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Трагови времена

„Сутра“ као да је било јуче

Било је то прије равно 46 година. Далеке и прве послијеземљотресне 
бањалучке 197о. године. Група младих и разбарушених стваралаца, 

писаца, глумаца, новинара и иних радозналаца покренула је ревију с на-
словом „Глад сутра“. Били су ту покојни Спасоје Перовић, Мићо Шушница, 
Славко Баришић, па Никола Вуколић много живи Исмет Бекрић који се 
сада скрасио у Словенији и, коначно, Ранко Прерадовић. Бавили су се ти 
људи у ревији свим и свачим, почев од поезије, посредством прозе, пре-
ко свих видова критике (које је било за разлику од ововремености), до 
друштевних тема и дилема. Једна од ових потоњих, рецимо, бијаше питање 
омладинских радних акција, што бисмо данас могли именовати такозва-
ним волонтерским радом. И још мнго је тога било ту, да се разумијемо, 
а што је одражавало оновременост. Хоће ли нашим садржајем сада бити 
одсликана и показана ововременост?

Ономадно је Сутра имало издаваче и суиздаваче: новине „Глас“, које 
су биле  седмични званични Босанске крајине те Општински комитет 
Савеза омладине Бања Лука. Отуд и чињеница да је четврти број (из-
ашла су само три броја) ревије напросто забрањен. Прећутно, безбели, 
јер није се никоме дало да од тога прави нови неки скандал, поготово 
што су људи из редакције „Гласа сутра“ били, углавном, већ запослени 
у државним и друштвеним органима и организацијама и имали су, сви 
скупа, изванредну репутацију и сигурну будућност. Уз то, носећи човјек – 
главни уредник „Сутра“, Исмет Бекрић, био је високи руководилац листа 
„Глас“, а одговорни уредник Ранко Прерадовић био је дописник листа 
„Младост“ из Београда за подручје Босне и Херцеговине, са сједиштем у 
Сарајеву. Наслиједио је у то вријеме злообиљеженог Војислава Лубарду, 
па је било опасно такнути га на било који начин. И, ето, наше је „Сутра“ 
тада прећутно забрањено. А повод забрани бијаше исцртана граница оне 
Југославије са испрекиданим линијицама и тачкама, као да смо слутили у 
вријеме буђења МАСПОК у Хрватској и либерала у Србији могући распад 
те државе. Наравно, прије 1974. и доношења Устава СФРЈ који је створио 
предуслове за сецесију њених републике до чега је, ато, на крају дошло.

Ово наше, ново „Сутра“, које моће а и не мора да носи предзнак – глас 
– чини се, као нема ко забранити, нити нам може ишта на путу стајати 
да некако оставимо понеко зрнце истине о ововремености која је, мора 
се признати, итекако сложена и мрачна у овој нашој отаџбини (илити до-
мовини) Босни и Херцеговини за коју се боре странци више него ми, овдје 
живећи и патећи. Све је то, наравно, више смијешно него ли озбиљно, 
али, авај, одакле смијех кроз сузе. Нема га нити може бити!

„Сутра“ ће, зато, свједочити онолико колико може (и ако га има чиме 
држати ентузијазам покретача) јер у новонасталим друштвеним околно-
стима нико више не води рачуна ни о чему него само о себи и сопственој 
загледаности у сутра. Тај лажни и смијешни новостворени поредак којем 
се ни име наслутити не може, акамо ли поријекло друштвеног уређења, 
то капиталистичко копиле чији смо покусни кунићи, све то не улијева 
нам наду да иће ико на нас иодакле погледати. А о забранама нема ама 
баш ни ријечи!

Бавећи се, дакле, са маргине друштва суштином у областима какве 
су – култура, умјетност, друштво – како стоји у заглављу наше ревије 
„Сутра“, која излази у оквиру нашег раније постојећег листа „Крајишке 
новине“ који је, због свега напријед нареченог морао престати излазити, 
чинићемо колико је у нашој моћи да задовољимо прохтјевима сарадника и 
читалаца. Све остало нам је тек толико колико је овом овдје нашем стању 
стало да постоји и даље истрајава Књижевна заједница „Васо Пелагић“ , 
Бања Лука, издаваћ и покретач нашег „Сутра“. 

Редакција
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Поводи

Двије деценије „Пелагића“

Када је у јесен 1996. године, на ос-
нову одлуке тек одржане Скуп-

штине, наш члан, адвокат Сача 
Палија, озваничио судски постојање 
Књижевне заједнице „Васо Пелагић“, 
Бања Лука, мало ко је од нас триде-
сет потписника списка темељника 
оснивања заједнице рачунао да ће 
тако брзо, скоро као ударцем длана о 
длан, прочи двије деценије. Још мање 
смо, активисти ове организације, 
радећи предано и самопријегорно, 
осјећали ту брзину пролазности 
времена, рачунајући само на оно 
што радимо и шта остаје иза нас. 
А већ смо те јесени прије двије 
деценије, по увођењу у судски по-
пис, објавили прву нашу књигу: „Рам 
за главу“, збирку афоризама Војина 
Тривуновића. Од тада па до сада смо, 
гле чуда, објавили 663 наслова раз-
личитих стваралачких жанрова, од 
сатире, хумора, преко приповиједака 
и новела, до збирки пјесама, прича, 
романа или публицистике које је, у 
виду монографија и других књига, 
„потписало“ више од пет стотина на-
ших аутора, најчешће самих чланова. 
Мада непрецизно, али сматрамо да 
је укупан тираж објављених књига 
већи од 25о.ооо примјерака. Од тога 
смо броја више од петнаест хиљада 
објављених књига даривали основ-
ним и средњим школама, народним и 
предузетним библотекама, као и раз-
личитим организацијама које су се 
бринули о књизи и залагали се да она 
на неки начин дође до читалаца. На 
том је плану много радио Клуб књиге 
Књижевне заједнице „Васо Пелагић“ 
који је неко вријеме дјеловао и као 
врста библиотечке издаваонице 
књига, пошто смо књиге давали на 
читање члановима који су имали 
жељу и потребу да их читају и на тај 
начин помније прате нашу издавач-
ку дјелатност. Овдје, када је ријеч 
о издаваштву, посебну захвалност 
дугујемо Издавачко-штамоарској 
кући „Графид“, власништво Бране и 
Срђана Иванковића, гдје је највећи 
број књига управо штампан овдје, а 
почесто смо се умјели „споразумјети“ 
јер финансијске инстанце нису баш 

нарочито наклоњени КЗ „Пелагић“, 
која је врста аматерске, а не органи-
зоване издавачке куће под капом 
друштвене пажње.

Послије извјесног времена 
већ 1997. Године покренули смо и 
„Крајишке новине“, најприје као 
троседмичник, којег је финансијски 
подржао ЈУСЕИД, а касније као 
мјесечник. Изашло је четрдесетак 
бројева наших новина, али нисмо 
истрајавали из различитих разлога, 
посебно због тога што нисмо има-
ли амбиције прерасти у неку врсдту 
издавача новина. Мада, мора се ка-
зати, читаност „Крајишких нови-
на“ је била добра, а у оквиру овог 
листа излазио је и сатирични лист 
„Јазавац“, најприје као сопствено 
издање, а послије као пригодан 
прилог „Крајишких новина“. Укуп-
но је изашло 17 бројева „Јазавца“, 
а „Крајишке новине“ и „Јазавац“ 
остварили су укупан тираж од око 
9о.ооо примјерака. 

Занимљиво је да смо хумору и 
сатири поклањали значајну пажњу, 
па је наша награда „Умовање чистога 
разума“ остала међу усамљеницима 
третмана те врсте књижевног ства-
ралаштва. Ову је награду до сада до-
било девет, а ускоро ћемо додијелити 
ову награду десетом посленику ху-
мора и сатире. Међу добитници-
ма награда су проф. др Слободан 
Јанковић, проф. др Стеван Р.Стевић, 
Душко М.Петровић, Бране Моцоња, 
Живко Вујић, Миладин Берић и дру-
ги. Од прије три године увели смо и 
књижевну награду „Пелагићев руно-
лист“ коју су до сада добили Душко 
М.Петровић, Милош Милојевић и 
Зоран Хр. Радосављевић, а ова се на-
града додјељује скупа са Завичајним 
друштвом „Змијање“, Бања Лука, 
организатором „Кочићевог збора 
и Ликовног саборовања „Змијање“, 
чија су остварења, заправо, награде 
нашим награђеним.

Уз то, организовали смо различи-
те манифестационе садржаје: првен-
ствено промоције наших издања, али 
и „Митинг смијеха“ којих је одржа-
но осам, па разне друге књижевне 

и трибине на којима се говорило 
о различитим темама и појавама. 
Посебно је значајно наше учешће 
чланова на различитим скуповима 
како у РС и БиХ, тако и у Србији, 
Македонији, Црној Гори и другдје, а 
свих тих двадесет године „Пелагић“ 
учествује и на сајмовима књига, 
од бањалучког, па београдског, до, 
чак, неких иностраних, гдје су наше 
књиге ишле са издањима других из-
давача Републике Српске, пошто је 
Књижевна заједница „Васо Пелагић“ 
иницирала, са „Гласом“ и још неки-
ма, формирање Савеза издавача Ре-
публике Српске. Али, како друштве-
на брига о књизи, па потом и о раду 
наше Заједнице, изостаје и била раз-
вучена самоинтересима и кланским 
„затварањима у себе“, гдје је мали 
број људи из наше Заједнице имао 
поглед на такав облик афирмације 
и рада, то у последње вријеме 
изостаје то озбиљније присуство на-
ших издања изван РС, осим часног 
пеимјера – Београдског сајма књига. 

