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ВЛАТКО СИМУНОВИЌ

Предговор

Сознанијата кои науката за книжевноста ги има за црно -
горската поезија создадена во 20-от век не се система ти-
зирани. Валидни третмани постоеле (едиција „Луча“), 
но тие се во суштина парцијални и според досегот тешко 
можат да се одредат поинаку освен како квалитетно од-
ра  ботени подготвителни работи, од информативен ка-
рак  тер за идните истражувачи кои на корпусот на црно-
горската книжевност ќе му пријдат со амбиција да го 
согледаат во тоталитет.
 Единствена оценка на црногорската наука за книжев-
нос та е дека нашата поезија од 20-от век е израз на 
идео лошки и културни услови, и дека претрпела бројни 
мени од кои секоја е во тесна врска со мените кои ги 
поднесувало битието на црногорскиот колективитет.
 После епохата на романтизмот и Петар II Петровиќ 
Његош кој, неспорно, заедно со Мицкјевич и Пушкин, 
е најимпресивниот дел од таа стилска формација кај 
Сло ве ните, во црногорската книжевност следуваат низа 
негови епигони чие пеење, вклучувајќи го и она на кралот 
Никола I Петровиќ, едвај да се вредни за помен.
 Во 20-от век Црна Гора влезе како кнежевство / крал-
ство, аграрна земја со едвај неколку индустриски погони 
и со суверен опиен од панславизам. Потоа несреќно и 
несмасно ѝ се спротивстави на Хабсбуршката монархија. 
Во конфликт со својот западен сосед влегува поддржувајќи 
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иќ ја, како што ќе се покаже вероломната, Србија. Цената 

која поради тоа ќе ја плаќа во текот на целиот 20-ти век 
е страшна. Црна Гора, земја сојузничка на победничката 
али јанса, после Првата светска војна е избришана од 
поли тичката мапа на светот. Династијата Петровиќ Ње-
гош е детронизирана. Црногорската православна црква е 
укината со декрет на српскиот крал Александар и ста вена 
под ингеренција на Белградската патријаршија. Земјата е 
систематски духовно и материјално пустошена. Културата 
и просветата стагнираат. Сите институции кои би можеле 
да дадат еманципаторски импулс се во туѓи раце. 
 До почетокот на триесеттите години од 20-от век 
Црна Гора е, ако ги исклучиме накажаните римувани 
десетерци и ласцивните осмерци, поетски нема.
 Поетски Црна Гора проговара во мигот кога, во зоната 
на контактот помеѓу уметноста и стварноста, акуму-
лираната енергија еруптира во исказ на егзистенција 
иницирана со творечки индивидуализам. Проговара во 
мака, во инат со испеаните строфи на Мирко Бањевиќ, 
Ристо Ратковиќ, Јанко Ѓоновиќ, Радован Зоговиќ... 
Борбениот индивидуализам на тој ешалон црногорски 
поети ja постулира спрегата на етичко-хуманистичката 
традиција на Црногорците и револуционерниот дух на 
епохата. Во делото на Ристо Ратковиќ, црногорската 
поезија го бележи (задоцнетиот) рефлекс на класичниот 
модернизам. Делото на Радован Зоговиќ, на ниво на 
одбрана на поетската и човечката слобода, претставува 
борбен тип на меѓувоена поезија. Пеењето на Мирко 
Бањевиќ е оптимален склад на две тенденции кои ја 
одбележуваат меѓувоената поезија, со тежнеење кон 
политичко и уметничко ослободување.
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Во материјата прозорец

