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                                      ПОЕТСКА ОДБРАНА ЈЕЗИКА СРПСКОГА  
                                      (из пера Момира Војводића и Милице Бакрач)  
 
   Друштвено-политичке промјене с краја XX вијека  на балканским просторима, 
посебно распад СФРЈ, довеле су и до лингвистичких, прије свега 
социолингвистичких,  еуфемистично је рећи –  несугласица илити трвења.  
Српскохрватски језик, како се у СФРЈ званично именовао језик Срба, Хрвата, 
Муслимана и Црногораца, и сам политичка творевина – будући само преименовани 
Вуков  српски језик (Ковачевић 2007) – доживио је судбину државе која га је за 
службени под тим именом инаугурисала. Распад СФРЈ није, међутим, довео до 
укидања политичких зарад научних критеријума, није српскохрватском вратио 
српско име, него је политичке заблуде само умножио. У већини државица насталих 
од република бивше СФРЈ српскохрватски као преименовани српски још једном је 
реименован, али сад не више новим јединственим него троврсним именом: Хрвати 
су га назвали хрватским, Муслимани (који себи и ново  нaционално име Бошњаци  
надједоше)  босанским, а Црногорци црногорским. Само је код свих што су – без 
обзира гдје живјели –  наставили Србима да се зову он  именом (п)остао српски. 
Будући да је, према свим лингвистичким и социолингвистичким критеријумима, у 
питању  један а  полицентричан језик (в. о томе опширно у Ковачевић 2008) –  
(социо)лингвистички аналоган нпр. енглеском, њемачком или шпанском – није 
постојао ниједан научни основ да се он и код несрба који га употребљавају не 
именује српским. Но, и поред тога Вуков(ски) српски језик  политички је – што је 
за лингвистику као науку потпуно безначајна чињеница –  у појединим 
новонасталим балканским државицама добио науци несагласна уставна имена,  
иако именовање језика, строго научно говорећи,  није нити би смјело  бити уставна 
категорија.  Они који су пригрлили српски језик, не желећи једино његово српско 
име, почели су да одричу чак и  његову српску (етно)лингвистичку суштину 
(Ковачевић 2003; Милосављевић 2003).  Почели су с прогоном српскога имена, 
сматрајући да ће с именом у заборав отићи и његов недвосмислен српски научни 
идентитет. Суштаствени критеријуми почели су да се поричу мимогредним. (О 
односу суштаственог и мимогредног у лингвистици в. у Ковачевић 1996). Мада је 
небројано пута показано да квазинаучно не може бити не само научно него ни 
надомјестак за научно, и да мимогредно не може порећи суштаствено,  ти изанђали 
изговори умјесто критеријума посебно су дошли до изражаја у замјени српског 
црногорским именом језика (в. опширно Стојановић&Бојовић 2006; Ковачевић 
2008).  Ту свој глас нису дигли само лингвисти и/или филолози него и пјесници. 
Многи  је српски  пјесник у различитим приликама па чак и у појединачним 
пјесмама   дигао  глас против прогона српскога језика и неистина о њему 
изношених.  Међу тим пјесницима  посебно треба истаћи  троје што живе у Црној 
Гори  или  су   поријеклом из ње, јер они  цијеле збирке поезије  посветише 
актуелноме усуду српскога језика  и одбрани његовој. Ријеч је о Момиру Војводићу 
и његовој збирци пјесама Самодржа језика српскога из 2005. године,  о Милици 
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Бакрач и њеној збирци Азбучник из 2007. године,  и Зорану Костићу и његовој 
збирци Језикрвље из 2008. године1.   
    И просторно и тематски и историјски најшире је проблем  «усуда»   не-Срба а 
Срба и не-српскога а  српскога језика у збирци «Језикрвље» обухватио  Зоран 
Костић. Но, будући да смо ту збирку с тематско-стилско-језичке старне  
анализирали у посебном  раду (Ковачевић 2010),  овдје ћемо се задржати само на 
карактеристикама  поетске одбране српскога језика у Црној Гори дате у преостале 
двије поменуте збирке поезије: Војводићевој  и збирци поезије Милице Бакрач. 