Када смо већ код третмана овак-
вих издавача, односно организација, 
кажимо и то да надлежно министар-
ство Владе РС нема ама баш никакав 
однос према већини овако органи-
зованих стваралаца, третирајући 
само оне који се на чудновате начи-
не „наметну“ људима у тој инстан-
ци усмјеритеља и креатора културе 
Републике Српске. Сјетимо се само 
оних комисија и конкурса за из-
даваштво, гдје су се најчешће на-
штимавали гласови за унапријед 
„одређене књиге“, па ће нам свима 
скупа бити јасно што су многе слич-
не организације посве „заледиле“ 
свој рад“. Отуд и чињеница да не-
мамо уопште у РС уређено стање у 
издавачкој дјелатности, а свега неко-
лико издавача истрајава, чинећи све 
да сачува „образ издаваштва“ наше 
средине. С друге стране, неки други, 
надмоћни издавачи које моћно под-
ржава та наша држава, не дају оне 
стварно потребне резултате. 

Р.  ПРЕРАДОВИЋ
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Стогодишњица од смрти Петра Кочића

Идеш ли роде?
Данас је Михољдан, крсна слава породице Кочић из 

села Стричићи на Змијању изнад Бање Луке.

- Ва славу и чест – гласнула би 
се радост чељади по свакој Речи 
дизања славе у Кочића кући на 
данашњи дан све до 1879. кад је 
домаћин, поп Јован, обудовио и 
замонашио се у манастиру Гоми-
оница добивши име Герасим. Уз 
запис да је и крсну славу, и свеш-
теничку дужност и као монах рев-
новао, остало је записано и да је 
отац Герасим, кад је окупациона 
власт (1888) наредила да у Бањој 
Луци на свечани дочек престоло-
наследника Рудолфа изађу сви у 
новим, најбољим оделима, позвао 
своје Змијањце да окупаторског 
наследника свечано дочекају у по-
дераним оделима, у крпама и зак-

рпама, и они су га, као и у свему 
другом, послушали. Отац Герасим 
је због те “демонстрације“ допао 
Црне куће и одлежао у њој седам 
месеци. 

Тамноваће у Црној кући, у 
истој ћелији чак, и његов син Пе-
тар, српски књижевник и народни 
посланик, тамноваће као уредник 
листа Отаџбина, као оштар сати-
ричар и најопаснији противник 
аутроугарске окупаторске власти 
у Босни и Херцеговини, тамноваће 
под много већим и жешћим оп-
тужбама и пресудама. 

Петар Кочић, од оца Јована и 
мајке Маре, рођен је 1877. године 
у селу Стричићи, основну школу 

учио је у манастиру Гомионица, 
гимназију у Сарајеву и Београду, 
а студије славистике у Бечу. 

У Прву београдску гимназију 
дошао је, јер су га из сарајевске 
истерали, крајем трећег разреда: 
“због србовања“. У писму оцу Ге-
расиму у Гомионицу, Петар је то 
овако објаснио: “Био сам често из-
азиван од стране извесних профе-
сора, који су безобзирно вређали 
оно што је мени најсветије било, 
јест и биће док сам жив (...): 
ослобођење моје домовине и 
уједињење раскомаданог српства“. 

Уз уверење да српски на-
род и није имао сажетијег и 
јаснијег националног програ-
ма, верујем да је ова мисао бе-
оградског гимназијалца Петра 
Кочића (“ослобођење моје до-
мовине и уједињење раскома-
даног српства“) не само опреде-
лила његово укупно политичко 
деловање, од студија у Бечу, преко 
рада у листу Отаџбина и часопису 
Развитак, до беспоштедне критике 
аустријске управе у Босни и срча-
не борбе у босанском Сабору, него 
је и његовом књижевном ствара-
лаштву постала чврст ослонац – 
толико чврст да је на малом про-
стору саздао заиста велико дело. 

 Тренутак је да се сетимо и од-
говора који је Исидора Секулић 
дала у једној анкети Матице 
српске: “Кад би могао језик једног 
човека постати књижевни језик, ја 
бих гласала за Кочићев језик; која 
снага, који стил, који звук, која му-
зика трансцендетна!“

Онај за чији језик се каже да 
би могао бити књижевни језик 
једног народа, сигурно је својим 
књижевним делом проговорио и 
говорио у име тог народа. 

- Идеш ли, роде? – упитао је 
Кочићев књижевни јунак Реља 
Кнежевић свога милог Вују 
пробијајући се кроз мећаву и сме-
тове врлетног Змијања, као што 
би се и ми данас могли упитати 
пробијајући се кроз мећаве и сме-
тове глобалних сила и силеџија 
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под чијим јармом стењемо грче-
вито се борећи да сачувамо свој 
језик и писмо, своју културу и 
традицију, своје крсно име, свој 
народ и своју територију, своје ис-
конско право на живот и државу.

 Срећни народи немају до-
бру сатиру. Срећни народи добро 
живе. Срби су народ чија је сатира 
можда најбоља на свету. Наравно, 
не зато што су, као, српски сатири-
чари способнији и талентованији 
од свих других; не! Срби имају до-
бру, можда најбољу сатиру зато 
што оваквих политичара, зато 
што овако густе магле, оваквих 
мутљавина, превара, пљачки и 
отимачина нигде на свету нема. 

У дану у којем се сећамо Пе-
тра Кочића и његових сатира 
против туђинске власти, могли 
бисмо се – баш на овом месту и 
у овој прилици – запитати: није 
ли дошло време да се, нажалост, 
вратимо Кочићевој линији сатире, 

дакле, кочићевском сатирисању и 
исмејавању високог представни-
ка, високог па све вишег гаулејтера 
над Босном и туђинско, монтене-
гринско наточинство, па и сваку 
туђинску препоруку упућену из 
Брисела у Србију, препоруку која 
све чешће има снагу наредбе?! 

Не да је дошло, роде, него је 
крајње време да српски сатирича-
ри пишу и против туђинских вла-
сти, али да, наравно, никад и ни-
како не запоставе ове домаће, ову 
домаћу вузлад вузласту како би 
то и данас рекао Давид Штрбац, 
Кочићев и свих нас, колико нас и 
где нас све има. 

Сетимо ли се како је мало 
времена прошло од монстру-
озног бомбардовања Срба и 
Србије радиоактивним бомбама 
1999. и убрзо потом свечаног до-
чека у Београду оног који је то 
бомбардовање наредио, морали 
бисмо и да се запитамо: колико 

би времена могло да прође а да се, 
неизненађени, сретнемо с наред-
бом да пред неког новог окупато-
ра изађемо у свечаним, најбољим 
оделима, те да ли бисмо, ако бисмо 
имали неког новог оца Герасима, 
коме бисмо, као и његова чељад, 
увек радосно одговарали “Ва сла-
ву и чест“, исто тако радосно на 
његов позив изашли да окупато-
ра свечано дочекамо у подераним 
оделима, у крпама и закрпама и, 
посебно, ако бисмо га послушали 
и изашли, да ли би то било баш 
намерно тако или зато што не бис-
мо ни имали у чему другом да га 
дочекамо.

Идеш ли, роде? 

Душко М. ПЕТРОВИЋ

(Беседа на отварању Сатира феста 
у Задужбини Илије М. Коларца, 12. 

октобра 2016.)

О поезији данас
«Данас су песници и читаоци на истом задатку 

− сачувати своју усамљеност и свој свет од опште 
халабуке, јефтиних рачуница и брзине. Поезија је 
апсолутна стварност, ‹продубљивање људске тајне› 
али и ‹обнављање светова›, како каже Сен Џон Перс. 
Она је сам живот и време у сва три његова облика 
− прошлост, садашњост и будућност. Зато је она свев-
ремена јер сједињује простор и њему припадајуће 
време. Поезија настаје у самоћи, у лавиринтима 
унутрашњег бића, а одатле одлази на све стране, из 
монолога прелази у дијалог. Песник је баш као орао 
из истоимене изванредне Ђурине песме − између 
земље и неба, између два света, растрзан и разапет. 
У тим противречностима, ‹по тамној магли тешког 
вихора›, он се бори за сопствену слободу. И сам сам у 
неким песмама покушао дати једну од могућих слика 
људске усамљености у бескрајном простору који нас 
окружује. Погледом сам хватао даљине јер видети не 
значи само препознати већ и сачувати. А ‹удаљеност 
је душа лепоте› каже Симон Веј. Ти одбљесци живота 
и осећања која са собом носе прелазе у речи песме и 
дају им снагу. Пишући песму песник открива себе у 
чудесном саодносу виђеног и доживљеног. Ето, зато 
је за мене поезија сам живот, обнављање његових 
светова. [...]

Поезија је жилава ствар, траје упркос времени-
ма и околностима које јој нису наклоњене. И она се 
мењала и прилагођавала, али чини ми се, да је у овом 
нашем времену некако постала најусамљенија, по-
вукла се и окупља за разговор само одабране, можда 

да би се тако и сачувала. Једино песнику је и дато 
да из те усамљености као из житке масе кристали-
ше стихове. Можда је тако било и некада, али ми не 
знамо јер нисмо сведоци тих времена. Али, да се не 
уплашите − нити ће песме, хвала Богу, сви писати, 
нити ће их сви читати. Дах стихова ће запљуснути 
само оне који желе да осете дрхтаје речи од којих је 
песма саздана, да завире у дубину песниковог, за-
право сопственог света.”

(Никола Вујчић о поезији данас, на отварању изложбе “Дела 
Ђуре Јакшића из колекције Галерија Матице српске” из Новог 

Сада).

Никола ВУЈИЧИЋ

ИЗ ДАЉИНЕ

био сам стрелица заоштрена која се пробија кроз те 
твоје тврде уши, а сад сам само поглед, замућена 
слика која  
дрхтањем набраја своја имена. 
у чију сам се зеницу сада зарио? 
чувај ме као сваку успомену, 
буди огледало: кад пред тобом станем да се одмах 
видим. 
говори као цвеће, а не као коприва 
да пецкаш. 
научи да волиш даљину, 
гледај кроз прозор.
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Прилог анализи локалних избора 2016.

ИЗБОРЕ ОДЛУЧУЈУ СТРАСТИ  
А НЕ АРГУМЕНТИ

Избори за градоначелнике, на-
челнике општина и одборнике 

у скупштине градова и општина 
или, колоквијално речено - ло-
кални избори, одржани су скоро 
прије мјесец дана, а још нема не 
само ваљаних, него безмало ни 
било каквих анализа тих избора, 
па ни уобичајених, свакодневних, 
сериозних и виспрених новинских 
текстова о тој теми. Због чега је то 
тако?