 Модерната црногорска книжевност од сенката на 
Његош прв ја изведува Мирко Бањевиќ со превратнич-
ката книга Побуна на умот. Неговиот обемен опус е 
во знак на полифоно богатство. Според духот и ја зи-
кот, поезијата на Мирко Бањевиќ, кога станува збор за 
црногорската книжевност, со децении беше ненадмина-
та. За жал, изостана адекватен книжевно историски 
мониторинг, па овој поет денес се набљудува низ приз-
мата на сеќавања на идеологизираните учебници чии 
супстрати, со децении, беа неговата поема Сутјеска и 
лирските структури Разговор на коските, целосни 
творби, но естетски инфериорни во споредба со поемите 
Гости или Предвесник на злото. Неправдата напра-
вена врз оставината која на црногорскиот јазик му ја 
заветува Мирко Бањевиќ, можеби е најболната во низата 
превиди кои нашето поколение го прави во однос на 
класиците на црногорската национална библиотека.
 Своето поетско (и егзистенцијално) кредо Ристо 
Ратковиќ го скицира во исказот: Да не се сомнева во 
уметноста, сите нејзини води течат во спасоносното 
море на убавината. Тој е поет со длабока трагичност, со 
придвижување кон субјективното внатрешно кое резул-
тира со рефлексии на длабоки немири од искуствата на 
минливоста. Севкупниот негов творечки опус е реали-
зи ран во духот на модернистичкиот реализам. Ратко-
ви ќевите поетски слики ја искажуваат суштината на 
нештата. Кога ја разгледуваме актуелната позиција на 
претставниците на црногорската модерна и меѓувоена 
книжевност, најцелосно е зачувано сеќавањето на 
неговото дело.
 Радован Зоговиќ е најизразен претставник на соци-
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иќ јално-дескриптивниот поетски исказ во црногорската 

кни  жевност. Но, за разлика од своите сопатници во пра-
вец на реалистичката доследност, Зоговиќ не е склон кон 
мисловни шаблони. Марксистичката теорија и социо-
логијата на уметноста се нејзин магистрален правец, но 
неговата поезија не е класно одредена до нивото кога 
естетското својство на творбата станува подредено на 
елементот на социјалната пропаганда. Неговото ремек-
дело Песните на Али Бинак е уникатно сведоштво за 
албанската драма која својот расплет ќе го има во наше 
време. На книжевната сцена Зоговиќ делуваше повеќе 
од пет децении. Долго време, поради елементарната 
човечка доследност на своите идеи, беше стигматизиран 
од некогашните соборци.
 Во Втората светска војна црногорскиот народ се 
приклучи кон антифашистичката коалиција. Најголеми-
от дел од водечките поети се припадници на кому нис-
тичкото движење чии оружени формации го про те   руваат 
фашистичкиот окупатор од Црна Гора. Комунис тичкото 
движење после Втората светска војна ја капитализи ра 
својата улога во ослободувањето на земјата и еманци-
пирањето на широките слоеви на населението. Црна 
Гора како една од шесте југословенски републики, под 
управа на Комунистичката партија, делумно ќе ја обнови 
својата државност и ќе влезе во финалниот процес на 
конституирање на црногорската нација. Писателите 
со децении делуваат во манирот на социјалистичкиот 
реализам, односно во идејно-тематска инертност. Од ова 
правило, делумно, исклучоци се мајсторите од „старски 
ков“ кои ги стигнува резигнација и под влијание на 
тој сентимент ги даваат своите најдобри плодови: М. 
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Во материјата прозорец

Бањевиќ, Р. Зоговиќ, Р. Ратковиќ, Ј. Ѓоновиќ, 
Стефан Митровиќ...
 Во негативен (соц-реалистички) контекст не може 
да се доведе ни сентименталистот Александар Лесо 
Ивановиќ. Овој поет ќе се смета за зачетник на спе-
цифичниот манир „лесни ноти“ кој широкиот круг след-
беници го крунисува во делата на двајца никшиќски 
поети, Витомир Вито Николиќ и Милан Дуг Кривокапиќ.
 Квалитативната отстапка од соц-реалистичкиот ма-
нир делумно, во почетокот на шеесеттите, успева да го 
направи генерацијата која почнува да делува според 
образец на поинаков вредносен систем. Намерите на тоа 
поколение, кое и денес е активно, ги претставува Еврем 
Брковиќ, поет кој, од сите нив, најпотполно успева од 
традицијата да направи новост. Идеен стожер на неговото 
пеење е естетскиот активизам. Традиционалните (темат-
ски) елементи во неговиот опус се доведени во позиција 
на содејство со современоста. Брковиќевото пеење е жива 
културна историја на црногорскиот етницитет, ставена во 
функција на уметничката пракса. Континуирано ставајќи 
ги традиционалните елементи, со сосема невообичаени 
ситуации, полихисторот и антибарбарусот Еврем Брко-
виќ е единствениот кому со децении во континуитет 
му успева своето дело и општествениот ангажман да ги 
држи во центарот на случувањата.
 Во почетокот на седумдесеттите, својата прва книга 
ја објави Младен Ломпар, еден од амблемите на црно-
горската национална библиотека и стожер на цела една 
естетска формација во поновата црногорска поезија. 
Неговите следбеници (повеќето автори кои припаѓаат 
на новата црногорска книжевност не спорат дека тоа се) 
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иќ црногорската книжевност ја поместија надвор од досегот 