Обје  збирке имају  не само исти  разлог, или боље речено  повод, него и  циљ 
настанка:  а то је  одбрана  (имена) српскога језика у Црној Гори. Тако сам 
Војводић у кратком поговору својој збирци каже да је она имала  «радни наслов 
ОДБРАНА ЈЕЗИКА СРПСКОГА» (Војводић 2005:119), док је у завршној верзији 
тај наслов добило  четврто поглавље састављено од 27 пјесама. Милица Бакрач у 
посвети својој зборци  каже:  «Посвећено одбрани имена српског језика у Црној 
Гори» (Бакрач 2007: 5). Одбрана (имена)  српског језика експлицитно је, дакле, 
наведена као основни  разлог и циљ настанка  обију  збирки поезије – и збирке 
поезије М. Војводића и оне М. Бакрач. То, међутим, није једина подударност 
и/илити сличност ових двију збирки поезије. Наведене збирке повезује и то што су 
пјесме у њима испјеване и екавским и ијекавским изговором српског књижевног 
језика. То се лако уочава већ по насловима појединих пјесама у једној и у другој 
збирци. Наводимо само неке од 51 Војводићевог наслова маркираног неком 
екавском или  ијекавском лексемом:  Пјесник и шум свевремена; Упорна песма 
уморног песника;   Бог казује над песмама песме; Лабудову песму пева туга; Све 
речи су достојне ловора;   Тад су речи постале иконе; Нове речи долазе од Бога; 
Милосне речи; Лепота је кобна и заразна;  Пјесма је ток од бола до риме; Пјесма 
назре искру у језику; Пјесник пјева пуноћу у Богу;  Муке с ријечима; Зидам тврди 
конак од ријечи;    Бог је ријеч једина голема; Кушање ријечи за стихове;  Мост 
подижем од смјелих ријечи; Слободне се ријечи не кроте; Уснио сам ријеч 
суђеницу; Заметица ријеч пјесмотворка; Бог је отац духа и љепоте итд.   
    И наслови п(ј)есама Милице Бакрач потврђују реализацију те  двоизговорне 
особине српског књижевног језика: Теби љубав певам; Лепота; Желим речи твоје; 
Косовка девојка; Љубавна пјесма због Русије; Њива, дом и ријека итд.  И М. 
Војводић и М. Бакрач покаткад ће чак  у истој п(ј)есми употријебити стихове с 
лексемама из обију књижевних изговора – и из екавског и из ијекавског. Тако ће М. 
Војводић у п(ј)есми «Нове речи долазе од Бога» у прва два стиха употријебити 
једну ијекавску и дв(иј)е екавске лексеме:  О, пјесници, што вас земља лечи, / Не 
бојмо се огња «нових речи»; док Милица Бакрач у «послелошкој»  п(ј)есми 
«Биографија» има и сљедећа два стиха: Ево, никог не кривим што певам и 
запјеваћу;  Ево ја пјевам и певам.  
   Употребом обију изговора српског књижевног језика пјесници потцртавају  
његову недјељивост, његову јединственост, експлицитно доказујући како је  
двоизговорност  његово богатство а не мана. То  потврђују и Војводићеве у 
поговору изречене ријечи: «Неке пјесме у овој књизи могле су да се изговоре само 
«екавицом», а неке само «ијекавицом», јер им је такав музички фон» (Војводић 
2005: 121).  Што и у једној и у другој збирци превладава екавски изговор, мада су 
                                                 
1 Пуни библиографски подаци о тим збиркама дају се у списку литературе и извора  на крају рада.  
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пјесници изворни ијекавци, није никакво чудо ако се зна да је у Црној Гори управо 
екавица на удару – као нецрногорска особина, па самим тим и као један од 
критеријума диобе српског језика на српски  и тзв. црногорски. Јатовска 
двоизговорност у пјесмама обију збирки тако није случајан него свјестан избор 
обоје пјесника. Војводић ће чак то и експлицитно у поговору нагласити. «Није сва 
збирка – ријечи су  Војводићеве –  уједначена у 'ијекавици', 'екавици', 'икавици' или 
чак 'јекавици'  него су (штива) измијешана, пошто сам то чинио намјерно у данима 
велике ларме на 'екавицу' и српски језик, нарочито на ћирилицу, у Црној Гори 
захваћеној заразом србомрзје и србогоније» (Војводић 2005:119).      
  Подударности у  поводу и циљу настанка  наведених збирки поезије с једне 
стране, и подударности у реализацији јатовске двоизговорности с друге стране,  
треба још додати и подударност у избору канонизоване  форме сонета као 
најдоминантиније строфичне пјесничке форме у обје збирке, с тим да је сонетна 
пјесничка форма готово искључива  форма у збирци Милице Бакрач, а тек 
превлађујућа у збирци Момира Војводића. Тим трима подударностима чини се да 
се и завршава списак формално поетских интерферирајућих особина ових двију 
пјесничких збирки. Зато ћемо сада понаособно  указати на најбитније 
карактеристике  обију наведених пјесничких збирки. Најприје оне Војводићеве, ако 
ни због чега другога онда због тога што је она прва  и настала.     