По свему судећи, није 
једноставно одговорити на т(ак)о 
једноставно формулисано питање. 
Чињеница је, провјерљива про-
стим увидом у новинске странице, 
да се политички аналитичари нису 
баш претргли од напора с циљем 
да јавности објасне макар основ-
не карактеристике овогодишњих 
избора за органе локалних са-
моуправа, ако већ не и њихове 
резултате. Ако је изостанак су-
вислих анализа и промишљања 
овогодишњих локалних избора 
чињеница, а јесте, онда се она 
мора објаснити, ма како и колико 
то било тешко и незахвално. Уз-
гред, та чињеница нам говори да 
аналитичари и остали истражи-
вачи и тумачи феномена избộра, 
а посебно постигнутих резулта-
та, тј. пласмана актера изборног 
процеса, не апстинирају само 
кад су посриједи процјене исхода 
избộра, a priori, унапријед, прије 
него што они буду одржани, него 
и а posteriori, кад је све готово, кад 
су познати и резултати, као што 
је случај са нетом одржаним из-
борима за органе власти локалних 
самоуправа. 

Из одређених разлога, а неке 
од њих ћемо покушати објаснити 
у овом чланку, чињеница да су 
изостале анализе протеклих избо-
ра, при чему су резултати њихов 
најважнији садржај, показује да 
су управо они, исходи надметања 
актера изборног процеса, највећа 

тајна и изазов за промишљање, 
интерпретирање и описивање. 
Резултати избора за органе вла-
сти локалних самоуправа, макар у 
Републици Српској – Федерацију 
Босну и Херцеговину овог пута 
остављамо по страни – су за све 
инволвиране субјекте у избор-
ни процес: политичке странке, 
коалиције, групе грађана, тзв. не-
зависни кандидати, посматрачи, 
медији комуникације, јавност, 
грађани-бирачи, политички ана-
литичари и др.,  били неочекива-
ни, изненађујући. За многе чак и 
шокантни! Да ће бити такви није 
се могло наслутити ни из оно мало 
текстова који су се прије самих 
избора на уопштен начин бавили 
прогнозама и изјашњавали се о 
изборним резултатима. 

И док је колико-толико 
разумљиво – не и оправдиво - 
што углавном изостају конкрет-
не прогнозе резултата надметња 
кандидата за политичке функције 
на нивоу локалних самоуправа: 
нико, наиме, не воли да (одвећ) 
погријеши и да по томе буде 
запамћен, дотле је бијег од анали-
зе проведених избора, након што 
су они одржани и јавности саоп-
штени исходи, теже објаснити. 
Биће да ефекти и посљедице 
изненађења и шока изазваних ре-
зултатима избора и даље снажно 
пулсирају, коче и онемогућавају 
политичке аналитичаре да се при-
беру и непристрасно рашчлане 
врзино коло непознаница у вези 
са резултатима такмичења за 
(градо)начелничке и одборничке 
позиције у скупштинама локал-
них самоуправа. 

На кључно питање-дилему: да 
ли су резултати избора за органе 
власти у општинама и градовима 
Републике Српске изненађујући и 
неочекивани, па због тога и теже 
објашњиви, и наш одговор је пот-

врдан – да! Чиме објашњавамо и 
оправдавамо овакав став и оцјену?

Пођимо редом. Политичке 
странке из владајуће коалиције у 
Републици Српској (СНСД, ДНС 
и СП), које су више од деценије 
у власти на републичком нивоу, 
што је готово преседан по дужи-
ни владавине у државама које су 
у транзицији (ма шта она значила, 
а то је већ сасвим нова тема), су 
заиста убједљиво тријумфовале 
и кад су посриједи кандидати 
за градоначелнике и начелни-
ке, и кад су у питању одборнич-
ки мандати за општинске и/или 
градске скупштине. Могло би се 
чак рећи да и оне саме нису оче-
кивале побједу са толико висо-
ким резултатом, што се посебно 
односи на СНСД због тога што 
је та странка највише била изло-
жена критици и оспоравању од 
опозиционих политичких партија. 
Број, односно омјер начелника и 
градоначелника које је освојила 
владајућа коалиција је скоро двије 
трећине у односу на једну колико 
сада имају опозиционе партије 
са нивоа власти у Републици 
Српској, које чине блок странака 
под заједничким именом Савез 
за промјене (Српска демократска 
странка, Партија демократског 
прогреса, Народни демократски 
покрет, Српска радикална странка 
РС, Напредна Српска и др.). На-
рочито добар резултат постигли 
су Демократски народни савез: 
освојио је једну градоначелничку 
и четири начелничке позиције, за-
тим Социјалистичка партија: три 
начелника општине, уз осјетан по-
раст гласача за њихове кандидате 
и на другим позицијама. Тако је, 
примјера ради, ДНС порастао за 
22 хиљаде бирача, што значи да је 
његовим кандидатима повјерење 
дало 84 хиљаде грађана. Из Саве-
за за промјене најбоље је прошла 
Партија демократског прогреса, 
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која је остала на својих стандар-
дних 62 хиљаде гласача, али јој је 
то било довољно само за једно на-
челничко мјесто (Котор Варош). 
Од новоформираних странака - а 
њих у српском политичком про-
стору не мањка: послије готово 
свих избора поједине партије 
су се цијепале и настајале нове 
од/из њих – најбоље је прошла 
Уједињена Српска, са више дво-
цифреним бројем одборника.

Разлози успјеха странака из 
владајуће коалиције, а пораза 
партија из савеза за промјене 
су вишеструки и сваки од њих 
завређује посебну анализу. У не-
достатку простора за то, само 
ћемо их овлаш поменути и укази 
тек на обрисе њихове семантике 
и утицаја. 

Прво, партије из владајуће 
коалиције (СНСД, ДНС са 
својим партнерима, СП и стран-
кама и посланичким клубовима 
које их подржавају) успјеле су да 
снажније и ефикасније мобили-
шу своје бираче и изведу их на 
бирачка мјеста. То су успјеле због 
тога што су боље организоване, 
што је страначка дисциплина 
чвршћа, што су имале бољи по-
литички маркетинг, укључујући 
коришћење и наступе ма медијима 
комуникације, што су располагале 
са већим ресурсима, при чему је 
нарочито важан финансијски, па 
им није било тешко да мобилишу 
активисте, посматраче, чланове и 
друге актере од којих зависи из-
борни успјех. 

Друго, одржавање референду-
ма о Дану Републике само седам 
(7) дана прије избора за органе 
власти у локалним самоуправа-
ма ишло је на руку странкама 
из владајуће коалиције, највише 
СНСД-а, јер је већина бирача своје 
бирачко опредјељење на референ-
думу приписала активностима 
СНСД-а и њиховом залагању за 
одбрану Републике Српске, њених 
симбола и празника. Опозиционе 
партије се у вези са тим питањем 
нису најбоље снашле: нису могле, 
тј. имале политичке храбрости, 
а да не подрже одлуку Народне 
скупштине РС о расписивању 
референдума, а опет нису биле 
видљиве у залагању да се он ствар-
но и одржи. И због тога су биле 

кажњене на изборима, без обзира 
на факт да резултати референдум-
ског изјашњавања грађана имају 
ефекат мушке сисе. 

Треће, захваљујући „нара-
тиву“ о референдуму, одлукама 
Уставног суда БиХ, нелегитим-
ном попису становништва и (не)
признавању његових резултата, 
као и неким другим „крупним“ 
темама са б-х политичке сцене, 
у изборној кампањи пред управо 
одржане локалне изборе гото-
во да и није било свакодневних, 
животних тема за грађане који 
живе у локалним заједницама, 
него је пажња поново усмјерена 
и концентрисана на опште на-
ционалне и велике политичке 
теме, у чему су се владајући, на-
рочито СНСД, боље сналазили од 
опозиционих партија. По ко зна 
који пут, побиједио је политички 
макијавелизам, а политички реа-
лизам, којег је нарочито заступа-
ла СДС, ће поново на поправни 
испит историје. Опозиција је за-
иста дјеловала млако, салонски, 
у неким општинама и некоорди-
нисано, за разлику од владајућих 
партија које су успјеле да потисну 
под тепих повремене „шумове“ на 

везама у њиховом свакодневном 
политичком дјеловању.

Четврто, није тачна оцјена 
неких аутора да је требало 
радикалније и храбрије ићи на 
подмлађивање кандидата за гра-
доначелнике и начелнике оп-
штина. Штавише, а то нарочито 
важи са кандидате опозиције, 
СДС у првом реду, углавном су 
побјеђивали стари и познати 
кадрови (Мићић у Бијељини, 
Петровић у Добоју, Савић, Перић, 
Млађеновић, Радмиловић у Лопа-
рама, Угљевику, Братунцу и Гацку, 
кад је СДС у питању, а Симић у 
Дервенти, Зељковић, Стевановић, 
Крекић, Ћосић у Челинцу, Модри-
чи, Источном Новом Сарајеву, кад 
се ради о СНСД-овим кандидати-
ма). Заиста је мало стварно нових 
личности, тј. оних који до сад нису 
окусили политички ангажман 
и „хљеб“, међу новоизабраним 
градоначелницима и начелни-
цима, а слично се може казати 
и за одборнике у скупштинама 
општина и градова. Тим прије и 
више је изненађење неуспјех у из-
борима и одлазак са начелничких 
позиција, а можда и са страначких 
функција, неких истакнутих поли-
тичара, прије свега СДС, као што 

Велимир МИЛОШЕВИЋ

ЧОВЕЧАНСТВО

Човек човеку буде – Човек!
И тако вечно и тако довек.

Човек с човеком довекује,
Од тога небо одјекује.

Човек с човеком – човекује,
И сруше царства, поруше рат.

И нема више царовања.
И нема више ратовања.

Човек и човек буду – Људи!
Као два срца једних груди.

Из груди трешти, из груди звони
Као да су тамо – милиони!