на локалните оспорувања. Писмото на Младен Ломпар е во 
знакот на современите европски поетски парадигми. Тој 
е активен промотор на бројни плодоносни тенденции на 
овдешната поетска пракса. Единствен е, од црногорските 
модернисти, кој со децении, на различни „прашања“, 
не дава исти поетски одговори. Не повладувајќи им 
на типизираните форми на малодушноста, со својата 
поезија, хаотичноста на реалниот свет и црногорската 
историја, успева да ја направи пообмислена.
 Кон крајот на седумдесеттите, со атипичната поетска 
книга Цртач на стрипови се огласи Миодраг Вуко-
виќ. Книгата во целост ја надживеа атмосферата на 
времето во кое е создавана и годинава авторот приреди 
обновено издание.
 Осумдесеттите, поконкретно втората половина на таа 
деценија, ги одбележа поетската активација на Милорад 
Поповиќ, поет со резигнирана и со жестина обременета 
харизма. Бележејќи ги и јазично петрифицирајќи ги (не)
историските секвенци, овој поет го поетизира сомнежот 
во логиката на Духот на мноштвото и ги ревитализира 
кон кретни искуства. Престројувајќи ги постојните еле-
мен ти на црногорското пеење и проширувајќи ја зона та 
на поетското со продори во областа на непоетски сек-
венци, Поповиќ успева да биде иновативен во конти-
нуи тет и сензибилно да го збогатува своето писмо. 
Тво рец е на монументално поетизираниот летопис на 
историската престолнина, Цетиње. За феноменот на 
декларативната сантификација на култниот град, Попо-
виќ со „сув и горчлив јазик“ проговара од визура на (не)
пристрасен субјект и ја соопштува автентичната порака 
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Во материјата прозорец