    Војводићева збирка «Самодржа језика српскога» садржи  99 пјесама разврстаних 
у пет  поглавља: 1. Зиданица (са 19 пјесама), 2. Самодржа језика српскога (12 
пјесама), 3. Палимпсести сонети (23 пјесме), 4. Одбрана језика српскога (27 
пјесама), и 5. Азбучна молитва ме чувала (18 пјесама). Прије првога поглавља, 
одмах иза  поткорице – на четвртој страници –  долази слика цркве Самодрже на 
Косову. Није случајно што је управо једна косовска црква, а још је мање случајно 
што је то Самодржа, искоришћена  као фотографски мото цијеле збирке. Најприје 
зато што је Косово највећи историјски и савремени усуд српскога народа, и друго 
што је косовски завјет начин превладавања усуда, пут избављења. Самодржа црква 
је уз то црква у којој је цар Лазар причестио своју војску пред Косовски бој. У  
«Самодржи  језика српскога»   такође би сви што према српскоме језику 
згријешише «причест» за опроштај гријехова  могли узети.  У цркви Самодржи је 
причест узет пред одлучну битку, а као да  управо таквом пјесник сматра и битку за 
о(п)станак српскога језика у Црној Гори. Црква Самодржа је, што је можда и 
најзначајније, позната и као црква из народне пјесме «Урош и Мрњавчевићи», у 
којој Марко у одлуци «на коме је царство» не просуђује «ни по бабу ни по 
стричевима / већ по правди Бога истинога». Зато она штити истину и само истину. 
А истина о језику у Црној Гори је само једна и она је  на страни српскога језика, 
као да поручује Војводићева Самодржа језика српскога.   
   Прозирна значењска мотивисаност што је носи лексема  самодржа  била је један 
од одлучујућих разлога што је на њу фокусирана срж значења самога наслова. 
Етимолошки самодржа очито значи самосаздана2, па је као таква издигнута изван 
сваког «индивидуалитета», она је природна,  или можда натприродна, божанска 
творевина, на човјекове «ћуди» отпорна., неосјетна.     Самодржа тако  на неки 
начин уједињује три српска завјета, три српска стуба што чине националну и 

                                                 
2 Ако, по Скоку, самодржац (бог) значи самосаздани (бог) (Скок 1973:198), онда  аналогно 
самодржа (црква) може имати само значење самосаздана (црква).  
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духовну српску вертикалу: српску цркву, српски језик и српско Косово. То 
нераздјељиво српско  тројединство  опстаје без обзира на усуде што се циклички 
историјски понављају (А и судбина цркве Самодрже то потврђује: некада је Турци 
порушише, данас албански сепаратисти попалише!).   Сами се држе, готово не 
дозвољавајући упитност о  самобитности и вриједности. Тако је Самодржа црква 
не само с духовним него и с језичким темељима. Јер духовност и језик нужно су 
међуусловљени.  
    Зар је онда чудо што наслов Самодржа језика српскога у збирци има  троврсну  
(да ли случајно баш троврсну?) улогу.  Самодржа језика српскога наслов је, 
најприје, збирке у цјелини, потом прве пјесме у збирци, и на крају, наслов другога 
поглавља у збирци (тј. вијенца од 12 претежно сонетних пјесама). Посматрано из 
методолошког угла, у том наслову уједињено је и опште и посебно и појединачно. 
А као да тај у наслов уткани семантички сукус збирке на неки начин потврђује 
садржај и композиција саме пјесме што тај наслов дијели с насловом другог 
поглавља и збирке у цјелини. Прва и посљедња строфа пјесме «Самодржа језика 
српскога» тако гласи:  Зидана од трена постања / Српског рода и српског језика / 
Од ријечи Богу, због опстања / Праве вјере и милосног лика // Светога Саве...(прва 
строфа) Зидали је српски неимари / И аргати са помоћу Бога: / Да српски род и у 
тмуши зари /Самодржа језика српскога.  Зидали је српски неимари,  а у темељ јој 
ставили српски језик и «праву вјеру» као најсуштаственије обиљежје «српског 
рода». Без језика тешко да вјере има, јер како упутити ријечи Богу ако језика нема, 
како Бог да препозна те ријечи као ријечи Светог Саве ако нису на српскоме 
језику. Како да се препознамо јучерашњи – а и будући –  ако не у вјери и језику. 
Зато језик и јесте најподобнији  Самодржи. Због тога насловни стих и има 
композиционо уоквирујућу улогу.  Самодржа језика српскога није само наслов 
пјесме, него и њен завршни стих. Као да пјесник поручује: оно што нас као Србе 
стално детерминише – и на почетку и на крају – јесте језик српски, постојан као 
црква Самодржа.  
