочитано око сто-
тину мојих прича.

Са Драганом Лукићем срео сам се и 2001. године 
у Новом Саду. Дошао је на Змајеве игре између двије 
дијализе крви. Био је с нама, али је недостајао онај ве-
дар штимунг у друштву, који је он увијек стварао својим 
шалама.
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БОРБА ПРОТИВ ВАТРЕ

На књижевним турнејама чес-
то је са нама био и познати писац 
Мирко Петровић, Војвођанин који 
је највећи дио живота проживио у 
Београду.

Лако је пјесницима да одрже 
пажњу својих малих слушалаца. 
Пјесма духовита, кратка, таман то-
лико колико и дјечје стрпљење, а 
онда смијех и аплауз. Али, читати 
дјеци прозу, то је већ проблем. Мирко Петровић је умио 
на школским приредбама, пред стотине дјеце, да говори 
своје приче тако надахнуто да га читава сала слуша с 
пуно пажње. То су били изванредни сусрети гдје су се 
ријечи, лијепо казане од стране самог аутора, изванред-
но примале и просто упијале. Са највише успјеха кази-
вао је причу „Император“, која је говорила о једном ње-
говом професору, а дешавала се у Сремској Митровици 
у току Другог свјетског рата.

Увијек је Мирко био водитељ наших књижевних 
приредби. Знао је све податке о нама и представљао нас, 
детаљно набрајајући наше књиге. Заједно смо борави-
ли у Заострогу код Макарске, гдје се налазила колонија 
„Ластавица”.

Једног спарног дана, у шумама изнад Заострога, 
букнуо је пожар. Мирко је дотрчао у моју собу и позвао 
ме да гасимо ватру. Узео је лопату а ја неку грану, па смо 
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са осталима одјурили уз брда. Мало смо помогли у га-
шењу ватре, а много се уморили.

На тај догађај готово сам заборавио, кад ме је 10. 
марта 1985. подсјетио на то чланак у београдским „Ве-
черњим 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, про-
фесор Миленко Ратковић, знан је деци као писац број-
них књига приповедака и романа „Диоба Шуњине дру-
жине”, „Срна”, „Узбуна у шуми”, „Игралиште у парку”, 
својим стваралаштвом заступљен је у школској лекти-
ри, а успешно се окушао као писац и састављач читан-
ки за основну школу. Миленко Ратковић је тих човек, 
повучен у себе, избегава на све могуће начине да се 
истиче, да буде испред других. Па ипак, за време књи-
жевних сусрета са децом, уме да подвикне онима који 
се врпоље, шапућу, шушкају. Уме да буде и испред дру-
гих: у брдовитом залеђу Заострога, летовалишта на бо-
санско-херцеговачком приморју, 1979. године букнуо је 
пожар који је захватио борову шуму. Настаде узбуна и 
међу писцима који су били гости Колоније „Ластавица”. 
То је колонија у којој се друже писци за децу и читао-
ци њихових књига, ђаци основне школе из целе Југо-
славије. Ко збуњен, ко незбуњен - тек писац Миленко 
Ратковић отрча иза зграде колоније, дограби огромну 
лопату и трком одјури у брда. Био је међу првима који 
су кренули у борбу са стихијом: ватра се гаси водом, 
али може и ударцима млатилицом, лопатом... Цело 
преподне Ратковић не испушта лопату из руку и враћа 
се тек кад је пожар ископаним рововима заустављен да 
се више не шири пламеним језицима. И још једном је 
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Ратковић био испред других - онда кад му је објављена 
„Диоба Шуњине дружине”, прва књига за децу штампа-
на у Црној Гори. Да, да, добро је и лепо не гурати се ис-
пред других, али је исто тако лепо и корисно у правом 
тренутку и на правом месту бити први”.

Ето, тако је Мирко Петровић своје заслуге припи-
сао мени.
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ПИСАЦ ФИЛАТЕЛИСТИЧКЕ 
КЊИГЕ

Животни пут Николе Нико-
тића почиње 1931. године у Вла-
димиру, гдје је радио његов отац. 
На почетку рата он се с породи-
цом доселио у моје село Рап. Био је 
најстарији од петоро дјеце. Нијесу 
имали ништа и читавог рата су 
гладовали.

Никола и ја били смо вршња-
ци и нераздвојни другови. Једном 
га сретох на путу и он ме оба-
вијести да морамо поћи у Горњу 
Бартулу на неки састанак. Ништа више о томе није хтио 
да ми каже. Док смо ишли споредним путељцима уз се-
ло, Никола се често освртао, мотрећи да нас неко не 
слиједи. Одшкринусмо капију Ђура Томовића и у том 
тренутку залајаше на нас два велика пса. Кренусмо да 
бјежимо, али Ђуро умири псе, а нас уведе у кућу.

У невеликој соби затекосмо неколико партизана 
и десеторо дјеце. Они нам направише мјеста на клупи. 
Млад партизан устаде и међу нама завлада тишина. По-
знао сам га: био је то Марко, секретар скојевске органи-
зације нашег села. Он нам је говорио о учешћу пионира 
у народноослободилачкој борби. Веома смо се узбуди-
ли кад нас је упитао:
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- Хоћете ли и ви да постанете пионири?
Сви смо то одушевљено прихватили. Наш задатак 

је био да са неког узвишења осматрамо прилазне путеве 
и да обавијестимо партизане ако би се непријатељски 
војници упутили према партизанској територији.

Послије ослобођења Никола Никотић је завршио 
гимназију у Котору, гдје је, играјући фудбал, оболио од 
тешке упале плућа, па је морао прекинути школовање. 
По оздрављењу, запослио се у Општини Бар као рефе-
рент за уздизање стручних кадрова у привреди. Потом 
се уписао у Учитељску школу у Иванграду. По завршет-
ку школовања радио је као учитељ у Основној школи 
Шушањ. Убрзо се разболио од упале зглобова, од чега 
се дуго лијечио у рисанској болници. У том периоду, са 
ногом у гипсу, учио је есперанто, језик који му је кас-
није послужио за упознавање, дописивање и размјену 
маркица са филателистима Европе и свијета. Као те-
жак инвалид, запослио се у Основној школи Стари Бар, 
гдје је радио све до пензионисања. Бавећи се филате-
лијом пуних 45 година, сакупио је велику филателис-
тичку збирку. Објавио је књигу „Филателија у Бару”, у 
којој су освијетљени ликови ентузијаста Старог Бара 
и хронолошки приказане филателистичке активности, 
попраћене илустрацијама, фотографијама и експона-
тима. Том књигом учествовао је на шест међународних 
филателистичких изложби и награђен са пет сребрних 
медаља. То дјело је значајан прилог ризници знања и 
културе Црне Горе.
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КАФАНСКА ПЈЕСМА

Пјесме Вита Николића често 
се рецитују у кафанском штимун-
гу, јер су већином настале за ка-
фанским столом. Једне године хит 
у забавној музици била је пјесма 
Микија Јевремовића „Пијем”. Вито 
Николић је открио да су то његови 
стихови, пресавио табак и поднио 
тужбу због плагијата. Суђење је 
било интересантно за новинаре и 
читалачку публику, али су се њих двојица брзо поми-
рили на суду и заједно пошли у кафану да то прославе.