Човек и човек – Брат и Братство.
Два су човека – ЧОВЕЧАНСТВО.
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су Латиновић (Градишка), Гатарић 
(Прњавор), Ковачевић (Пале), 
Вучуровић (ПДП, Требиње), 
Будимчић (Љубиње) и других, за 
које се не може рећи да нису има-
ли подршку својих странака, па и 
цијелог Савеза за промјене.

Пето, и претходни избори за 
органе власти у локалним само-
управама показали су да углавном 
побјеђују они кандидати који се 
успјешније представе и наметну 
бирачком тијелу, при чему се не 
бирају средства – од шаторских 
забава са обилним ићем и пићем, 
ријалити забављачима, до не-
реалних обећања, асвалтирања 
путева у посљедњи час, привре-
меног запошљавања родбине и 
сл. - а не они који износе реалне 
програме, а при томе се још кул-
турно понашају и паметно зборе. 
Политичка култура је очигледно 
назадовала, критеријуми према 
којима се бирачи опредјељују за 
кандидате све су једноставнији, 
прозаичнији и не подразумијевају 

визије и конзеквентне програме 
политичких странака и кандида-
та, него је мотив опредјељења и 
гласања и најмања корист за би-
рача, од данас до сутра. 

Шесто, највреднији резултат 
ових локјалних избора, са ста-
новишта српских националних 
и државотворних интереса, јесте 
побједа заједничког кандидата 
српских странака за начелника оп-
штине Сребреница. Тим исходом 
Сребреница се (опет) враћа под 
суверенитет Републике Српске, 
(п)остаје локална самоуправа 
као што су и све остале у РС, без 
директног упливисања власти 
из Федерације БиХ на процесе и 
односе у њој. Остаје да се види 
колико ће потрајати то српско 
јединство и колико дуго ће нови 
начелник имати апсолутну под-
ршку скупштинске већине.

Седмо, важан резултат, од-
носно политичка посљедица 
овогодишњих локалних избо-
ра јесте оставку на функцију 

предсједника Српске демократске 
странке г. Младена Босића, чиме је 
он прихватио одговорност за лош 
изборни резултата његове стран-
ке, што можда може бити инспи-
ративно и за неке друге лидере у 
будућности. То је важно, не толи-
ко због самог г. Босића, него због 
принципа прихватања одговорно-
сти и подношења консеквнција за 
недовољан или слаб ангажман у 
политици и јавној сфери уопште.

Разумије се, овдје су тек до-
такнути неколики елементи из 
широке лепезе узрока и разлога 
остварених резултата у локалним 
изборима у РС 2. октобра 2016., 
док неки други нису ни поменути. 
Овим написом хтјели смо само да 
охрабримо и друге аналитичаре да 
се укључе у дијалог о објашњењу 
карактеристика протеклих из-
бора, а посебно њихових исхода, 
ради општег добра.

Слободан НАГРАДИЋ                            

Драгана ДЕСПИЋ

Моје пјесме
Пјесме своје посвећујем срећи,
Пишем их за животну љепоту,
Све оно што желим рећи
Стих ми даје већу слободу.

Кроз њих моје срце прича,
Оне су огледало душе моје,
У њима се доброта велича,
У мени оне побожно стоје.

У њима пјевам о слободи
Од њих правим једну ријеку,
А разлог због ког* највише пишрм  
То је љубав према човјеку.

Косово  
Мајка наша тужна је сада
На Косову влада тама.
Божури сузама росе
Јер их стратамо косе.

Газиместан, поље равно
Историје српске славно,
Он је свједок нама свима
Да на Косову срба има.

Косовске светиње
Србе зову,
Тако ће спријечити невољу ову.
Вјера у Христа бога једини је спас,
Оче наш погледај на нас.

Мајко српска не лиј сузе своје,
Доста је било туге и плача,
Правослана је вјера
Од невоље јача.

Немаљићке задужбине снаге дају.
Зато се Срби лако не предају
Србија нас учи да ка слози морамо ићи,
Никада нисмо били слабићи.

Браћо драга издржимо мало
Свима нам је до Косова стало,
Косово је једном голготу прошло,
Тешко вријеме за нас је дошло.

То је љубав према човјеку.

Насловна страна и илустрације броја: 
Зоран СУВАЈАЦ ЗОГРАФ
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АУТОБИОГРАФИЈЕ

ЈЕСЕЊИН, НАШ ПРИЈАТЕЉ
Сергеј Александрович (1895 – 1925)

Ја сам син сељака. Родио сам 
се 1895 године 21 септембра у 

Рјазањској губернији, Рјазањском 
срезу и Рјазањској сеоској општи-
ни. 

Са двије године, због очевог 
сиромаштва, и многобројности 
породице, дат сам на васпитање 
довољно ситуираном дједу по ма-
тери, код којега су била три одрасла 
неожењена сина, са којима је про-
шло скоро цијело моје дјетињство. 
Моји ујаци су били момци несташ-
ни и без наде. Са три и по године, 
посадили су ме на коња без седла и 
одмах пустили у галоп. Избезумио 
сам се и очајно држао за гриву. 

Потом су ме учили пливати. 
Један ујак(ујак Саша)узео ме је у 
чамац, одмичући се од обале ски-
дао је са мене веш и бацао ме у воду 
као штене. Невјешто и испрепада-
но сам млатарао рукама, и, када се 
неби загрцнуо он је викао : „Ех, 
вјештице ! За шта си ти способан ?“ 
„Вјештица“је код њега била ријеч 
за тепање. Послије, осам година, 
другом ујаку сам често замјењивао 
ловачког пса, пливајући по 
језерима за устриељеним гускама. 
Био сам врло добро научен вера-
ти се по дрвећу. Од малишана око 
мене нико се није могао поредити 
са мном. Многима, којима су вране 
сметале да спавају , послије орања, 
скидао сам гњезда са бреза, по 
гривењак за комад. Једанпут сам 
пао, али веома срећно, огребав-
ши лице и стомак и разбивши врч 
млијека који сам носио на косидбу 
дједу. 

Међу дјечацима увијек сам био 
коловођа и велики кавгаџија и 
увијек сам ишао са огреботинама. 
Ради несташлука мене је крити-
ковала само баба, а дјед некада, и 
сам подстрекавајући на тучу, често 
је говорио баби:“Ти лудо, њега не 
дирај. Он ће тако постати чвршћи“. 

Бака ме је вољела ис све снаге, и 
њеној њежности није било грани-
ца. Суботама су ме умивали, реза-
ли нокте, прегорелим уљем гмаза-

ли главу, зато што ни један чешаљ 
није пролазио кроз коврџаву 
косу. Али и уље је слабо помагало. 
Увијек сам кукао на сав глас и чак и 
сада имам неки непријатан осјећај 
према суботи. 

Недељом су ме увијек сла-
ли на молитву, и након што би 
провјерили да сам био на молитви, 
давали су 4 копејке. Двије за про-
сфору и двије за урезе свештенику. 
Куповао сам просфору и умјесто 
свештеника правио на њој перо-
резом три знака, а за друге двије 
копејке ишао на гробље играти са 
другарима игру „свичатку“. 

Тако је протекло моје 
дјетињство. Када сам већ порас-
тао, веома су хтјели су од мене да 
направе сеоског учитеља и зато 
су ме дали у затворену црквену-
учитељску школу, по завршетку 
које сам, са шеснаест година, тре-
бао уписати Московски учитељски 
институт. Срећом, то се није деси-
ло. Методика и дидактика су ми 
толико досадили , да нисам хтио 
слушати. 

Стихове сам почео писати рано, 
са девет година, али свјесно ства-
ралаштво се односи према 16-17 
годинама. Неки из тих стихова 
објављени су у „Радуници“. 

У осамнаестој сам био зачуђен , 
када сам разаслао стихове по часо-
писима, тиме, што их не објављују, 
и неочекивано банул у Петербург. 
Тамо су ме примили веома срдач-
но. Први , кога сам видио, био је 
Блок, други – Городјецки. Када сам 
гледао на Блока, са мене је капао 
зној, зато што сам, први пута, ви-
дио живога пјесника. Городјецки 
ме је повезао са Кљујевим, о коме 
ја раније нисам чуо ни ријечи. Са 
кљујевим сам започео , при свим 
нашим унутрашњим обрачунима, 
велико другарство, које траје и 
сада, без обзира нато, што се нис-
мо видјели шест година. 

Он сад живи у Витегри, пише 
ми, како једе хљеб од мекиња, за-

лива га врућом водом, без ичега и 
моли Бога о достојанственој смрти. 

За вријеме рата и револуције 
судбина ме је гурала из стране у 
страну. Русију сам прошао уздуж 
и попријеко, од Сјеверног Леденог 
океана до Црнога и Каспијског 
мора, од Запада до Кине, Перзије 
и Индије. 

Најбољим временом у свом жи-
воту рачунам 1919. Годину. Тада 
смо зиму проживили у 5 степени, 
собне хладноће. Дрва у нас није 
било, ни цјепанице. 

У РКП (Руска Комунистичка 
партија)никада нисам био, зато 
што се осјећам много љевље. 

Мој омиљени писац је - Гогољ. 
Књиге  мојих  п јас ама 

с у :“Ра д уница“,  “Голу бењ“, 
“Преображење“, “Сеоски часос-
лов“, “Троредница“, “Исповјест 
хулигана“ и „Пугачов“. 

Сада радим на великој ствари 
под називом „“Земља ниткова“. 

У Русији, када тамо није било 
папира, писао сам своје стихове 
заједно са Кусиковим и Мариенхо-
фом на зидовима Страснога мана-
стира, или просто читао негдје на 
булевару. Најбољи љубитељи наше 
поезије су проститутке и банди-
ти. С њима смо у великом другар-
ству. Комунисти нас не воле јер не 
разумију. 

За све те моје читаоце, понизан 
попздрав, и мала пажнја на натпис 
„молимо не пуцајте !“. 