на традицијата, делувајќи едукативно врз средината, 
фаворизирајќи го урбанитетот како модел на одговорно 
однесување. Неговата недоктринарна поезија е потврда 
на доктрината дека „песната не кажува нешто – таа е 
нешто“. За почит е неговиот удел во промоцијата на 
современата црногорска книжевност и создавање врски 
во регионалната книжевна соработка.
 Во почетокот на последните две децении од 20-от век, 
Црна Гора се најде на историска раскрсница. Вторпат во 
еден век (како политички субјект) таа е пред исчезнување. 
Системот на вредности кои со векови ја постулирале 
нејзината виталност е фрлен в бездна. Заедницата е ос-
тро биполаризирана. Се актуализира прашањето на 
црногорската државна самостојност, правото на имену-
вање на јазикот со црногорското национално име...
 Во текот на општествената дебата за тие праша ња, 
писателите се интегрираат околу две остро спротивста-
вени идеолошки концепции.
 Писателите кои упориштето за своите поетички начела 
го наоѓаат во псевдомитолошките обрасци ја негираат 
самобитноста на Црногорците. Ги карактеризира унисо-
но писмо, склоност кон романтичарски наративи, темел-
ни недоразбирања со духот на епохата... Во текот на 
општествената дебата која во текот на деведесеттите 
во Црна Гора се водеше на тема објективизација на 
црногорскиот национален индивидуалитет, тие се одре-
ди ја како застапници на српската национална култура. 
Тие создаваат во рамките на стандардите на српскиот 
литературен јазик.
 Писателите кои со својот ангажман настојуваат да го 
афирмираат црногорскиот индивидуалитет ги одликува 
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вред нос тите на отвореното општество. Нивните дела 
се одредени со специфичности на стандардизираниот 
црно горски литературен јазик.
 Во историскиот „цивилизациски судир“ кој почна 
во втората половина на осмата деценија на 20-от век, 
поетиките на групациите писатели кои творечки го 
афирмираат црногорскиот субјективитет се покажаа 
општествено прифатливи.
 Државата Црна Гора е обновена во 2006 година. 
Црногорската книжевност денес е нејзин заштитен знак 
и несомнено најквалитетниот „културен“ производ кој 
таа го има.
 Црна Гора е мултиетничка и мултикултурна држава. 
Нејзината рецентна книжевна сцена е сегментирана, 
па со право денес можеме да зборуваме за црногорска, 
српска, бошњачка, хрватска, албанска книжевност во 
Црна Гора. Приредувачот со терминот „црногорска пое-
зи ја“ го означува тоталитетот на поетската егзистенција 
која се искажува на почвата на Црна Гора, а не етнич-
ката припадност на авторите ниту припадноста на 
нивните дела во културолошкиот образец одреден со 
црногорското национално име. Во овој избор, покрај 
авторите кои ѝ припаѓаат на црногорската книжевност, 
застапени се и автори кои го претставуваат српскиот 
(Миодраг Вуковиќ) и хрватскиот (Виктор Вида) 
културен ентитет на државниот простор на Црна Гора, 
како и автори родени во Црна Гора а чии поетски пракси 
се афирмирани во соседството (Марко Вешовиќ, 
Новица Тадиќ)...
 Посебен статус во овој избор на црногорската поезија 
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има Марко Вешовиќ. Формално тој се реализира во 
рамките на босанско-херцеговската литература. Идеј-
но и тематски тој е поет на сараевскиот пекол, сим бол 
на градот кој го убиваа српските хаубици и отпор кон 
фашизмот од сите провиниенции. Со духот и сензибили-
тетот тој му припаѓа на епицентарот на светлата страна 
од црногорското битие. Во иста мерка, колку своевре ме но 
беше Радован Зоговиќ, Марко Вешовиќ е принципел-
но дистанциран од сите обиди за ревизија на чие било 
минато.
 Љубо Ѓурковиќ е импозантна интелектуална фигу-
ра чии поетски и театарски ангажмани ги респектира, на 
неистомислениците инаку традиционално ненаклоне та, 
според националниот црногорски/српски клуч полари-
зи ра на интелектуална сцена во Црна Гора. Ѓурковиќ 
е творец на поетско дело чие значенско богатство е 
обратно-пропорционално на неговиот обем.
 Љубета Лабовиќ во своето пеење ја инкорпорира 
севкупната европска традиција. Мајстор е на цитатноста.
 Автентичниот poeta ludens Васо Милуновиќ кратко 
делуваше на црногорската книжевна сцена. Револтот и 
демонстрирањето несогласување со општоприфатените 
егзистенцијални обрасци во опкружувањето се начелна 
цел на неговото поетско ангажирање. Трајно посветен 
на меланхоличното чувствување на светот, горко ја 
исмејуваше стварноста сведочејќи, што за црногорски 
услови е реткост, дури и за најдлабоките семејни и 
локални социопати. Во изразна и формална смисла, 
покажа ретка храброст за промени, ризикувајќи да стане 