 «Материјална садржина» Самодрже јесте језик српски. Баш тако, с анастрофичком 
позицијом атрибута српски. Анастрофа је била стилистички готово нужна. Будући 
да је лексемом самодржа у наслову већ заузета иницијална позиција, још је једино  
комуникативно-стилистички јака остала финална позиција.  И у њу је анастрофом 
смјештен атрибут српски, јер је на њему а не на именици језик – будући да пјесник 
пјева о угрожености језика српскога а не језика уопште – комуникативно тежиште. 
Он, тај придјев, комуникативно је у наслову фокусиран управо финалном 
позицијом. Пошто је актуелни црногорски усуд  српскога језика језика основна 
тема ово Војводићеве збирке поезије, не треба да чуди чињеница што се та 
синтагма,  која представља тематско-семантичку срж цијеле збирке, нашла и у 
наслову чак десет Војводићевих пјесама: Српски језик опрезни је пешак; Заточнице 
српскога језика; Слуга српскога језика; Српски језик говор је искона; Српски језик 
опет је у рову; Српски језик још муче деобе; Српски језик све подноси трпски; 
Српски језик одољеће злоби; Српски језик муче ташти Срби;  Српски језик у 
смјенама муче.  
    А шта то и како о актуелним мукама српскога језика пјева Момир Војводић? 
Једна од највећих и најочигледнијих невоља српскога језика свакако је негирање 
његове етнолингвистичке суштине  кроз негирање његовог српског имена. 
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Војводић посебно и вишепутно наглашава  да то  није само црногорски изум: да су 
актуелна  политичка преименовања  српскога језика  добила готово  «епидемијски» 
карактер, да од српскога језика «домишљањем политичких жреца»  као печурке 
послије кише  ничу именом несрпски «језичци»:  Српски језик немилице муче / 
Азијати и европски Хуни (...)// Од српскога језика језичке /Домишљају политички 
жреци, /Величају говорне разлике, / Не брину их потомци и преци;  //Уз «хрватски» 
међаше «бошњачки», / «Црногорски» и «матерњи» зову, / Српски језик неки зову 
«нашки», / Српски језик опет је у рову – опомиње Војводић у пјесми «Српски језик 
опет је у рову». А као главни разлог «расчетворења» српскога језика и стварања  
«самозваних» и «језика скоровечерњака», Војводић ће  у пјесми «Српски језик све 
подноси трпски» истаћи његово српско име: Љуто бране изроди све љући / Српски 
језик да се врати кући; / Черече га сви што српски зборе, / Хоће кивни да га 
рашчетворе! // Од српскога језика се траци, / Језичићи скоровечерњаци, / Самозову 
«хрватски», «бошњачки», / «Црногорски», «македонски», «нашки», //  Још на нове 
језике у лову / «Црногорски» и «матерњи» зову, / Само да се не назива српски, / 
Српски језик све подноси трпски.  У пјесми «Српски језик још муче деобе»  
Војводић ће  направити чак и градацију међу онима што  што починише  гријех 
преименовања српскога језика, сматрајући најтежим «угриз црногорски»:    Српски 
језик још муче деобе / Черече га репати и куси; / Нагоне га на нове сеобе / 
Отпадници кивни и зли дуси. //  (прва строфа) Нацијице настале од српске, / 
Српски језик раскидају хорски, / У том хуку, усред гужве трпске, / Тежи му је 
угриз црногорски. // Од хрватског и од македонског, / Много љући но угриз 
бошњачки; / У помами расрбљења домског, / Српски језик још зову и «нашки»!  А 
то ће апострофирати и у пјесми «Српски језик одољеће злоби»: Нацијице, настале 
од српске, / Српски језик сад преименују! (...) // Од свих што јад задају Србима, / 
најтежи је ујед црногорски!  Истичући у посебној пјесми да «Српски језик муче 
ташти Срби»,  Војводић ће  у пјесми «Бог Србима даде ћирилицу» нарочито 
нагласити  да је уз српско име и ћирилица као  писмо један  од најиманентнијих 
«божијих» знакова српскога језика: Творац свакој нацији и раси / Даде своје језике 
и боје, / Да их боље познаје у маси, / Да му свако биће својски поје. //  Знак нације и 
црте личности / Свако доби – божји знак на лицу, /Спас божански од зле 
безличности, / Бог Србима даде ћирилицу.  Ниједним од тих божанских знакова не 
могу се, међутим, подичити «Дукљани», па је зато, без обзира на њихову «дреку»,   
њихов језик «немушти»: Могу као пацови и вране / Да урличу док дува и пљушти; / 
Они дреком постојање бране, - / Зато им је довољан немушти. («'Дукљанима' језик 
је немушти»). А и остале  «нацијице настале од српске» у процесу «мијењања 
језика и вјере»  Војводић  ће  опеменути: Танкодушни лакомци без мјере / Мијењају 
језике и вјере. (...) //  Ћириличим у кремењак резик: / ИЗДАЈНИК ЈЕ КО ИЗДА СВОЈ 
ЈЕЗИК. («Издајник је ко изда свој језик»), констатујући да «Српски језик муче 
ташти Срби» а и да  Не ствара се језик залетице («Пјесма је ток од бола до риме») 
    У одбрани језика српскога пјесницима Војводић посебну улогу придаје. Тако  он 
у пјесми «Слога српскога језика» истиче: Српски језик непрестано муче / Сви 
душмани српског национа; / Трпи честе ударце и туче. / Уздахе му чује Васиона //  
Српски језик брзо би сатрли / Да његових није мученика; / Српски бише гласови 
замрли - / Да им није чувара пјесника.  Због тога ће он у пјесми «Док ти окивају 
језик у синџире» завапити: Проговори, барем, кроз ребра, Момире, / Док ти окивају 



 6 

језик у синџире.  А проговорити, макар «кроз ребра» пред призорима свеприсутног 
српскога усуда: Косово без Срба, Ловћен без олтара / Његошевог, што га кључ 
муње отвара.  