(14 маја 1922, Берлин)

Превео: Слободан Антић

Напомена

Обиљежавајући двије деценије 
постојања, КЗ „Васо Пелагић“, 
Бања Лука објавиће превод пи-
сама, исповијести и забиљешки 
великана Сергеја Јесењина, а с 
радним насловом „Јесењин наше 
љубави“. Овај је преводу учинио 
и све ткстове изабрао Слободан 
Антић, економиста по образовању 
а књигољубац по вокацији, могао 
је бити пјесник да се томе посве-
тио „у слободно вријеме“. 
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Запис о једној монографији 

ТРАГОВИМА ПОСТОЈАЊА
Обимном књигом о селу Црквена, у прњаворској 

општини, Ратко Лукенић подигао својеврстан споменик 
прецима и оставио њиховим потомцима увјерљиво 
свједочење о трајању народног живота у овом крају 

У Републици Српској нема из-
давача или установе, као што 

је то САНУ у Србији, који би под-
стицали писање и објављивање 
монографија села, врло значајних 
за очување традиције и народног 
живота, битних и за очување на-
ционалног бића. Ако се и појаве 
ентузијасти који желе да свом 
завичају оставе писани траг 
о његовом трајању од првог 
помињања имена села па до данас, 
осуђени су да сами траже сред-
ства и довијају се како да објаве 
књигу. Тако је и Ратко Лукенић, 
послије више година упорног 
иустраживања и писања, недавно, 
у издању прњаворског Удружења 
писаца завичаја, објавио 
монографију села Црквена. 

Довољно је да се само пре-
листа нешто више од 570 стра-
ница монографије „Траговима 
постојања“, па да се закључи коли-
ки је труд њен аутор уложио да што 
вјерније представи и генерацијама 
које долазе остави увјерљиво 
свједочанство о свом родном 
селу. Додатни подстрек да трага 
за аутентичним и провјереним 
подацима, не занемарујући ни 
народно памћење исказано често 
кроз предања и легенде, дала му је 
чињеница да се књига објављује у 
години када се обиљежава чети-
ри вијека првог спомињања овог 
села у прњаворској општини и 66 
година постојања мјесне основне 
школе.

Онај коме богато илустрова-
на, у колор-техници одштампана 
монографија Црквене доспије у 
руке, без обзира на то да ли је из 
овог села, прњаворске општине 
или из неког другог краја, неће се 
сигурно задржати само на листању, 
него ће, привучен занимљивим 
прилозима, прочитати књигу у 

цјелини или неке њене дијелове, 
нарочито оне који се односе на на-
родни живот, обичаје и традицију 
и на историјске чињенице, карак-
теристичне и за шире географско 
подручје. Закључиће да са сваке 
странице, из сваког ретка тек-
ста и са сваке илустрације зрачи 
безмјерна љубав аутора према 
родном селу у коме је завршио 
основну школу, а онда се запутио 
у свијет, ходећи путевима које му 
је судбина кројила.

Лукенић се трудио, и успио 
у томе, да прецизира просторне 
одреднице села и изнесе детаљна 
физичко-географска обиљежја, те 
да, након презентовања доступ-
них историјских података, посеб-
ну пажњу посвети пољопривреди, 
главној привредној грани којом 
се бавило и бави становништво 
овог села. Приказујући све реле-
вантне податке о становништву и 
народни живот у прошлости, он 
је, ријечју и фотографијом, пла-
стично описао куће и помоћне 
зграде у каквим су некада живјели 
и привређивали Црквењани, за-
тим начин одијевања, исхране, 
вјерске и народне обичаје, не 
заборављајући патријархална 
схватања, здравствене прилике, 
инфраструктуру и заједничке ак-
тивности сељана.

Културно-забавном и спорт-
ском животу Лукенић је такође 
посветио дужну пажњу, а с наро-
читом одговорношћу и љубављу 
писао је о школи у родном селу 
која је почела с радом 1950. го-
дине и у којој је био међу првим 
ђацима.

Читаочеву пажњу нарочито ће 
привући разговори с мјештанима 
и њихова сјећања на минула време-
на. Будући да је и сам пјесник (Вече 
је – блажена тишина; кроз крошње 

допиру из висина/ треперави сјај 
звијезда и – мјесечина, стихови су 
из његове пјесме  Вече у завичају) 
Лукенић је у својој монографији 
издвојио простор за ствараоце 
из Црквене, тако да уз његове и 
пјесме Ранка Прерадовића и Пере 
Сандића, у књизи сусрећемо кари-
катуре Војина Станковића, права 
умјетничка дјела која су добила и 
неколико свјетских награда. Наш-
ли су се овдје и афоризми једног од 
рецензената књиге, књижевника 
Живка Вујића, а несумњиву 
вриједноост имају и предговор-
ни текст Љубомира Б. Југовића, 
те рецензије Ранка Прерадовића 
и Драгојле Поповић.

Лукенић је, слиједећи најбоље 
примјере оваквих књига, прире-
дио и мали рјечник локализама, 
навео изворе и литературу, а у 
кратком поговору навео да му 
се идеја да напише монографију 
о родном селу јавила још прије 
три деценије и да је, практич-
но, толико дуго трајало и њено 
приређивање.

Велики посао обавио је Ратко 
Лукенић и – треба рећи – обавио 
га је на прави начин. Када би неко 
избројао све илустрације у овој 
књизи и сва имена која су споме-
нута, дао би најбољу илустрацију 
и оцјену овог вриједог издања.

Промоција књиге била је заис-
та величанствена. Монографији 
је приређено право велико сео-
ско славље, на које су се сјатили 
Црквењани и њихови пријатељи 
са разних простора бивше 
Југославије. Славље, праћено ста-
рим народним обичајима, трајало 
до дубоко у ноћ. Тако су стотине 
присутних одали почасти књизи 
и признање њеном аутору.

Примјер књиге „Трагови-
ма постојања“ Ратка Лукенића 
наводи на размишљање да би 
монографијама наших села треба-
ло посветити већу пажњу и дати 
подршку њиховим ауторима.

Ранко ПАВЛОВИЋ
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КЗ „Васо Пелагић“ Бања Лука на 61. Међународном београдском Сајму књига

Представљања својих издања 
и суиздања

На овогодишњем, 61. Бео-
градском међународном 

Сајму књига, а на штанду Ре-
публике Српске, биће уприли-
чена представљања издања или 
суиздања Књижевне заједнице 
„Васо Пелагић“ из Бање Луке, 
која обиљежава крајем ове и то-
ком наредне године двије деценије 
постојања и успјешног рада. 
Сајам, иначе, траје од 23. до 30. ок-
тобра, а штанд Републике Српске 
у духу обиљежавања тужне 
стогодишњице од смрти велика-
на Петра Кочића, окупља књиге и 
ствараоце из РС и Србије и дјелује 
са мотом: „Идеш ли, роде?“

У богатом календаријуму 
сајамских промоција, наш термин 
је 29. Октобра у 12 часова:

Субота, 29. октобар 
11.00 – Саопштење одлуке о 

Повељи успјеха 2016. - тради-
ционалном признању издавачу 
најтраженије књиге на штанду 
Републике Српске.

12.00 – промоција издања 
Књижевне заједнице “Васо 
Пелагић“, Бања Лука: 

- Стевка Козић Прерадовић: 
Глас Андрићграда. Говори: Душко 
М. Петровић;

- др Раде Дујаковић: Енергија 
печених волова (суиздавач НБ 

“Иво Андрић“, Челинац). Говори 
Ранко Прерадовић;

- Дорис Дујаковић: Моји 
снови (Суиздавач “Бина“, Бања 
Лука). О првој збирци пјесама 
једанаестогодишње пјесникиње 
говори Стевка Козић Прерадовић.

- Евита Бојковац: Лептирова 
чајанка (суиздавач “Прима пром“, 
Бања Лука); о првијенцу ове 
дјевојчице говоре: проф. др Остоја 
Ђукић и Ранко Прерадовић.

Ако се затекнете у ово вријеме 
у Београду, у сајамској првој 
хали, придружите нам се на овим 
промоцијама.

Милан РАКУЉ

ОВАЈ СВИЈЕТ ЈЕ ПРОПАЛО МЈЕСТО...
Овај свијет је пропало мјесто
из гомиле полусвијета гледам
он чека мрве да падну под сто
ја ту више нема шта да чекам

мрве падну када господари
заврше са преобимном гозбом
тада фукара подмеће фукари
а ови се наслађују злобом

масте брк док сиротиња раја
псеће цвили на обичну коску
на секс и на слободу сношаја
спала борба за слободу људску

морталитет гази мале земље
као спас стижу им геј параде
бригом ударају на весеље
државе, суда и попове браде

великани немају проблем с тим
њих брину модерне камиказе
воља и труд у пепео и дим
заједно са жртвама одлазе

о банкама и рату причати
то не значи ни труна за силу
са свих страна хрле емигранти
измијешани ко карте у шпилу

овај свијет је пропало мјесто
викао сам ко свједок из масе
поправљајмо га – ја сам пјесник
што први стаће пред све те ужасе

то наивно говорио сам некад
док расипао сам снагу и дар
пропаст свијета боли кад си млад
касније те заболи она ствар

све могло је поштеније, боље
лопту преузеше покољења
сачувасмо само дупе своје
прије задњег збогом, довиђења.
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МОРАМО ЗАШТИТИ, 
ОБЕЗБИЈЕДИТИ И  

ОДБРАНИТИ РЕПУБЛИКУ 
СРПСКУ

ПОЧЕЛО ОБИЉЕЖАВАЊЕ 20 ГОДИНА ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ- 
науке о безбједносним студијама, заштити, безбједности 