неразбирлив.
 Лидер на движењето на новата црногорска книжевност 
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чувственост чии ерудитивни поетски бравури значајно 
го прошируваат регистарот на црногорското пеење. 
Референцијални се со поетско искуство од поширок опфат, 
од антиката до егзистенцијалистичката филозофија и 
битниците. Неговата, на мигови наративна поезија, ја 
карактеризира совршена ритмичка организација. Брко-
виќ поезијата во поново време ја третира како „рабна 
активност“ на својот интелект и доминантно е фокусиран 
на раскажувачка проза и ангажирано новинарство.
 Богиќ Ракочевиќ во функција на виртуозна игра 
со исклучителен интензитет тематизира желби, тегоби, 
чувства на вина, суштински преломи во црногорскиот 
урбанитет. Неговиот лиризам има елементи на непре-
стај но преиспитување на границите на положбата на 
лирскиот субјект. Неретко содржи и многу конкретни 
црти на лично искуство.
 Поезијата на Небојша Никчевиќ е во знакот на 
самоста на лирскиот субјект, постојано отсуство од 
мотивација, дефицит на перфект, бизарни и непред-
видливи форми на искуство.
 Александар Бечановиќ е најпринципиелниот ак -
тер на црногорската постмодерна книжевност. Номен-
кла турата на таа естетска формација во неговите текстови 
е неповторливо функционална.
 Есенцијата на поетската пракса на Павле Горановиќ 
е сознанието дека светот е единствено чудо на јазикот. 
Прв во Црна Гора поетски ја операционализира идејата 
за спекулативната несведливост на светот. Овој поет 
со длабоки претскажувања го нарекуваат црногорски 
Борхес. Обајцата се чисти поети на Библиотеката, живо-
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ти те на луѓето имаат склоност да ги едначат со одеци 
на одредени страдања, инсистираат врз бесмртноста на 
јазикот и хармоничната мерка од неизмерно знаење. 
Највисоките дострели на црногорската поезија на 20-от 
век во поетската пракса на Павле Горановиќ се стандард. 
Овој автор ги сублимира сите позитивни искуства 
на поетската пракса на своите претходници, како на 
домашното, така и во шпанското и германското говорно 
подрачје.
 Најмаркантни нови фигури на црногорскиот лиризам 
во последните години се жени. Поезиите на Јованка 
Уљаревиќ и Сања Мартиновиќ може да се маркираат 
како нулта точка на новите тенденции на црногорската 
поезија чии централни експоненти, треба ли да се 
потсетува, од нејзиното втемелување до крајот на 20-от 
век, биле мажи. Појавата на поетеси од нивен ранг може 
да се посматра како финале на општиот антрополошки 
пресврт кој во Црна Гора се случи во текот на 20-от век.
 Секако, ова е само еден од можните избори. Работеј-
ќи на него приредувачот сето време мораше да ги 
има на ум законитостите / нужностите на процесот на 
транслитерација. Многу остварувања чии високи естет-
ски дострели ги постулираат црногорската лексика, про-
зо   дија и културен контекст, не се најдоа во овој избор. 
Конкретно, поезијата на Мирко Бањевиќ, блиска на 
општата црногорска лингвистичка норма, во јазичниот 
оригинал е супериорна над поезијата на неговите совре-
меници и над поголемиот дел од црногорската поезија од 
втората половина на 20-от век, но и тешко преводлива 
кога станува збор за неговите најкомплетни остварувања 
(поемата „Гости“). Поради тоа, во некои случаи, можно 
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па норамски приказ на црногорската поезија не ги внел 
најефектните лирски структури на Мирко Бањевиќ, 
Радован Зоговиќ, Еврем Брковиќ, Младен Ломпар... За 
жал, со нивното пренесување на друг јазичен брег и во 
друг културолошки амбиент неповратно би биле загубени 
нивните примордијални квалитети, па приредувачот, со 
најдобра намера, беше принуден да прави компромиси, 
така што, делумно, овој панорамски приказ може да се 
смета за непотполн.
 Но, кога е основната цел во прашање, а целта беше 
да се претстават магистралните тенденции на тој корпус 
од нашата национална книжевност, не веруваме дека е 
можно да се артикулираат принципиелни и логички 
издржани приговори, барем кога се работи за избор на 
претставници со акцентирани поетски пракси.
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РИСТО РАТКОВИЌ

Бивши ангели

Богојавленски бучеа небесата, огромни,
Ѕвездени, студени.

Се симнувавте на реката смрзната,
Високи, вити, убави,

Ангели бивши, знам:
Го кротевте мракот во водите.

Во моето срце-ѕвоно ѕвоневте 
Со крин,
Да не свенам од живот.

Кој ли ве избрка од изворот
На окото мое...
Не ве гледам.

Уште само во снежното цвеќе прозорско
Ги барам крилјата и колената ваши прекрасни.

Попусто.