   Одбрана српскога језика не своди се само на изношење његових усуда него и на 
искушавању његових пјесничких моћи, и на његовом памћењу, на његовој 
палимпсестности. Војводић ће тако у пјесми «Палимпсест сонет» нагласити:  
Записујем давно избрисани сонет, / Ослушкујем његов ишчезнули ритам, / 
Палимпсест ме држи, пергаментом понет, / Са ког остругани ножем запис 
читам. У језику се чита историја, памћење једнога народа, зато је свака пјесма 
српскога језика и палимпсестна пјесма, а као палимпсестна и пјесма у његову 
одбрану. У «Самодржи језика српскога» таквих пјесама није мало. Зар томе 
најбољи показатељ није и чињеница да цијело једно поглавље које садржи чак 23 
пјесме  носи наслов «Палимпсести сонети». А можда још бољи завршна пјесма 
Војводићеве збирке «Велестинска билина» - настала још давне 1971. године –   која 
има посвету Велесу – богу говора старих Словена, кога пјесник зазива и сљедећим 
стиховима:  
       Ако си свуд присутан, Велесе, творче кажа 

и билина словенских, ослушни данас причу 
чувара твог говора, попут крвавих јажа,  
који муцају, мељу, прежвакују и сричу 
милозвучне ријечи, скубу и твоје тијело 
и нарјечја: бело, било, бјело и бијело,  
и чупају језике браћи разбраћа кивна,  
и кољу ријечима преко језичких међа.  

   Не показују ли и ови стихови да  палимпсестни карактер имају и невоље језика 
српскога, да српски језик уз остале памти и сопствене невоље.  
   А палимпсестност је и  најиманентнија поетска карика  ове Војводићеве са 
збирком «Азбучник» Милице Бакрач. За разлику од Војводића, Милица Бакрач 
неупоредиво је мање  «декларативна», много мање директна  како у именовању  
невоља српскога језика у Црној Гори, тако и у прозивци оних што те невоље 
изазваше.  Њена пјесме у одбрану језика српскога почивају на алузивно-
асоцијативним везама. Палимпсестно фокусирање директне одбљеске има и на 
тему српскога језика. Зато код Милице Бакрач тематски по правилу аналогија 
добија предност над експликацијом, као и посредна над непосредном осудом онога 
што се српскоме језику догађа.  