и одбрани

Знање о заштити, безбједности 
и одбрани је распрострањено, 

зато што се они, као свеобухват-
ни проблем посматрају у свим 
научним дисциплинама (али 
недостаје јединствени систем-
ски приступ, нпр. испитивање 
и артикулација, проток) ос-
новних појава на овом пољу.
Тај приступ обезбјеђује Теорија 
дефендологије, приступ који ми 
научно и образовно усавршавамо 
преко 20 година.Први март 1997 - 
2017. – јубиларна година, двадесет 
година Дефендологије,двадесети 
рођендан Удружења дефендо-
лога Републике Српске, које је 
2007. године промијенило на-
зив у Дефендологија центар за 
безбједносна, социолошка и 
криминолошка истраживања, а 
2011. године назив мијења у Ев-
ропски дефендологија центар 
за научна, политичка, економ-
ска, социјална, безбједносна, 
социолошка и криминолошка 
истраживања. Полако, утемељено, 
сигурно, кретање се врши ка 
глобалној, стручној и научној 
мрежи националног,европског и 
свјетског знања, науке и знања 
уопште. До сада је у оквиру изда-
вачке дјелатности Дефендологије 
објављено 38 бројева часописа 
Дефендологија, 15 Зборника ра-
дова, 5 Годишњака Европског 
дефендологија центра, преко 85 
књига, а организовано је преко 
45 научних скупова и спроведе-
но преко 38 научноистраживач-
ких пројеката.Аутори издавач-
ке дјелатности Дефендологије, 
између осталих, дали су највећи 

допринос у претходних 20 година 
утемељењу, научном и образовном 
обликовању Дефендологије као 
науке о безбједносним студијама, 
заштити, безбједности и одбрани. 
Ријечи које су писали и све оно 
што су говорили, дјела која су чи-
нили и циљеве за које су се бори-
ли, имају непролазну вриједност, 
они су од универзалног значаја и 
због тога Дефендологија остаје 
увијек актуелна, као што видимо, 
не само у нашем српском народу, 
него и у другим народима, наци-
оналним мањинама, државама, 
регијама и свијету. Извори и об-
лици угрожавања човјека, државе 
и друштва у цјелини, са развојем 
науке и техничко-технолошким 
достигнућима су у порасту, што 
захтијева адекватне превентивне, 
заштитне, безбједносне и одбрам-
бене механизме, а све у духу мира 
и поштивања људских права и 
слобода, те Повеље Организације 
уједињених нацијаи Европске 
конвенције о људским правима. 
У периоду 1997-2017. годинеау-
тори су обрађивали различите 
теме из области науке, струке, 
заштите, безбједности, одбране, 
образовања, војске, полиције, 
служби безбједности, детек-
тивске дјелатности, друштвене 
одбране, тероризма, цивилног 
друштва, демократије, слободе 
медија, рата, мира, невладиних 
организација, етничких сукоба, 
помирења, политичке културе, 
дијалога, толеранције, друштве-
не кризе, међународних односа, 
транзиције, сиромаштва, неза-
послености, конфликата, спорта, 

насиља у спорту, говора мржње, 
глобализације, људских права 
и слобода, слободе медија, пар-
ламентарне контроле војске, 
полиције и служби безбједности, 
трговине људима, корупције, 
криминала, малољетничке 
делинквенције, наркоманије и низ 
других тема из научних дисци-
плина као што су дефендологија, 
социологија, културологија, 
криминологија, конфликтологија, 
екологија, право, економија, 
психологија, политикологија итд.
Теорија дефендологијесе сада, у 
временима садашњих невремена, у 
временима регионалних конфли-
ката и нестабилностипојављује 
као потреба, привлачећи науч-
нике који проучавају заштиту, 
безбједност и одбрану, чији је број 
у порасту. Заштита, безбједност 
и одбрана предс тављају 
три елемента (варијабле), 
појединачну изједначеност која 
се у поједностављеном облику 
може изразити као, заштита  + 
одбрана = безбједност (сигур-
ност).Сврха заштите и одбране 
је безбједност (сигурност) жи-
вих бића, и других у природ-
ном и друштвеном систему. За-
штитно-одбрамбена функција 
је свеобухватна и нераздвојива. 
Садржи скуп фактора, услова 
и активности суштинских за 
постизање безбједности (сигур-
ности). У науци о безбједносним 
студијама,заштити, безбједности 
и одбрани (дефендологији) ријеч 
заштита, безбједност и одбра-
на имају своје оригинално и 
пуно значење. Заштита се одно-
си на идентификацију услова 
под којим се пријети (живом 
бићу, врсти, друштву, држави, 
нацији), те њихово редуцирање 
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до обима који не пријети до-
стигнутом нивоу безбједности 
(сигурности), нпр. редуковање 
извора и облика угрожавања и 
могућности њене акције, као и 
развој. Захваљујући сложености 
услова пријетње и постизању 
безбједности (сигурности) зашти-
та и одбрана се често спроводе 
као интегрисани и истовремени 
процес (дефендологија).Пошто су 
заштита и одбрана нераздвојиве, 
и њихова сврха и функција је 
заједничка као и правила на 
којима су основани, може се го-
ворити о појединачној функцији, 
нпр. заштитно-одбрамбеној 
функцији. Ово је једна од три ви-
талне функције, ипак, функција 
без које нема и не може бити жи-
вота. Не постоји ни један облик 
и стилживота који није изложен 
опасности. Без могућности да се 
заштити и одбрани, сваки живи 
организам, (од живе ћелије до 

живог створења, од појединца 
до групе, заједнице или врсте, од 
вируса и амебе до човјека) постао 
би жртва и најмање опасности, из-
вора и облика угрожавања. Ниво 
и квалитет безбједности (сигур-
ности) и квалитет живота зависи 
од квалитета заштитно-одбрамбе-
не функције и њене ефикасности. 
Пошто људи (људска заједница) 
не желе само да остану на оном 
што су постигли, већ желе да 
повећају ниво личне(појединачне) 
и заједничке (колективне) 
безбједности, нпр. да утичу на 
заштитно-одбрамбену функцију 
и безбједност, требају је проучава-
ти, открити њену суштину, разот-
крити њене тајне, правилности на 
којима је базирана, и потражити 
могућност најефективнијег по-
зитивног (креативног) утицаја. 
Заштитно-одбрамбена функција, 
укључујући безбједност и њен ре-
зултат, је веома сложена и свестра-

на, исто као и институције којима 
она служи и опасности с којима се 
треба суочити и условима у које се 
треба имплементирати. Због тога 
заштитноодбрамбена функција и 
безбједност требају се истражити 
са више гледишта, што значи да 
требају постати брига различи-
тих (свих) грана науке и научних 
дисциплина (мултидисципли-
нарност објекта истраживања) и 
у практичној примјени свих ак-
тивности.

Заштитно-одбрамбена и 
безбједносна функција није само 
комплексна, већ и слојевита. 
Најдубљи фундаментални слој 
садржи опште правилности на 
којима је основана и одређена 
(природни, биолошки закони). 
Ове правилности примјењују се на 
заштитно-одбрамбену функцију 
као општи феномен, на сав живи 
свијет као цјелину. На другом ни-
воу су правилности које се одно-
се на заједнице живих створења 
(природни закони). На трећем ни-
воу су правилности које се односе 
на заштиту, безбједност и одбра-
ну људског друштва (друштвени 
закони), и на четвртом нивоу су 
правилности које се односе на по-
литичко друштво (политички за-
кон). Ове правилности би требало 
да се проучавају и истражују на 
свеобухватан и систематски на-
чин, зато што је то једини начин 
да се повежу и потпуно искористе 
резултати ранијих истраживања 
из подручја заштите, безбједности 
и одбране у различитим гранама 
науке и различитим научним дис-
циплинама. То је фундаментал-
на сврха науке о безбједносним 
студијама,заштити, безбједности 
и одбрани (дефендологије).

З а ш т и т н о - о д б р а м б е н а 
функција је свеобухватна и 
нераздвојива. Садржи скуп факто-
ра, услова и активности суштин-
ских за постизање безбједности 
(сигурности). Значење заштите 
и одбране у политичком језику 
је сужено и прилагођено акту-
елним геополитичким и војно-
политичким потребама. Заштита 
означава различите грађанске ак-
тивности, превентивну дјелатност 
која спречава, отклања на вријеме 
опасност, заштићује појединца, 
заједницу, државу, док се одбрана 
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обично односи на одбрану држа-
ве, земље од агресије вањског 
непријатеља. Она је репресивна 
казнена мјера, средство принуде, 
насилни акт, накнадна активност 
усмјерена на уклањање посљедица 
и реаговање у вези са насталим не-
гативним понашањем или појавом 
према појединцу, заједници, 
држави. Треба да буде репресив-
на у толикој мјери да сломи сва-
ки облик насилног угрожавања 
уставног поретка, заједнице и 
државе. У науци о безбједносним 
студијама,заштити, безбједности 
и одбрани (дефендологији) ријеч 
безбједносне студије,заштита, 
безбједност и одбрана имају 
своје оригинално и пуно 
значење. Заштита се односи 
на идентификацију услова под 
којим се пријети (живом бићу, 
врсти, друштву, држави, нацији), 
те њихово редуцирање до обима 
који не пријети достигнутом ни-
воу безбједности (сигурности), 
нпр. редуковање извора и облика 
угрожавања и могућности њене 
акције, као и развој. У периоду 
отворене пријетње (напада) коју 
врши систем заштите (када систем 
заштите не може издржати изра-
жени ниво пријетње изворима и 
облицима угрожавања), наступа 
одбрана. Одбрана подразумијева 
отпор према отвореном нападу и 

нападачу који је провалио у систем 
заштите. Захваљујући и присутно-
сти сложености услова пријетње 
различитим изворима и облицима 
угрожавања са циљем постизања 
безбједности (сигурности) зашти-
та и одбрана се често спроводе као 
интегрисани и истовремени про-
цес (дефендологија).1 Теоретича-
ри у друштвеним наукамачесто 
стварају себи идеализовану сли-
ку свијета, али без интереса да је 
реализују у пракси. У свемуовоме 
дух поднебља Републике Српске и 
Репулика Српска као цјелина није 
бљесак времена, исто као што то 
није ни Дефендологија, она је из-
раз наше потребе, наше заштите, 
безбједности и одбране, нашег оп-
станка, наше слободе. 