Пјесму Вита Николића „Прољеће“ унио сам у једну 
читанку. То је ода врапцима, том грумењу живота који 
не одлазе у топлије крајеве као размажене госпођице 
ласте, зебу испод стреха и воле ово голо грање. Наслов 
пјесме сам измијенио и назвао је ”Моје поштовање, 
врапци!” радовао се што је прва његова пјесма ушла у 
читанку, али му није било по вољи што сам промије-
нио наслов. Објаснио сам да је прољеће општи појам, а 
наслов пјесме треба да одреди тему пјесме. Прихватио 
је нови наслов, под којим већ више од тридесет година 
ученици уче напамет ту пјесму.

Касније сам унио у читанку још једну дивну Витову 
пјесму - ”Писмо мојој учитељици”.
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ВЕЛИКИ ДЈЕЧАК 
ДРАГАН РАДУЛОВИЋ

Оног прољећа 1951, када се 
појавила моја прва књига, готово 
у исто вријеме угледао је свијет и 
будући пјесник Драган Радуловић. 
За талентованог младог пјесника 
сазнао сам 1975. године, када ми је 
послао своју прву књигу „Окрпље-
не ципелице“.

Одмах сам му написао писмо 
и похвалио његове пјесме, што му 
је дало подстрека да настави са књижевним радом.

Наше често дружење почело је почетком осамдесе-
тих година, када је он напустио родни Никшић и дошао 
у Титоград да уређује телевизијски дјечји програм.

Као рецензент моје књиге „У сјенци маслина“, до-
путовао је у Бар да о њој говори. Бројна публика је апла-
узом поздравила његове ријечи;

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

Драган је, у име свих писаца за дјецу, исказао ми-
сао: „Писати за дјецу значи бити увијек у завичају и би-
ти дијете - другар својих читалаца”. Ми, који пишемо 
за дјецу, никако да одлепршамо из свог дјетињства и 
завичаја.
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Када сам ја сводио биланс свог педесетогодишњег 
рада, на пригодној свечаности је о мом стваралаштву 
говорио и Драган на њему својствен начин. Изрезао 
је од картона дјечака, налијепио му косу и на његовим 
леђима написао пјесму о мени. Испричао је духовиту 
причу о том лутану и прочитао пјесму са његових леђа. 
Та играчка ми је један од најдражих поклона, који чувам 
као драгоцјеност. Тако се он играо као велики дечак. 
Написао је пуно римованих пјесама о својим колегама 
писцима и другим савременицима.

Драган Радуловић је писао поезију искључиво за 
дјецу, уређивао телевизијске емисије за дјецу, уређивао 
лист за најмлађе „Слово”, организовао музичке и књи-
жевне фестивале за дјецу и омладину, правио необич-
не слике које су се допадале дјеци... Имао је још пуно 
да ради, као што кажу Десанкини стихови: И чинило 
се сваком / да ће дуго, / да ће врло дуго / трчати испод 
свода плава / док све залатке на свету / не посвршава.

Али, 7. фебруара 2002. следила нас је вијест да је 
један од најмлађих из наше дружине дјечјих писаца уз-
летио на својој крилатој колијевци и преселио се у ле-
генду.

Физички одлазак Драгана Радуловића је преран, то 
нијесу године за умирање, али кинеска мисао каже: „Све 
умире кад му је вријеме. Сви људи умиру, а кад пјесник 
умре онда на небу утрне најљепша звијезда”. Полако, је-
дан са другим, одлазе наши пријатељи. Запућени небес-
ким стазама, ено их с оне стране дуге, можда у потрази 
за Антићевом Плавом звијездом.
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ПРОФЕСОРИЦА КОЈА СЕ ПАМТИ

Давне 1951. године Видоса-
ва Вучинић је са породицом до-
шла у Стари Бар и ту остала пу-
них пет деценија. У забиту касабу 
донијела је дах далеке европске 
културе. Рођена је у Бечу 1913. 
године, у грађанској породици, а 
дјетињство, младост и дио зрелих 
година проживјела је у Београду. 
Ту је почела да ради као професор 
њемачког језика. У Барској гимна-
зији предавала је француски, а потом и њемачки језик. 
За заинтересоване ђаке одржавала је бесплатне течаје-
ве енглеског и њемачког језика. Била је судски тумач за 
њемачки, енглески, италијански и француски језик.

У току свог плодног професорског рада Вида Вучи-
нић била је руководилац културно-умјетничког друшт-
ва при Гимназији „Нико Роловић“ у Бару, а оснивач је и 
драмске секције која је годинама успјешно учествовала 
на културно-умјетничким смотрама. Осим режије, сама 
је радила костиме и сценографију. Мајчински њежно и 
топло настојала је да ђацима омекша тврдо штиво ње-
мачког језика, да их приближи мудрости Гетеа, Шопен-
хауера, Хајнеа, да у њихове прилично дебеле уши удјене 
сву љепоту Мјесечеве сонате и Моцартових симфонија. 
Својим радом и присношћу са свима, освојила је сим-
патије и поштовање свих грађана Бара. Због урођеног 
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ишчашења кука, с напором је ходала, забацујући једну 
ногу у страну. Уз огромно напрезање, пењала се уз стр-
му брботску калдрму, а путем којим је ходала прављен 
је шпалир уважавања и љубави.

Професорица Вучинић пензионисана је 1972. годи-
не, али је и даље наставила да се бави језицима. Пре-
водила је дјела свјетских класика. Посљедње године 
живјела је у својој кући, на самом сутоморском жалу. 
Живахна, ведра, пуна неке чудесне енергије занимала 
се за готово све: читала новине, гледала телевизију, пра-
тила политичка збивања, радовала се успјесима својих 
ђака. Највише времена посвећивала је превођењу капи-
талног дјела „Хиљаду великих жена свјетске историје“. 
На полеђини тог готово довршеног рукописа професо-
ричин зет, холандски интелектуалац Герд, записао је: 
„Књига је, госпођо Видо, добра и лијепа, али није ком-
плетна. У њој недостаје текст о Вама“.

Вида није стигла да књигу припреми за штампу. 
Умрла је 18. марта 2002. Она несумњиво спада у профе-
соре који се памте.
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ЛОВ У ВРБАКУ

Сваког јутра Брано је без доручка одлазио од куће 
и долазио у Филипово двориште, гдје смо често игра-
ли лопте. Најприје се пео на оближњу крушку. Нико му 
није бранио да се на њу попне и наједе крушака. Нијес-
мо знали да му је то често била једина храна. Затим би 
нам се придружио у игри. Иако смо сви били по неко-
лико година млађи од њега, то му није сметало да се 
дружи с нама.