  «Азбичник» Милице Бакрач на структурно-композиционом плану готово је 
херметички затворена збирка поезије.  То је збирка од 33 пјесме (заправо 34 с 
пјесмом Сестра Батрићева, штампаном на задњој корици, а која најбоље  
одражава тугу и наду, што прожимају садржај  цијеле књиге), с посветом: 
Посвећено одбрани имена српског језика у Црној Гори.    Збирку уоквирују уводна и 
завршна пјесма што у наслову имају ријеч азбучник, с тим што се наслов посљедње 
у тој ријечи и исцрпљује, тј.  с том ријечју и подудара, а у уводној пјесми та  ријеч 
преставља иако синтаксички подређени ипак садржајно упоришни конституент  
синтагме: Предговор Азбучника. Као додатак, ако својеврсни послијелог и пандан 
«посвети» слиједи  33. пјесма Биографија. Између Предговора Азбучника и 
Азбучника смјештено је 30 пјесама, колико српска азбука  и има слова, с тим да су 
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странице пјесама умјесто бројевима пагиниране словном азбучном пагинацијом: од 
а до ш. Како се нижу слова азбуке, тако се  нижу и пјесме од којих  свака као прво 
слово у свом наслову  понавља «пагинирано» слово азбуке:  а – Аманет,  б – 
Богородице дево, в- Вуков запис, ... џ – Џефердар Мандушића Вука,  ш – Шта је 
ово, ево неко доба. Тако се ниже тридесет пјесама испод 30 слова, с тим да свака у 
наслову почиње наредним словом азбуке. И свака је испјевана у форми сонета с два 
катрена и два терцета, тј. од октета и септета.  Нису,  међутим, с обзиром на начин 
римовања у терцетима,   сви сонети истоврсни.  У катренима је увијек остварена 
укрштена рима abab/abab, док се у терцетима (тростисима)  измјењују различите 
комбинације риме, попут: cdc/dee (нпр. «Аманет») или cdc/ece (нпр. «Богородице 
дево») или cde/fef (нпр. «Далеки Хиландар») или cde/dfe (нпр. «Желим речи твоје»), 
што одговара канонизованом облику риме у сонету3 Будући да су све пјесме 
испјеване у сонетима, и будући да свакој наслов започиње наредним словом азбуке, 
логично је да се азбучни сонетни циклус завршава Азбучником, тј. пјесмом од 
тридесет стихова с азбучним акростихом, у коме се, дакле,  понављају почетна 
слова сваке од пјесама, и који онда нужно има тридесет стихова. Азбучник је тако 
својеврсна мајсторска пјесма, магистрал.  Изузимајући  Предговор Азбучника и 
Биографију – почетну и завршну пјесму – збирка има форму својеврсног сонетног 
вијенца. Кажемо својеврсног, јер Азбучник као магистрал није у форми сонета, а он 
и није компонован од почетних стихова претходећих му сонета, него га с њима 
уједињују почетна слова из наслова сонета што су резултирала  азбучним 
акростихом. Збирка је, како се види, компонована врло херметично, с угледањем на 
сонетни вијенац, али са сонетним вијенцем није структурно изоморфна. Најприје 
по томе што код Милице Бакрач акростих није карактеристика само изведене, 
закључне «магистралне» пјесме, него и низа сонете што јој претходе (чак  су 24 
сонета  с акростихом, од којих је  у  20 акростих подударан наслову, а само су  у 
четири акростихови неподударни с насловом, али су нужно  у значењској вези с 
насловом),  а потом и по  постојању «вансонетновјенчаних» пјесама:   уводне као 
претпјесме, и завршне као постпјесме (обје такође с акростихом) и 
постпостпјесме на задњој корици.  Композиција се тако са поетске, са 
композиције сонетног вијенца, преноси на научно-есејистичку,  на композицију 
расправљачку и драмску с прологом или уводом,  и епилогом или закључком. 
Разлог томе највјероватније лежи у самој теми збирке: одбрана језика српскога 
прије је и више научна и политичка неголи пјесничка тема. (Не треба, међутим, 
заборавити да су се  српски писци неријетко оглашавали о српскоме језику и 
поводом њега, о чему најексплицитније свједочи и  хрестоматија:  Ковачевић 
2003а).     
   Иако свака пјесма и збирка у цјелини има савршену пјесничку форму – пјесме 
форму сонета, најчешће с акростихом, а збирка форму својеврсног сонетног 
вијенца, са азбучним акростихом у «Азбучнику» као својеврсној мајсторској 
пјесми, односно магистралу  –    пјесме Милице Бакрач нису ни формални 
маниризми, ни пропагандна наративна поезија. Оне су по правилу   лирско-
рефлексивни записи, лирски прожете српске историјско-палимпсестне теме. Зато и 

                                                 
3 «У канонизованом облику риме у катрену су обгрљене (схематски: abba/abba), ређе укрштене, док 
је распоред у тростисима слободнији и подложнији варијететима и индивидуалним решењима» 
(Грдинић 2007:94).  
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није велики  број пјесама које директно упућују на  актуелни усуд српскога језика у 
Црној Гори као разлог и повод ове пјесничке збирке.  
   Директних упућивања на «усуд» српскога језика нема много у сонетима Милице 
Бакрач. Најдиректније се на то односе стихови у «Предговору Азбучника», с 
алузијом  на  «дукљанско-црногорску» прераду, надоградњу Вукове азбуке:  
»Чигра» нека нова – «слова и гласова», / Нашој деци Буквар истрже из руку! / И 
језик би хтели мењати изнова! / Колико је верних да одуже се Вуку? А одужити му 
се морамо, јер:  Он дарова роду драгоцено бреме! / Да се по њему увек препознамо / 
и од неверних да га сачувамо («Вуков запис»). Језик Вуков српски представља не 
само знак српског препознавања, него  знак разликовања невјерника и вјерника, 
вјерника и издајника. А издајници се лако препознају у «инојезичницима»:  
Успостављајући интертекстуалну везу са «Завјештањима Стефана Немање о 
језику» (Мила Медића) Милица Бакрач ће се ријечима Немањиним обратити 
(црногорским) инојезичницима: Инојезичници! – речи Немањине звоне - / Чујте, 
бедеми се лако не односе! // Није исто веровати, и невера бити! / И само су овде 
један Свети Сава, / Цар Лазар, Карађорђе, / Његош и Матија... //  И њихово име 
језику је глава! / Мој и њихов језик – српски, свети Оче, / А почиње тамо где тој 
завет поче!  