Требамо водити рачуна да не 
склањамо људе који другачије 
мисле, који говоре истину за оп-
ште добро. Тамо гдје сви исто мис-
ле, или само један мисли, или нико 
ништа не мисли. То није у интере-
су развоја, већ „свједочи“ и иде у 
прилог корупцији, криминалу и 
неизбјежном пропадању. Тим и 
таквима треба поручити наук по-
знат из кинеске филозофије „…ко 
зна, а не зна да зна-пробуди га, ко 
не зна, а зна да не зна-научи га, ко 
зна и зна да зна-слиједи га, ко не 
зна, а не зна да не зна-клони га се“. 
Обнова кадрова и друштвени пре-
пород је нужност. Академска 
заједница треба јачати, треба се 
„пробудити.“Статус професора 
мора да има сигурност у односу на 
могуће погрешне одлуке. Бити 
критички интелектуалац прије 
свега претпоставља спремност да 
1 Ова питања су детаљно проучавана на кате-
дри за цивилну одбрану Факултета политичких 
наука у Загребу од 1984. године. Студенти су 
слушали предмет „Концепт и систем одбра-
не и заштите”, заснован као наука о зашти-
ти, безбједности и одбрани (дефендологија). 
Основна учења у вези са овим предметом су 
била смјештена на послиједипломске студије 
цивилне одбране. Слична проучавања постоје 
у Словенији, БиХ, Македонији, а Факултет за 
безбједност у Скопљу је 1997. године увео пред-
мет дефендологију у наставни план и програм. 
Потреба за дефендологијом је поткријепљена и 
чињеницом да у свијету постоје бројни научни 
институти и више школе које проучавају за-
штиту, безбједност и одбрану. (Види: проф. др 
Божидар Јаворовић: Дефендологија бр. 1/1999. 
Дефими, Загреб, 1999.). Удружење дефендолога 
Републике Српске основано је 1.03.1997. годи-
не и оснивач је и издавач теоријско-стручног 
часописа „Дефендологија” за питања зашти-
те, безбједности, одбране, образовања, обуке 
и оспособљавања. До сада је издало пет бројева 
часописа и три књиге.

се за живот у истини и слободи 
плати најтежа цијена и поднесу 
велике жртве. Једино тако се може 
припадати покрету критичких ин-
телектуалаца. То је било вријеме 
када су идеали људске слободе 
прожимали интелект уалну 
дјелатност. Интелектуалац, као 
радник у области духовних наука, 
ако је већ изабрао да буде чистач 
друштва, у првом реду треба да 
буде чистач језика којим говоре 
моћне друштвене групе. Језик 
„моћних“ открива и прикриваоно 
што је за њих једино важно, а то је 
интерес. У име интереса они су 
спремни да истини пљуну у очи. 
Прави интелектуалац тражи ис-
тину о онима који истину даве на 
начин који је за обичне људске очи 
невидљив. Он тражи истину о 
онима који своме интересу дају 
узвишено име теорије, тражи ис-
тину о онима који живе од лажи. 
Социолог, ако није друштвено око 
које види оно што већина не види 
(или неће да види), може да окачи 
своје перо о клин. Ако пак види, 
а неће да оно што види саопшти у 
јасним појмовима, онда је и по-
кварен, и не заслужује име друга, 
интелектуалца, образовног, науч-
ног, академског грађанина.Многи-
ма недостатак знања и опште кул-
туре не смета да јавно суде о 
ономе што не разумију и осуђују 
оне којима нису дорасли, а своју 
злобу циједе из себе, дајући јој уз-
вишено име критике. Критика 
треба да буде трајна интелектуал-
на борба против „анархије духа и 
режима саме глупости.“ Из анали-
зе духовне климе нашег времена, 
која обиљежава пад филозофског 
мишљења и рационалног ума у 
бујици формализма, прагматизма 
и утилитаризма, може се 
закључити да је положај интелек-
туалаца, у најмању руку,неповољан 
у погледу испуњења њихове ау-
тентичне улоге.Због тога се све 
већи број интелектуалаца 
ангажује у улози вођа политичких 
странака, у функцији идеолошких 
месија одређених политичких 
моћи, затупљујући своју критичку 
функцију. Ипак, глас независног 
интелектуалца није потпуно за-
мро, а многи поменути аутори у 
Дефендологији, као идруги ауто-
ри, истрајно раде на освјетљавању 

Ранко ЈОВОВИЋ

Боже 
Ускрса

Једном прогнани са Неба
Бићемо прогнани и са Земље,
Владико.

Код Неба без неба
Код Земље без Земље
Код Косова без Косова
Код Милоша без Милоша
Код Себе без Себе

Помоз, Боже, јадним Србима
Моли се, Владико,
Подвикни, Господару!
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пута до истине, супротстављајући 
се новом ауторитаризму и морал-
ном и вриједносном релативизму 
и нихилизму, настојећи да 
ревитализују борбу против догма-
тизма, сцијентизма и свих видова 
фундаментализма у циљу 
ревалоризације смисла живота. 
Тежећи овом циљу позивамо све 
на духовну будност и мудрост. 
Интелектуална елита Републике 
Српске се у доброј мјери бави сама 
собом и нешто је у повољнијем 
положају од других, а најчешће је 
не занима куда крећу политички, 
привредни, безбједносни, научни, 
нацонални, регионални, европски 
и свјетски процеси. Неопходно је 
да се морамо освијестити и врати-
ти својим коријенима, сами себи, 
традиционалним вриједностима, 
како бисмо добили нову снагу и 
подстицај за развој и безбједан 
опстанак. „Безбједност за све“ је 
основни мото на којем почива Ев-
роатлантски систем безбједности. 
Приоритетно је да себе 
прилагођавамо Републици 
Српској, а не Републику Српску 
себи, основни је мото био, јест и 
бићепатриота, ствараоца и про-
тагониста Дефендологије. Треба 
да се више плашимо властитих 
погрешака, него намјера против-
ника, али и да се запитамо и за-
бринемо због чега наука није ис-
користила шансу да утиче на 
политику, а политика није иско-
ристила струку.Као што видите, 
Дефендологија има добар тим, а 
добар тиме се не рађа, већ се ства-
ра. Морамо заштити, обезбиједити 
и одбранити Републику Српску, 
јер данас је револуционарно (на-
водно реформско) начело изнад 
закона и законитости, тако да су 
сада, „реформе“ замијениле 
револуцију као руководеће наче-
ло. Многи су завидни Републици 
Српској, као што завиде 
Дефендологији, као бренду Бања 
Луке и Републике Српске. Нећемо 
се на то освртати, јер смо одавно 
научили да је завист ствар морал-
ног нереда. Неопходно је да из-
вршимо реформу у себи. Тако 
ћемо дати већи допринос 
реформисању других људи, него 
галамџијама и такозваним. патри-
отама-букачима.Будимо поштени, 
будимо људи. Храст је симбол сна-

ге и истрајности, а ловоров лист 
је симбол побједе. Будимо и ми 
истрајни. Нека наше побједе буду, 
спортским рјечником речено, фер 
плеј побједе. Пред нама у Републи-
ци Српској је историјска обавеза, 
не само да правовремено 
постављамо права питања, већ 
неодвојиво од тога, да правовре-
мено дајемо и праве одговоре на 
та питања, а у вези с тим право-
времено дефинишемо и оствари-
мо права рјешења. Заједништво 
можемо градити само на јединству 
циљева.Наука се мора више 
укључити у остваривање ових 
циљев, јер провјерљивост одваја 
науку од других система 
вјеровања. Садашња криза чува 
прошла рјешења и таји будуће од-
луке.Република Српска је трајна 
отаџбина за све оне који је 
прихватају као своју, који поштују 
њен Устав, њене законе и правни 
поредак. Ми нисмо за конфликте, 
за наоружавање, за тероризам, 
али ,нажалост, чињенице показују 
да је наша историјабила више 
војна и дипломатска, а мање еко-
номска и културна. Границе, као 
што знате, увијек диктирају јаки, 
никада слаби. При томе не смијемо 
дозволити да нас страначке борбе 
за власт посвађају и тако отежају, 
или чак онемогуће остваривање 
наших стратешких циљева, а ос-
новни предуслов за остваривање 
ових циљева је управо наше 
јединство. Оно је потребније сада, 
него икада. За то смо историјски 
одговорни. Ваљда нас је историја 
научила да страначке свађе стално 
покажу стару познату мудрост: 
“Свакој странци истина је 
страна,све странке су далеко од 
истине.“ Мир, социјална сигур-
ност, слобода и безбједност за све 
грађане немају алтернативу. Зато 
је добро да свако у БиХ у себи об-
узда зло, јер на тај начин допри-
носи обуздавању зла у цијелој 
заједници (Колаковски), а све што 
је неопходно да снаге зла освоје 
Републику Српску, БиХ и свијет 
јесте да добри људи не чине ниш-
та (Берк). Наша стварност била је 
тема којом се бавила и још увијек 
бави већина аутора у протеклих 
2 0  г о д и н а  п о с т о ј а њ а 
Дефендологије. Они су се бавили 
и предвиђањима, што је битно за 

научне раднике и науку, али и за 
праксу. Приступи су били разли-
чити, научни, стручни, политички 
итд. Критике је било пуно. Свако 
ко избјегава критику, у ствари не 
жели да зна. Ко истину знаде, а 
неће да каже, тај није далеко од 
најгоре лаже (Васо Пелагић). При-
ступ готово свих аутора је био 
свјетлост науке и здравог разума. 
Никада у својим текстовима нису 
дозволили да питање људских 
права и слобода буде замијењено 
егзистенцијалним квази паролом 
„ћути и једи.“ Дакле, аутори, 
њихова дјела и добра сарадња са 
институцијама Републике Српске, 
Градом Бањалуком и свим другим 
субјектима у Републици Српској 
и БиХ, добра сарадња са академ-
ском заједницом, невладиним 
организацијама, релевантним 
међународним организацијама и 
институцијама, истакнутим 
јавним радницима и свим другим 
патриотски опредијељеним 
субјектима и појединцима 
опредијелили су нас да ову 
концепцијску, доктринарну, 
стратегијску и патриотску идеју 
р е а л и з у ј емо  у  п р а кс и .
Дефендологија као теорија, али и 
као пракса је у интересу свих 
грађана без обзира на расу, вјеру 
и нацију, она је у интересу мира, у 
интересу развоја, у интересу за-
штите, безбједности и одбране 
Републике Српске, у интересу ев-
ропског и свјетског мира.Полази-
мо од основног става да су 
безбједност, заштита и одбрана 
Републике Српске основни држав-
ни интерес, основна друштвена 
потреба, основна друштвена 
вриједност и најчвршћа гаранција 
безопасности.Кроз дефендолошко 
васпитање, образовање и 
оспособљавање треба да се из-
врши свестрана промоција на 
стручно-научној основи у интере-
су Републике Српске и Босне и 
Херцеговине и свеукупног јачања 
њихове заштитне, безбједносне и 
одбрамбене моћи.Дефендологија 
је у националним, државним и ре-
гионалним оквирима постала 
бренд Бањалуке и Републике 
Српске.