Носио је опанке, распале и потпуно дотрајале. Кад 
би му прсти привирили напоље, опанке је крпио жи-
цом. Играјући фудбал, понекад би том жицом закачио 
чланак друге ноге и јаукнуо. Још јаче би јаукнуо сјутра-
дан, кад би истом жицом повриједио исту рану. Али, 
није прекидао игру. Стиснуо би зубе и наставио да јури 
за лоптом, грдећи суиграче кад би промашили гол, а ни-
ко се као он није бучно радовао побједи свог тима.

Некако се нагло измијенио и уозбиљио. Престао је 
да се са нама игра и сваког дана је, лијепо очешљан и 
умивен, одлазио према Барском пољу. Пролазећи поред 
нас, гласно би нас поздравио, насмијешен и загонетно 
тајанствен. Узалуд смо покушавали да сазнамо шта га 
је то одједном толико заокупило да више није имао вре-
мена за игру.

Једном сам, у пратњи свог птичара Леона, пошао у 
лов на препелице. Понекад сам их налазио поред ријеке 
Рикавац, али овога пута није било ни једне. Одједном 
из грмена поред мене искочи зец. Нијесам стигао ни да 
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скинем пушку с рамена, а он је за трен побјегао. Пошао 
сам за њим, надајући се да ћу га опет наћи. Ороз на пуш-
ци сам натегнуо, како бих могао одмах опалити. Идући 
обалом ријеке, провлачио сам се кроз густе врбаке и гр-
мље. Мотрећи на све стране, примијетио сам да се љуља 
једна врбова грана. Закључио сам да је ту зец и, погу-
рен, почео да му се полако примичем. Грана се и даље 
љуљала, а ја сам се двоумио: да ли да пуцам? Ако зец 
побјегне, тешко га је нанишанити. Ипак, одлучио сам 
да му приђем што ближе. Корак по корак, стигао сам до 
саме врбе. Завирио сам иза ње и, умјесто зеца, угледао 
Брана! Иза њега је његова дјевојка крила своје лице. За-
безекнут, стао сам и спустио пушку. А љутити Брано ме 
је изгрдио, па сам се ја, посрамљен, журно удаљио.

Горе: Брано Ђерковић, Тахир Крајина, Станко Ратковић. 
Чуче: Милорад Вугделић, Чедо Ратковић и Миленко Ратковић
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Тих дана Брано је отишао на школовање. Вратио се 
много касније, сијед и са звањем доктора наука. Сјет-
но се присјећао свог дјетињства и није се стидио сиро-
тиње из које је поникао. Крушку Филипа Марђокића, на 
коју се много пута пео и утолио глад, називао је светом 
крушком, упоређујући је с оном светом маслином у Гр-
чкој.

Написао је четири књиге из области геолошких на-
ука и на томе докторирао.
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ГОРКЕ ИСТИНЕ 
ЈОВАНА РАОНИЋА

Историчари књижевности, 
који пишу о литерарном стварању 
у Црној Гори послије Другог свјет-
ског рата, не могу заобићи име 
Јована Раонића, професора, не-
кадашњег уредника „Просвјетног 
рада“ и књижевника. Међу првим 
књигама младих писаца биле су 
и његове „Мале приче“, објавље-
не 1955. године. Сљедеће године 
примљен је у Удружење књижев-
ника Црне Горе, што је у то вријеме представљало зна-
чајно признање. Убрзо се појавио и његов роман „Опсе-
сије”. Књижевни критичари су о том модерном роману 
изрекли пуно комплимената, најављујући још вреднија 
дјела овог талентованог писца. Године 1965. објавио је 
књигу превода „Мајаковски у успоменама савременика”. 
У то вријеме у загребачкој антологији „Савремена југо-
словенска проза” заступљен је једном приповијетком.

Као професор упамћен је по свом имиџу који је из-
градио посебним стилом понашања, опхођења и миш-
љења. Ђаци су, осим уобичајеног за предмет који је пре-
давао, могли од њега сазнати пуно тога. Часови су увијек 
били обогаћени занимљивим причама из живота, изре-
кама, мислима великих људи, духовитим упадицама.
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Рођен је 1929. године у Вилусима, код Никшића. 
Завршио је филозофски факултет и радио као профе-
сор у средњим школама. Доста дуго био је незапослен 
и, уз голооточко страдање, доживљавао и друге недаће. 
Пензионисан је као службеник Општинског архива 
Подгорице, а да му претходно није ријешено стамбено 
питање. Узалуд су биле све молбе и интервенције. Жи-
вио је по подгоричкм собичцима једва се прехрањујући 
са минималном пензијом. У вријеме када је књижевник 
становао у Улици Сергеја Јесењина, позвао ме је да ви-
дим у каквој биједи живи. У собици, широкој свега је-
дан и по метар, једва је могао да стане гвоздени кревет и 
стари кофер, у коме је држао сву своју имовину.

Тек у посљедње вријеме живио је у стану породице 
Тодоровић, којој је плаћао само симболичну станарину. 
Волио је да дође у мој стан, гдје смо најчешће играли 
шах. На њега је пријатно дјеловала породична атмосфе-
ра и мирис кухиње, чега је био лишен читавог живота.

У току последње три деценије живота није ништа 
објављивао. Штета што је поодавно оставио перо, јер 
његово животно искуство представљало би богату спи-
сатељску грађу за још један роман. Али, он га није на-
писао и сва горка животна искуства однио је са собом 
једног новембарског јутра 1999, када је страдао у сао-
браћајној несрећи у Подгорици.
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ПЈЕСНИК, ПУБЛИЦИСТА И 
ДИПЛОМАТА ГОЈКО ДАПЧЕВИЋ

Рођен је 1938. године у Врањи-
ни, а дјетињство је проживио у 
Вирпазару. Школовао се у Старом 
Бару, Бољевићима и Подгорици, а 
дипломирао на Филолошком фа-
култету у Београду.

Прву пјесму објавио је у 
„Омладинском покрету“ 1955. го-
дине. Управо тада ја сам уређи-
вао културну рубрику тог листа 
и сјећам се првог стиха пјесме који гласи: „Свјетлости 
ми дајте, / нек ме свјетло зрачи“. Засметало ми је што се 
тај стих неколико пута понавља, па сам скратио и ти-
ме оштетио његову пјесму. Гојко се због тога наљутио, 
али то нам није сметало да се потом читавог живота 
дружимо и сарађујемо. Два пута је долазио у Бар да би 
промовисао моје књиге „Трагови из прошлости Бара” и 
„Знаменити Барани”, а он је то радио ефектно и зналач-
ки. Његову пјесму „Монолог рибара из Врањине” унио 
сам у своју читанку за VII разред.