    Као да је жељела да и  примјерима из српске прошлости пoдупре   суд Стефана 
Немање  да «није исто веровати и невера бити»,  Милица Бакрач ће  црногорске  
издајнике српскога језика  аналошки доводити у везу  с  општепознатим 
књижевним и историјским  ликовима  невјерника илити издајника –  попут Јуде, у 
пјесми «Богородице дево»: Цара кад су свога – Једнороднога / Ех, продале Јуде – 
синови невере, / Милошћу тад Отац благослови Бога!, - или пак с   Карађорђевим  
примјером, тражећи од онога ко је чуо Карађорђев аманет кроз његову посљедњу 
ријеч Нека Твој запис о Вождовој речи / сабере браћу – а издају спречи («Аманет»), 
па с  примјером Видосаве, Момчилове љубе, која  У зору ти покров сплете, па 
издаде! / Била љуба, вера, ал јој плати глава! / И данас је зову – куја Видосава! – до 
примјера  оних многобројних што пролазе поред српских светиња Лазарице, 
Милешеве, Високих Дечана, Жиче, не обазирући се не њих, Јер на питање куда 
иду, њихов је одговор: Некуда идемо!  И не интересује их много што то није прави 
пут, него странпутица, беспуће. («Далеки Хиландар»). Зар онда треба да чуди 
чињеница што је  садашњост црногорска преплављенима   лицемјерним 
«Фарисејима», који су показатељ да Издаја браћи свој је име сада! (...) //  Уверићеш 
народ  да ти ниси Јуда!!! / Закон Господњи су погазили већи.../ Ето, ипак дође 
време страшног суда.    
  У времену у ком   превладавају Јуде, Видосаве, фарисеји  и они што не знају куд 
иду зар се чудити да је истине све мање, па и истине о српском језику. Милица 
Бакрач ће ту болну чињеницу изрећи у сонету који успоставља интертекстуалну и 
«интертемпоралну» комуникацију   с  «Огледалом  српским» владике Рада: Свето 
и пречисто свако му слово / Разапеће ко језик, ко Косово! / Преотеће, преписати, 
прецртати! // Српски Владико «Огледало» твоје, / Ком си оставио, јер ће 
попуцати / Од деобе брацке, што истине се боје!  Зато  се пјесникиња  и не може 
начудити  дешавањима у садашњости, у којој су се сви критеријуми измијешали, 
загубили,  што  ни  сан поднијети  није могао, а камоли да то  стварност потврди:   
«Шта је ово, ево неко доба» - Боже? / У редовима првим лицемери сједе! (...) // Ко 
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се сада крсти, а ко ово клања? / Је ли дошло вријеме да Нојева Барка // потоп нови 
чека? Има ли нам лијека? / Сањам ли, гдје су оне мудре главе? / Сјен до сјени поста 
човјек до човјека...// Честитам господи, што ордење славе, / плачући, Мајко, 
молим Те, опрости, / предака у земљи преврћу се кости. («Шта је ово, ево неко 
доба»). Ружна садашњост као да потпуно ништи славну прошлост, па  због овакве 
садашњости «предака у земљи преврћу се кости». Садашња бол због царевања 
лецемјерства као да налази палимпсестни одбљесак у боли што нам опомиње из 
прошлости, и која као да се у садашњости понавља, попут  боли «Гојковице 
младе», јер: Ослепише ме и ставише на муке! / Гојковицу моју зором погубише!, 
односно Јефимијине у «везак» уплетене боли: Ево само једна чежња неизмерна // 
За молитву кћери што искрено рида: / Ако мила «госпо» за нас слабе молиш, 
/Крепиш нас везом и наше боле болиш. («Јефимијин везак»);  или пак «Симонидине 
туге», која допире и до данашњице,   будући да   Туга сва косовска капље из твог 
вида! // У даљини, видим, још проливаш сузе! / Громко заплаках руке кад ми узе.../ А 
бол ми биће сломи, сестро, Симонида!  