Књижевна биографија Гојка Дапчевића је, може се 
рећи, импозантна. Прво признање - награду Народне 
омладине Црне Горе - добио је као средњошколац. По-
том слиједе: награда Министарства за просвјету Цр-
не Горе 1956. године, награда на конкурсу „Стварања” 
1959. године за поему „Усправан човјек”, децембарска 
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награда Титограда 1967. године за збирку „Жуч и мед”, 
Тринаестојулска награда 1973. године за збирку „Јесу да 
нијесу”, награда „Ристо Ратковић” 1975. године за биб-
лиофилско издање поеме „Ружа разума” и /други пут/ 
награда „Ристо Ратковић“ за књигу „Велика крљушт 
сунца” 1980. године.

Објавио је књиге пјесама и поема: „Жуч и мед”, „Је-
су да нијесу“,  „Ружа разума”, „Црнокруг”, „Високо јато”, 
„Тако, већ никако!“, „Чун у свемиру”, „Велика крљушт 
сунца”, „Неукротива ружа”, „Разур Каруча”.

Поезија Гојка Дапчевића преведена је појединачно 
или у изборима и антологијама на албански, македон-
ски, мађарски, њемачки, пољски, руски, словеначки, 
турски, француски, шпански и друге језике. Поема „Та-
ко, већ никако!” изведена је као херојски ораторијум 14. 
октобра 1977. у спомен парку стријељаних родољуба у 
Краљеву.

Био је дугогодишњи предсједник Културно-просвјет-
не заједнице Црне Горе, члан ЦК СК Црне Горе, директор 
Марксистичког центра Црне Горе. Први је писац - ам-
басадор. На предлог Владе Републике Црне Горе, био је 
изванредни и опуномоћени амбасадор СРЈ у Украјини и 
Молдавији, са резиденцијом у Кијеву.

Дапчевић има звање почасног доктора Међуна-
родне кадровске академије, члана европске асоцијације 
националних информативних центара за академска 
признања и активности Савјета Европе /УНЕСКО/. До-
битник је међународне награде „Словени” за активно 
стваралачко учешће у јачању пријатељства међу словен-
ским народима 1997. годинс. Додијељена му је и међу-
народна премија „Владимир Виниченко” Украјинског 
фонда културе за стваралачка достигнућа у области ли-
тературе и умјетности и добротворну дјелатност.
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ЛОПТЕ ЗА БОЖА МАРЂОКИЋА

Најмлађи у нашем фудбалс-
ком тиму био је Божо Марђокић. 
Најчешће смо се окупљали у ње-
говом дворишту, а играли смо 
крпењачом, јер тих посљератних 
година нијесмо могли купити 
фудбалску лопту. Ја сам отишао 
на школовање, а затим сам се 
запослио на Цетињу, тадашњем 
републичком центру. Са 18 го-
дина био сам главни уредник листа „Титов пионир”, а 
истовремено сам обављао дужност секретара Савеза 
пионира Црне Горе. Однекуд је Савезу пионира стигло 
неколико пакета дјечјих одијела и гумених лопти. Све 
то сам послао Дјечјем дому у Бијелој, само сам задржао 
три гумене лопте и послао их Божу Марђокићу. Била је 
то за њега велика радост кад је отворио пакет.

Послије завршене гимназије, Божо Марђокић је 
студирао Пољопривредни факултет у Загребу. Док-
торску дисертацију Економски односи у производњи и 
обради дувана на истом факултету (1982). Директор 
Дуванског комбината у Орашју. Професор Економ-
ског факултета у Тузли. Професор на Вишој пословној 
школи у Београду. У периоду свог дјеловања у Београ-
ду (1987-2001) наставио је активности из области мар-
кетинга у теорији и пракси. Био је замјеник директо-
ра пословне заједнице дуванске привреде Југославије 
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„Центротабак“ у Београду, професор на Вишој послов-
ној школи у Београду. Од 1992. године оснивач је и влас-
ник фирме „Магис” са сједиштем у Београду.

Објавио је четири књиге: „Економски односи про-
изводње дувана у кооперацији“, „Доходовни односи у 
производњи дувана“, „Менаџмент маркетинга” и „Мар-
кетинг истраживања и маркетинг информациони сис-
теми”. Ова посљедња књига је и уџбеник за студенте 
Више пословне школе у Београду.

Пензионисан је 2007. године, али се није повукао у 
миран живот. Основао је Факултет за пословну еконо-
мију у Бару и постао његов декан.

Шаховски клуб Старог Бара који је основао М. Ратковић, 1952.
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ЖИВОТ ПИШЕ РОМАНЕ

Мој садруг по перу и шаху, 
Максим Лутовац, прошао је тр-
новиту животну стазу. Рођен је 
1936. године у Дапсићима, код 
Берана. Мајка му је умрла на по-
рођају, у двадесетој години. Отац 
погинуо у народноослободилач-
кој борби у двадесетпетој. Очева 
браћа депортована у концентра-
ционе логоре. Остао је само дјед, 
с нејачи - женама и дјецом. Једног дана стриц је одвео 
малишана у которски Дом за ратну сирочад. Дјечји до-
мови су у великој мјери дјеци замјењивали родну кућу 
и давали истинску шансу за нормалан развој. Чак већу 
него што су тада имала остала дјеца. Тако је било и са 
Максимом, који је у Дому остао до краја гимназије.

Рано је испољио љубав према шаху. Колаче, које 
је и сам волио, трампио је са другом за дрвене шахов-
ске фигуре. Упознао сам га 1953. године, док је он још 
био у Дому. Те године у Котору је одржано шаховско 
првенство Црногорског приморја. У посљедњем колу 
нас двојица смо се борили за четврто мјесто. Њему је 
било довољно да ремизира, а ја сам могао подијелити 
мјесто с њим само уколико га побиједим. Послије жес-
токе борбе, он је остао са два удвојена пјешака а ја са два 
скакача. Рачунајући да са два скакача теоретски не мо-
же бити матиран, он је устао са стола, рекламирао реми 
код судије и узео четврту награду. Међутим, уз помоћ 
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његових пјешака успио сам да га матирам. Тешка срца 
дао ми је пола награде.

Матурирао је у Беранама, а затим завршио Фило-
зофски факултет у Београду. Новинарски посао у „Бор-
би” замијениоје професорским у Иванграду. Предавао 
је књижевност у Беранској гимназији, а затим 28 година 
био директор Барске гимназије.

Напоредо са радом у образовању, бавио се нови-
нарством, литературом, публицистиком и шахом. Био 
је члан Просвјетног савјета Црне Горе, први уредник 
„Барских новина“ 1981, директор међународног турни-
ра „Созина“, као и координатор пројекта „Шах у школе”, 
којим је шах постао наставни предмет у црногорским 
школама.

Главно поље интересовања му је шах. Био је пр-
вак Црне Горе и има титулу националног шаховског 
мајстора. Аутор је књиге „Е4- Црногорски шах”, која је 
била „искра у камену” за капитално дјело „Шаховски 
вијенац” (726 страна). Легендарни шампион Светозар 
Глигорић ту књигу је назвао библија шаха. Поред поме-
нутих, објавио је књиге „Балада о Владимиру”, „Врто-
ви древне игре”, „Црно-бијела поља Црне Горе” и „Бар, 
град феникс”.

Професор, шахиста и писац Максим Лутовац пен-
зионисан је 2001. године. Ако узме перо и посегне у 
дубок бунар доживљаја, памћења и осјећања, биће то 
вриједно књижевно дјело. Јер, живот пише романе, са-
мо их треба преписати.
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ПИСАЦ БУКВАРА 
ЗА МАСЛИНАРЕ

Ксенија Мирановић и ја 
учили смо у истом разреду Ни-
же гимназије у Старом Бару. Из 
свих школских предмета имала 
је боље оцјене од мене, једино 
није умјела да црта, у чему сам 
јој ја помагао да би добила пре-
лазну оцјену.

Рођена је 1932. године у 
Бару, гдје је завршила основну 
школу, нижу гимназију и средњу 
пољопривредну школу. Запо-
слила се 1949. године у Министарству пољопривреде 
и шумарства Црне Горе. Послије годину дана одла-
зи у своје родно мјесто и ради у Станици за суптроп-
ске културе. Неко вријеме била је на усавршавању на 
Пољопривредном факултету у Земуну. Дипломирала 
је на Пољопривредном факултету у Сарајеву 1962. го-
дине. Послије специјализације у Италији, одбранила је 
на Пољопривредном факултету у Сарајеву докторску 
дисертацију „Изучавање елајографских карактеристи-
ка маслине жутице и њеног реаговања на примијењену 
елајотехнику”.

Обавила је специјализације у Француској, Грчкој, 
Тунису и Шпанији, а као експерт боравила је и држала 
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предавања о маслини у Кини и Албанији. Организо-
вала је први југословенски симпозијум о суптропском 
воћарству у Сутомору 1976. године, на коме је подније-
ла главни реферат о маслинарству.

Спровела је систематска истраживања сорти 
маслина у Црној Гори. Објавила је око 40 научних ра-
дова у земљи и иностранству. Као круну свог педесето-
годишњег плодног научног и стручног рада из области 
маслинарства, објавила је капитално дјело „Маслина“.

Умрла је 2009. године. Оставила је маслинарима 
књигу о маслини да им служи као буквар.

Стара маслина на Мировици
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СПОМЕНИК ДАНИЛУ ЛЕКИЋУ

Крајем осамдесетих годи-
на на улици сам срео старог 
пријатеља Данила Лекића. По 
обичају, поздравио ме бучно и 
одмах казао оно што га тишти:

- Замисли, малоприје сре-
тох једног земљака који ми рее-
че: „Ти, Данило, направи себи 
споменик оном Споменицом 
Барске гимназије!“

- Куд среће кад би и други 
направили себи такав споменик 
- покушао сам да га утјешим, видећи да га је коснула 
земљакова примједба.

- Али он то није рекао добронамјерно, него за-
видљиво и заједљиво!

Похвалио сам Споменицу и потврдио да је то заис-
та његов споменик, а сваки успјех прати завист и зло-
ба. Нијесам успио да га умирим, отишао је љут на свог 
земљака.

Споменица Барске гимназије, коју је уредио Дани-
ло Лекић и у њој објавио неколико својих запажених 
текстова, незаобилазан је извор података за све проу-
чаваоце културне баштине Бара. Па ево и ја, пишући о 
истакнутим грађанима Бара, не могу изоставити Дани-
ла Лекића као научног и просвјетног радника, а прије 
свега као главног аутора поменуте Споменице.
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Рођен је 1910. године у црмничком селу Сеоца. 
Гимназију је учио у Бару, Цетињу и Кикинди, гдје је ма-
турирао 1930. године. Дипломирао је на Филозофском 
факултету у Београду 1935. године. Чекао је на државну 
службу читаву годину и најзад постављен за суплента 
Гимназије у Бару. Премјештен је 1938. године у Пећ, а 
двије године касније у Беране. Био је члан Комунистич-
ке партије, због чега је често премјештан по „потреби 
службе”.

Учествовао је у Тринаестојулском устанку у свом 
родном крају. Почетком 1942. године ухапшен је и ин-
терниран у Албанију, затим у Италију. У концентрацио-
ном логору био је до капитулације Италије септембра 
1943, а потом ради као члан илегалног народноослобо-
дилачког одбора у Црмници.

Заједно са Ратком Ђуровићем, покренуо је лист 
„Позориште”, који је излазио 1947. и 1948. године. На-
писао је сценарио за документарни филм „Његош“ (ко-
аутор Ратко Ђуровић). Од јануара 1949. постављен је за 
првог главног и одговорног уредника „Просвјетног ра-
да”. Прије и послије Другог свјетског рата више пута је 
боравио у Паризу, изучавао језик и упознавао францу-
ску културу. Објавио је књигу „Французи о Црној Гори 
у 19. вијеку” (1985). Из породичних разлога преселио се 
1955. године у Љубљану, гдје је као професор францу-
ског и српско-хрватског језика радио до 1968. године, 
када је поново изабран за директора Барске гимназије. 
Обиљежавајући 50. годишњицу те школе, уредио је 
Споменицу Барске гимназије (1971).

Данило Лекић је преминуо у Љубљани, далеко од 
својих пријатеља и ученика, у јесен 1992.
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ДОКТОРАТ ЛУКЕ ВУЈОВИЋА

Моје сјећање сеже у давну 
1935. годину, када је у нашој и кући 
у Рапу, код Старог Бара, станова-
ла седмочлана породица капетана 
Јована Вујовића. Његов најстарији 
син Лука тада је био студент, веома 
благе нарави и увијек с књигом у 
руци. Једном ме је Лука подигао на 
руке да се поигра са мном, а ја ди-
ваљ и несташан четворогодишњак 
ноктима сам га огребао по лицу.

Животни пут Луке Вујовића почиње 1909. године у 
црмничком селу Комарну, гдје је завршио основну шко-
лу. Првих шест разреда гимназије учио је у Мостару, а 
седми и осми са матуром у Подгорици. Потом се 1930. 
године уписао на Филозофски факултет београдског 
универзитета. Припадао је оном малом броју одличних 
студената који су се тешко усуђивали да пријаве испит 
из страха да не разочарају своје професоре. Године 1933. 
добио је Светосавску награду за научни рад из линг-
вистике. Дипломирао је 1934. године и одмах затим, као 
стипендиста пољске владе, упућен на специјализацију 
полонистике на универзитету у Варшави. Потом је по-
стављен за наставника грађанске школе у Прокупљу. 
Неко вријеме радио је у Осијеку и Котору.