    А излаз – излаз је, с једне стране,  у враћању и чувању   светосавског духа, што  
га захваљујемо  «Растку Немањићу»: Молитву кад монах светогорац каза - / Амин 
... да род српски увек сабран буде! / Његова реч свака даде путоказа! //  (...) Ћивот 
Светог Саве душманин нам спали.../ Уистину, још смо дух му сачували!  А,  с друге 
стране,  излаз је у «борби», у непристајању на неистину умјесто истине, у 
проналажењу  узора за борбу  у свијетлој прошлости. Зато се пјесникиња и 
поистовећује  с «Косовком девојком»: Косовка девојка – обећах да ћу бити!,  и  
тада  Вртим се, тражим ратнике и вође, / Кондиром својим лека да им пружим!, 
али не налази увијек оне које тражи, зато што они које проналази  Ево, кажу, ово 
наше поље није!,  тако да се  умјесто с решењем с   питање сусреће:  Језик и веру 
Господ што је дао / Која ће, Милоше, снага да заштити?  А снага није нити може 
бити у ћутњи, намјесто ње пјесма нам треба:   Мучно је ћутати као свезан камен, / 
Ал сужањ је свако ком су нема уста! / Треба нам песма, ко уз Божић пламен, // И 
да цела буде истина, лепота... («Хлеба Матијиног»). А чак прије од пјесме 
«синови» који ће «Ђорђијево копље» носити и употријебити:  Па уместо, сине, да 
ти појем срећу, / Љубав и Веру, ја ти у твом крају / Ево, копље пружам да чекаш 
аждају!  Борба треба Мандушиће, како би се остварио  «санак» о љубави, јер тога 
«санка» без борбе и не може бити:  Ако борби, Вуче, икад краја дође - /Рањив, 
снивај санак о Анђиној коси («Џефердар Мандушића Вука»).  
 У «Азбучнику» као завршној «мајсторској пјесми» ове збирке као својеврсног 
сонетног вијенца  пјесникиња ће подлогу  за наду да српског  језика «врело 
пресахнути» неће пронаћи не само у нећутању и  мандушићевској борби, него  још 
прије у  пјесми Вуков(ск)ог језика српског што у «стиснута три прста»  светосавски 
сажима  «човечност, језик и веру» као заштитни побједнички знак:    
Вуковог језика врело, да не пресахне, Боже!  
Грех је спустити чело док се тирани множе. 
Дубока моја надо, не дај да вера клоне! 
----------------------------------------------------  
Њивом што беше моја, хоће да сеју семе!  
Устај и њиву своју спаси и сечу спречи! 
----------------------------------------------------  
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Човечност, Језик и Вера кад стисну се у три прста, 
Џелате чека потера, кад стану испред крста!   
Шта чекамо? Вуковски појмо! – Вечно кроз Савина уста! 
     Српски језик  «уста крепи језиком савскога вина», па његова одбрана  – као да 
пјесникиња у «Биографији» као послијелогу још једном потцртава и закључује – 
јесте одбрана властите «њиве», властите куће, и предака што је сазидаше, свијеће и 
кућне славе, свега онога што «српским језиком млечи». Друкчије речено: то је  
одбрана властитог идентитета као властите «биографије»:    Кућу сазидаше преци! 
У кући како се збори? / У дому чији су свеци? И свећа чија нам гори? / Моја се уста 
крепе језиком савскога вина, / Очи још нису слепе док песму пишем за сина! (...) 
//Ево ја пјевам и певам! Појем из ризнице речи! //Сав предео којим се девам – 
српским језиком млечи. 
 
                                                                        *  
    И да закључимо: књиге поезије Момира Војводића и Милице Бакрач на убједљив 
пјеснички, умјетнички начин указују на актуелни  усуд српскога језика у Црној 
Гори. Нису то књиге што у стихове једва угуравају идеје, него књиге у којима 
одбрана језика српскога као садржај у сонетним пјесмама  налази једини подобан 
израз. То су  књиге што упечатљивије од сваке научне расправе одсликавају 
невоље српскога језика и оних који национални идентитет њему захваљују, без 
обзира да ли се или не и сами с тим  декларативно саглашавају. Јер и толика жеља 
за  преименовањем српскога језика, као и жеља за фаворизовањем  политичких над 
научним критеријумима – више је него јасан показатељ да декларативно одрицање 
од српскога језика за разлог има бијег од истине и о себи и о српскоме језику. А ту 
истину о Србима  у Црној Гори – и то и онима који тако хоће и онима који  тако 
неће да се зову –  и српскоме језику у Црној Гори  – и то и тамо гдје се он јавља под 
својим и тамо гдје се он јавља под лажним, «црногорским» именом –   Момир 
Војводић и Милица Бакрач тако су  у своје  збирке преточили  да њен пјеснички 
сјај обасјава сваки кутак гдје  још  мрак неистину крије. 
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