Докторску дисертацију „Мрковићки дијалекат” 
почео је да ради 1935. године. Управо те године његов 
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кратак извјештај о барском дијалекту објављен је у 
Српској академији наука. Често је одлазио у Мркојевиће, 
присуствовао вечерњим посијелима, дуго разговарао с 
људима, биљежећи своја запажања у њиховом говору. 
Рад је био готов уочи рата, али у ратним страдањима 
његовом и његове породице уништен је тао рукопис. 
Морао је поново радити исти посао од 1945. године, 
радећи као професор Барске гимназије. Предавао је 
српски језик и књижевност, а ја сам у тој школи учио 
четврти разред. Стрпљиво је подносио наше ђачке 
несташлуке и никада никог није казнио. Не могу се 
похвалити да сам из његовог предмета имао високу 
оцјену, али захваљујући управо њему заволио сам књигу 
и незасито читао. Тада сам написао прву пјесму „Море”, 
коју сам стидљиво и у повјерењу показао другу до себе. 
Убрзо је читав разред сазнао да пишем пјесме, а једна 
ученица је о томе обавијестила професора Луку. Морао 
сам му прочитати свој литерарни првијенац. Саслушао 
ме је пажљиво, казао неколико похвалних ријечи 
и посавјетовао ме да пјесму пошаљем београдским 
„Пионирским новинама”. Пјесма је објављена у том 
листу августа 1946. и то је мој први књижевни корак.

Лука Вујовић је своја проучавања наставио вршећи 
професорску дужност у малим мјестима, у којима се 
тешко долазило и до популарне књиге, а камоли науч-
не. Имао је понуде од еминентних имена југословенске 
лингвистике, академика Белића и Ивића, да пређе у веће 
научне центре као професор на неким другим универ-
зитетима у Југославији. У научним круговима уживао је 
велики углед. Био је члан Комисије за општесловенски 
дијалектолошки атлас, члан Међуакадемског одбора за 
ономастику, Југословенског славистичког комитета и 
дугогодишњи предсједник Друштва за српскохрватски 
језик и књижевност СР Црне Горе.
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Послије Бара, радио је у Подгорици. Од 1949. до 
1963. године редовни је професор Више педагошке шко-
ле на Цетињу, све до њеног пресељења у Никшић, када 
прелази у Цетињски музеј као управник Библиотечког 
архивског одјељења.

Докторирао је 1965. године на Филолошком фа-
култету у Београду са тезом „Мрковићки дијалекат са 
кратким освртом на сусједне говоре у Спичу, Зупцима, 
Туђемилима и Микулићима”. Тај рад, допуњаван новим 
проучавањем и провјеравањем, штампан је 1969. годи-
не у издању Института за српски језик САНУ. Научно 
је поткријепио своју тврдњу да мрковићки говор пред-
ставља чист дијалекатски тип, можда с незнатним ути-
цајем сусједних црногорских говора. У томе је разлика 
између њега и других говора који су се развијали у пот-
пуном међусобном говору, тако да се данас не може го-
ворити о чисто локалним говорима на територији Ста-
ре Црне Горе. Међутим, мрковићки говор представља 
баш такав тип говора, који се читавим низом говорних 
одлика издваја као посебна дијалекатска јединица.

Испитујући говор Мркојевића, Лука Вујовић је до-
шао до материјала за проучавање врло сложеног питања 
екавизма у Мркојевићима и околини. О томе је написао 
научну студију „Откуд екавица у Црној Гори?“

Дуго се нијесам виђао са Луком Вујовићем и најзад 
смо се срели 24. новембра 1970, када смо обојица доби-
ли Награду ослобођења Бара. Поздрављајући се с њим, 
честитао сам му објављивање његове књиге у издању 
Академије наука. Био је то наш посљедњи сусрет, јер 
је он, три мјесеца послије свечаног уручивања награде, 
настрадао у саобраћајној несрећи на Цетињу.
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КРЕВЕТ ПОД СМОКВОМ

Када је Ђуро Ратковић завршио основну школу, у 
Старом Бару још није била основана нижа гимназија. 
Тада је почео да се бави поезијом. Написао је и касније 
објавио збирку пјесама за дјецу и драму у стиховима 
„Селим-бег Барски“.

Ђуро Митров је био рођени господин. Одијевао је 
увијек испеглано одијело, које и није имао прилике да 
испрља јер никад није обављао ратарске радове. А ве-
лико имање требало је обрађивати. Због тога често га је 
грдио стари и већ изнемогли отац. Узалуд су настојали 
да му нађу неки одговарајући посао. Претендовао је да 
буде државни чиновник, а имао је само четири разреда 
основне школе. На молбу упућену Управи пошта Кња-
жевине Црне Горе добио је негативан одговор. Сљедећу 
молбу Управи пошта написао је у стиховима.

Изгледа да је захваљујући томе добио службу у 
новоотвореној пошти у Катрколи, близу Бојане. Запо-
шљење је значило велику прекретницу у начину њего-
вог живљења. Морао се одрећи лагодног живота у ро-
дитељском дому.

Боравак у Катрколи, гдје се говорило само албан-
ски, био му је ужасно досадан. Телеграф је по читав 
дан мировао, а и поштанске пошиљке су ријетко сти-
зале. Сједећи усамљен, имао је пуно времена за писање 
пјесама и докона размишљања. Тако је дошао на идеју 
да промијени име мјесту у коме је службовао. Послао 
је писмени предлог Управи пошта у Цетињу да се ал-
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бански назив Катркола замијени именом Владимир - по 
легендарном кнезу чија је пријестоница била у Крајини. 
Његов предлог је прихваћен. Чим би се завршило радно 
вријеме, Ђуро би узјахао свога коња и одлазио у своје 
село Рап, код Старог Бара. Спавао је напољу на дрвеном 
кревету испод разгранате смокве. Понекад би га киша 
изненадила, па је наврат-нанос уносио у кућу мокру по-
стељину. Отац га је због тога корио, говорећи да у кући 
има празан кревет, али је Ђуро и даље сваке ноћи спа-
вао под смоквом.

Једном Ђуро није дошао из Владимира. Мајка се 
забринула да се није разболио? Било је љето, а у кући 
загушљиво. Најмлађи Ђуров брат, Никола, искористио 
је његово одсуство и легао под смоквом. На тврдом ле-
жају дуго се превртао и мучио док није заспао. Око пола 
ноћи из сна су га пренули пољупци неке младе жене, 
коју у мраку није могао познати. Изненађен и бунован 
промуцао је:

- Ко си ти?
Млада жена тек тада је схватила да у кревету није 

Ђуро и за трен побјегла.
- Хеј, стани! - позвао је Никола, али се она није вра-

тила. Тиме је објашњено зашто Ђуро сваког дана пре-
ваљује толики пут да би преспавао на свом кревету под 
смоквом. Тај кревет постао је непотребан од дана када 
се Ђуро оженио. Нашао је лијепу и младу жену. Била 
је за главу виша од младожење, што је задавало невољу 
фотографу кад их је први пут заједно сликао. Да би их 
изједначио по висини, фотограф је морао донијети не-
колико камена на које се Ђуро попео.
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МИЛО ЈОВОВИЋ 
ДОЧЕКАО ЗМАЈА

Мило Јововић из Гретве имао је дванаест година 
када је почела са радом „Обшта српска основна школа 
у Бару“, како гласи њен службени назив. Ваљда се томе 
нико као он није обрадовао. За нову школу намијењена 
је једна од ријетких зграда, коју нијесу оштетили црно-
горски топови у току двомјесечне опсаде града. Мило 
је пред учитељем Душаном Бркановићем показао да 
зна читати и писати па 
је одмах уписан у други 
разред. Жељан знања и 
науке, он није послушао 
католичког свештеника 
Јосипа Коловића, који је 
својим вјерницима бра-
нио да похађају „господа-
реву школу“.

Ни муслимани у по-
четку нијесу давали своју 
дјецу у школу из бојазни 
да се не врате у хришћан-
ство. Послије много обја-
шњења, па и кажњавања, 
једва су пристали да их 
шаљу у школу.

Ђаци су долазили на 
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часове с оружјем, а нијесу имали ни таблица, ни свеза-
ка, ни књига. Кров школе је прокишњавао и радило се у 
неприкладним условима. На крају школске године свих 
десет ученика другог разреда прешло је у „виши течај“.

Најбољи међу њима био је Мило Јововић. Од 33 
ученика првог разреда (међу њима је било шеснаестого-
дишњака) девет је остало да „повтори“ разред. Тројица 
од њих имали су задовољавајући успјех, али су мора-
ли почети од почетка јер су били малени - имали су по 
осам година.

Мило Јововић је био ученик четвртог разреда 1881. 
године када је у Бару дуже боравио пјесник Томо Ора-
овац. Већ тада Мило је почео да пише прве стихове, 
нашта га је подстицао Томо Ораовац. Тешко је дола-
зио до књига. Стога је за младог пјесника било веома 
значајно оснивање Барске народне читаонице, чији је 
иницијатор био Томо Ораовац. Акцију су подржали 
најугледнији грађани, па и они који нијесу умјели да се 
потпишу.

На дан отварања Барске народне читаонице, прос-
тор пред њом био је препун народа. Ученици IV разре-
да: Мило Јововић, Реџеп Шеховић и Карло Дамјановић 
пришли су улазу у Читаоницу, одакле се чуо дјечачки 
Реџепов глас: „Молим Вас, учитељу, и ми, ђаци, жели-
мо да будемо чланови Читаонице. Ево, донијели смо 
новац“. Он се то обратио свом учитељу Душану Брка-
новићу, првом библиотекару. Тако се међу оснивачима 
Барске народне читаонице нашло и име младог пјесника 
Мила Јововића. Он је често из библиотеке позајмљивао 
књиге и незасито читао. Почео је да објављује пјесме у 
готово свим онда познатим листовима и часописима на 
српском језичком подручју. 
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Велику радост Мило је доживио августа 1888. годи-
не, када је у Бар допутовао велики пјесник Јован Јова-
новић Змај. Књаз Никола позвао је Змаја у госте, што је 
овај радо прихватио. Послије краћег боравка на Цетињу, 
преко Подгорице и Вирпазара продужио је за Бар да би 
видио дворац и маслињаке које му је књаз поклонио. 
Змај је са великим интересовањем разгледао Споменик 
ослободиоцу пред Барском народном читаоницом, гдје 
му је, савлађујући трему, пришао млади пјесник Мило 
Јововић и прочитао неколико својих пјесама. Змај је 
похвалио његове пјесме, што му је дало нови подстрек 
за поетско стваралаштво.

Но, требало је од нечег живјети, па је Мило отишао 
у Цариград да штогод заради. Послије је био службеник 
у Барској надбискупији и Монополу. Умро је почетком 
1916. године од посљедица тешког рањавања приликом 
бомбардовања Бара са аустријских бродова. Спремио је 
збирку пјесама, која није објављена због наиласка рато-
ва и његове преране смрти.
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ПИОНИР ЦРНОГОРСКОГ 
РУДАРСТВА

Још прије рата познавао 
сам Душана Јововића. Често 
је долазио код нас у госте, 
увијек заједно са супругом 
Даринком, рођаком моје 
мајке. Једном је донио руко-
пис „Туризам у Црној Гори 
и Црногорском приморју“ и 
замолио мога оца да га про-
чита и каже своје мишљење 
о њему. Дуго је тај рукопис 
стајао на витрини. Ја сам га 
радознало разгледао, па сам 
са њега откинуо парче танког тробојног канапа, да бих 
њиме повезао неки мој тобожњи рукопис.

Душан Јововић је рођен у Глухом Долу 1883. године. 
Гимназију је завршио у Котору, па је постављен за секре-
тара Обласне управе у Бару. На тој дужности био је 1908. 
године у вријеме анексионе кризе, па му је припадала 
дужност да води истрагу поводом демонстрација пред 
аустроугарским конзулатом. Те године Аустро-Угарска 
је анектирала Босну и Херцеговину. Дошло је до масов-
них протеста у Црној Гори. Књаз Никола и црногорска 
влада изјавила су да тај самовољни акт не одобравају, 
али се и истовремено сматрају разријешеним осталих 
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обавеза из Берлинског уговора из 1978. године ако се 
тај акт крши анексијом Босне и Херцеговине.

У демонстрацијама пред Аустријским конзулатом 
учествовали су радници са градилишта луке и жељез-
нице, грађани, војска и полиција. Скинули су са конзу-
лата аустријску заставу и грб. Млади секретар Обласне 
управе у Бару Душан Јововић, водећи истрагу, имао је 
деликатан задатак да прикрије учешће власти у орга-
низовању демонстрација. О резултатима истраге Јово-
вић је извјестио Министарство унутрашњих дјела. Ње-
гов извјештај приложен је Аустријском посланству на 
Цетињу као одговор на протестну ноту. Аустро-Угарска 
је, посредством великих сила, укинула ограничење у ве-
зи са коришћењем луке Бар, осим одредбе која се од-
носила на ратне бродове. Тиме је практично Црна Гора 
добила статус поморске државе.

Душан Јововић је као официр учествовао у Балкан-
ским ратовима, а уочи Првог свјетског рата био је об-
ласни управник у Пећи. Послије уједињења Југославије, 
постављен је за среског начелника у Бару. Припадао је 
Републиканској странци, због чега је пензионисан 1920. 
године, када је имао 37 година.

Као пензионер, имао је много више времена за свој 
хоби - истраживање руда. Са рударским чекићем оби-
лазио је црногорске планине и прикупљао узорке руда 
и минерала. Једном је са Петровачке горе донио кући 
грумен земље сличан бијелом сапуну. Узорак је посао 
Геолошком интитуту у Бечу, гдје је утврђено да је то 
бијели бентонит одличног квалитета.

На Душановој фотографији из 1914. године види се 
да је он до тада стекао неколико ордена. Касније је добио 
још три висока страна одликовања: руско, италијанско 
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и грчко. Крајем 1941. године у Бару је изабран илегал-
ни Општински народноослободилачки одбор, на челу 
са хоџом Хасаном Шлаковићем. Члан тог одбора био је 
и Душан Јововић, кога су Италијани ухапсили и одмах 
пустили из затвора кад им је показао своје одликовање 
од Виктора Емануела III из 1922. године.

Послије Другог свјетског рата Душан је активиран 
у служби и постављен за начелника у Министарству 
шума и рудника Црне Горе. Одмах се почео залагати за 
експлоатацију налазишта бентонита и боксита. Радови 
на руднику почели су 1950. године.

Душан је поново пензионисан 1951. године. У Пет-
ровцу је 1956. године пуштен у рад млин за мељаву бен-
тонита. Тој свечаности сам присуствовао као новинар. 
Обољели Душан, сједећи на столици, примао је честитке 
за своје животно дјело. Бентонит је убрзо постао један 
од најважнијих извозних артикала Црне Горе. Сљедеће, 
1957. године, Душан је умро у својој 74. години живо-
та. По његовој жељи, сахрањен је на Петровачкој гори, 
недалеко од мјеста гдје је пронашао први грумен земље 
сличан бијелом сапуну. Нешто касније на том мјесту 
рудници из Петровца, Никшића, Пљеваља, Мојковца 
подигли су споменик пиониру црногорског рударства.

Заслуге Душана Јововића у откривању рудног бо-
гаства Црне Горе већ су готово заборављене. На то је-
дино подсјећа надгробни споменик на руднику, поред 
колског пута на Петровачкој гори.
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РАДОСТ ЉУБИШЕ КОЖЕЉЦА

Када је Љубиша Рајковић Ко-
жељац, доктор лингвистике из Заје-
чара, почео да пише књигу „Књи-
жевно стваралаштво Миленка 
Ратковића”, нијесмо се познавали. 
Тражио је да му пошаљем све своје 
књиге, а кад их је добио, ухватио се 
за главу од чуда - Колико тога тре-
ба да прочита! Написао је ту прву 
есејистичку студију из црногорске 
књижевности за дјецу, која је повољно оцијењена од 
других књижевних критичара.

Радовати се свом успјеху - то је сасвим природно. 
Али веома је мало људи који се искрено радују туђем 
успјеху. Један од тих ријетких је др Љубиша Рајковић 
Кожељац, аутор књиге „Књижевно стваралаштво Ми-
ленка Ратковића“, Београд, 1988. Ево како се он обрадо-
вао кад је добио комплет мојих књига „Приче за дјецу 
I, II, III”.

„Миленко драги! Дан је тмуран, више јесењи но 
пролећни, али је одједном синуло у пуном сјају: најзад 
су ме нашле твоје књиге! Одмах смо почели да се оти-
мамо око њих: једну је зграбила Сања, једну Зоран, а 
једну Гордана /жена ми/ - силе није било да завирим у 
њих док се они не засите... Боже, какво дивот-издање! 
Е, па буди поносан на себе, Миленко, кад си и ову кра-
соту дочекао. Тако нечим није почаствован ни Чедо 



100

Вуковић, ни Душан Костић /да поменем само њих/, а 
камоли који други. Поређали смо књиге на каучу, ус-
правили их једну до друге и с уживањем гледали. Ја сам 
промуцао: „За овако нешто исплатило се родити се!” 
Дубоко сам убеђен да су моја деца у тим тренуцима осе-
тила потребу да и за њима остане нека лепота. Из овога 
видиш да су ми се књиге много допале /и коме се неће 
допасти!/ И, што је најважније, оне су лепше унутра него 
споља. Право усхићење њима почиње тек кад их човек 
отвори и почне да чита. Као прво, и најбитније, строг 
си био у избору. Мало ко је самокритичан у мери у којој 
си ти. С друге стране, није ти било нарочито тешко да 
бираш међу толиким мноштвом одличних прича. Благо 
теби! Знаш, ти ми наликујеш на рану шљиву, која - бар 
у мом крају - увек прероди, па јој се и гране поломе, али 
јој је сваки плод сочан и укусан. Много ми се свиђа тип 
слова /не би ваљало да су слова ситнија/, а не умем да ти 
кажем колико ми је мило што је све започело „Писком 
локомотиве“. Кад се душа младог /богами и старог/ чи-
таоца попне у воз који вуче та локомотива, неће осетити 
потребу да сиђе све до последње станице /код „Два бо-
ра“/. Какво чаробно путовање у Звездалију људскости, 
какво рашћење ка човеку! Благо и онима још нерођени-
ма, који ће се - у своје време - напајати овом лепотом, 
ништа мање но мајчиним млеком /сви они који ће бити 
рођени да буду људи/. У свакој књизи чији ће наслов 
бити „Књиготворци”, имаћеш почасно место. А још кад 
дођу и оне три књиге „Унирекса”, даће Бог! ...”

Послије неколико мјесеци стигле су Љубиши и те 
три књиге, па је 22. септембра 1996. написао сљедеће 
писмо:

„Драги Миленко! Јуче сам доживео још један 
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радостан дан: стигла су ми, најзад, и твоја Изабрана 
дјела! Три пута сам пољубио пакет пре него што сам 
га отворио: претпостављао сам шта је унутра /чим сам 
видео да је пошиљка од тебе/. И нисам се преварио! 
Какав диван повез, опрема, све! Понека штампарска 
грешка, али не мари. Одмах смо навалили да читамо 
књиге, онако како је ко коју дограбио, јер смо се 
отимали о њих: нас је четворо, па један мора да остане 
празних шака и да мољака. У овом случају испао сам ја, 
јер су се сви показали јачи од мене, чак и Сања /VI ОШ/, 
која ме је у једном тренутку питала: „Зашто опет Писак 
локомотиве?” Чини ми се...

„Јесте - рекох - објављен је већ у једном од оне три 
лепе књиге /са шареним корицама/, али ја сам писао 
чика Миленку да ти се та његова прича много допала 
па ју је он вероватно зато поново објавио”. Она се на то 
враголасто насмешила, дајући ми тиме на знање да је 
схватила да се шалим. Тако је почело празнично распо-
ложење у нашем стану.

И још траје. Па нека ти је са срећом и овај триптих 
/хет-трик/, неуморни старобарски враголане! Сад на-
криви капче и певај: нека пукну сви наши душмани... 
Колико воље и упорности да се до свега овога дође, тру-
да, рада, пробдевених ноћи, али и знања, али и дара бо-
гомданог!

Без њега ништа”.
Ето, тако се радовао Љубиша Рајковић мојим 

Изабраним дјелима. Са њим сам се срео само два пута. 
А неким мојим пријатељима, које чешће сријећем, тих 
шест луксузно опремљених књига вјероватно су поква-
риле расположење. Но, људи су различити.
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