Бања Лука, 16.10.2016.године

Др Душко ВЕЈИНОВИЋ
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Култура данас као илузија или потреба

ОКВИРИ ЗА БЕЗИДЕЈНУ И КОМЕ 
ПОТРЕБНУ КУЛТУРУ

Има ли културе и изван кул-
туре? Има ли данас културе 

у култури Републике Српске и 
Босне и Херцеговине? Наизглед 
реторичка, али суштинска питања 
опстајања и постојања културе 
у свакој заједници, без обзира 
на њен друштвено-економски и 
политички степен развоја. Ова 
питања могуће је посматра-
ти одвојено – додирују се само 
по периферији интереса, али у 
суштини култура је неодвојива 
цјелина сваке заједнице и сваке 
људске дјелатности. Због тога је 
културу неопходно интегрално 
сагледавати.

Морамо. Општа констатација 
која никог не обавезује али која, 
бар на моменат, подсјећа да без 
озбиљног промишљања у култу-
ри и о култури ни једна заједница 
нема садашњост, а о будућности 
не може ни размишљати. Култу-
ра се најчешће посматра као врућа 
чорба коју узимамо када нам се 
сервира у БиХ и даје такве резул-
тате. Стратегије су најчешће пред-

мет прича и промишљања кад је 
потребно усвојити још неки до-
кумент ради бројке и статистике, 
а не ради насушне потребе. За-
кони су најчешће предмет рада у 
уским круговима и комисијама, 
као покриће за „озбиљан“ рад, 
а много мање резултат потребе 
да се суштински уреди област 
дјеловања у култури. Можда је 
наивно и вјеровати да ће се ства-
ри у култури побољшати самим 
администрирањем и управљањем 
из канцеларија, али то бар ства-
ра потребни оквир за могуће 
активности у култури. Говорећи 
искључиво декларативно о мул-
тукултуралности, што је до де-
ведесетих година била велика 
предност и бенефит у БиХ, сада 
имамо само синтагму која нико-
га не подсјећа на њено значење, 
већ на самозатварање у нацио-
налне торове и надгорњавање. 
У таквом амбијенту, апсолутно 
неинспиративном за креативно 
стралаштво, култура у беспарици, 
без јасних културних политика и 

стратегија, подијељена национал-
но и географски у региону, полако 
посрће и губи корак за културним 
мијенама и стваралаштвом у Ев-
ропи. И што је забрињавајуће, то 
никога не обавезује нити подстиче 
на било какве промјене или по-
требу да се било шта квалитатив-
но мијења. И то траје?!

Културе има и требало би да је 
буде и изван културе у најширем 
смислу. Она не опстаје као само-
никла биљка, сама себи потребна 
и довољна, како се понекад може 
чути. Традиција, трајање, обичаји, 
обреди, навике, памћење народа,  
материјални и нематеријални до-
кази трајања духа и културе једног 
народа су камичци у мозаику кул-
турног опстајања народа. То је 
константа сваког стваралаштва 
које има своје изворе и  исходиште 
у савременом културном изразу, а 
који без тих коријена и озбиљног 
културног утемељења не би могао 
ни да настане нити да опстане. У 
том трајном настајању и опстајању 
културних вриједности код сва-

Светислав ОЉАЧА

ПЕСМА ИЗ ГРОБА
Свештеник служи опело,

у мртвачком сандуку моје тело.
И кад ме црним вином поли,
а било га је у животу доста,

гробарима осмех на лицу оста.

Коначно ослобођен тела,
урањам у таму гроба 

и остајем потпуно сам
са чистом душом.

Осећам и мртав
да тело ти мирише на малине зреле.

Љубави моја из младости,
на којем си сахрањена гробљу,

ја на овом своме никог не познајем.

Мртав чујем, жуборе потоци.
Пролеће је,

а из мога гроба
ниче бело цвеће,

ниче нова моја глава,
мозак ми се у нарцис расцветава.

ПЕСНИКОВ ОДЛАЗАК 
ПРИРОДИ

умрећу ноћас заклан тишином
у неком кутку унутар тела

треба ме биље и ево ме
ево одласка камену и води

људи сад вас нема у мени
-између руже и моје душе пустиња је
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ког народа и у свакој заједници 
неопходан је политички, при-
вредни, финансијски, образовни 
и културолошки миље у коме се 
култура бокори, нараста и даје 
своје плодове. Садашња култура, 
која мора да има свој производ 
по мјери културолошког нивоа 
заједнице, не може сада настајати 
из асоцојалних понашања и сама 
за себе, исчашена из времена и по-
треба конзумента. Он има потре-
бу да кореспондира са савременим 
захтјевима времена и кретањима, 
отворена и ослобођена свих сте-
га и омеђења, доступна и присту-
пачна свим заинтересованима 
са потребним културолошко-
културним нивоом, ослобођена 
сваке мржње и приземности, а 
која врхуни високим естетским и 
морално-етичким вриједностима 
које без било какаве дилеме нуде 
универзално прихватљив култур-
ни производ.

А сада колико такве и потреб-
не културе има у БиХ, а и у Репу-
блици Српској? Искрено, веома 
мало или тек у неким натруха-
ма. Данас изванинституционал-
на култура почива на два нивоа: 
на ентузијазму појединаца који 
покушавају нешто да остваре, те 
на помоћи донатора и страних 

мецена, најчешће мотивисаног 
наметањем нечега, а што у прак-
си не даје рода и тешко да би га 
и могло дати. Институционална 
култура покушава да буде пред-
водник и лучоноша културног 
националног и културолошког 
нивоа, али оптерећена је баластом 
великог броја стално удомљених 
нерадника и незаинтересованих 
за посао за који примају редовну 
и простојну плату и оплемењена 
ентузијастима који вуку запреге 
националних институција уз голе-
ми бријег проблема и незаинтере-
сованих, а који одлучују о судбини 
институционалне културе данас. 

Синтагма „одлучују о судби-
ни културе“ понекад замагљује 
стварност. Тиме се подразумијева, 
као у маркету, да се узима  коме 
је шта потребно и ко шта успије 
дохватити. Није култура глина, 
пластелин па да се може вечерас 
за сутра приготовити и облико-
вати како се некоме прохтије. 
Немогуће је преко ноћи, декретом 
из кабинета направити дјело „од 
непролазне вриједности“,  не може 
се ни уз какву гаранцију са вели-
ким финансијским средствима 
обавезно створити велико дјело, 
не може се без идеје и луцидног 
појединца направити нити кре-

ирати културно стватралаштво.  
Не може се  без оквира и потреб-
не сваковрсне поомоћи стварати 
у култури, као што на ледини не 
може нићи оплемењена биљка, 
већ само коров, никоме потребан.

Истрајност, професионалност, 
знање, образовање, идеја, луцид-
ност, ентузијазам, воља и етич-
ност су неопходни састојци сваког 
културног стваралаштва. Без било 
ког зачина у овој културолошкој 
чорби нема квалитета и она бива 
мањкава и бљутава, без ароме и 
поруке, без идеје и покретача на 
размишљање и ново промишљање 
које тјера на креативност и ства-
ралаштво. Културно дјело се да-
нас не ствара из досаде и незнања, 
из наговарања и нагуравања, из 
партијске и политичке подоб-
ности, уз велике напојнице и 
донације, уз прелијепе сале, де-
коре, сценографије, костиме и 
прелијепе што тврђе корице и што 
шареније слике. Умјетности нема 
без креације, талента али и рада и 
образовања.

А гдје смо ми данас у свим 
тим мање-више познатим одред-
ницама? Уопштавања нису тачна, 
пожељна нити сигурна. Ипак, на 
основу досадашњих истраживања 
и сазнања, јасно је да данас култу-
ра у Републици Српској, и поред 
свих оспоравања, ниподаштавања, 
велике небриге  одговорних и над-
лежних, без кадровских освјежења 
и са великим оптерећењем вишка 
запослених „непроизводних ка-
дрова“ у институцијама културе  
- предњачи у односу на већину 
других дјелатности и постиже 
резулате као да је стање у друшт-
ву „нормално“. То се односи на 
већину културних дјелатности, 
како у институционалној тако и у 
изванинституционалној култури. 

Када би се схватило у друшт-
ву, а то и валоризовало, Република 
Српска могла би се културом  рав-
ноправно поредити са већином 
европских култура, могла би се 
самјеравати у свом културном из-
разу и стварању. До тада остаје да 
се ентузијазмом, довитљивошћу, 
импровизацијом и просјачењем 
сналазимо и стварамо „дјела од 
непролазне вриједности“.

Ненад НОВАКОВИЋ
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Књижевна награда „Славко Јунгић Јесеј“

Намијењена младим 
ствараоцима

Челинац има најмање три ори-
гинална пројекта по чему се 

издваја у културној заједници 
Републике Српске: магазин 
„Челиначке новине“ које излазе 
сваког мјесеца већ седамнаесту 
годину а средства за штампу 
обезбјеђују читаоци и пријатељи 
листа, „Михољданску повељу“ 
која се већ 19 година додјељује 
културним ствараоцима за из-
узетан допринос афирмацији 
челиначке културе и Књижевну 
награду „Славко Јунгић Јесеј“ 
намијењену ствараоцима 
млађим од 30 година и која ће 
се наредног 14. фебруара (Три-
фундан) додијелити пети пут. 
Сви ови пројекти искључиво су 
резултат ентузијазма локалних 
културних посленика који уп-
ркос бројним препрекама остају 
тврдоглаво упорни и доказују да 
и у овом нашем друштву овак-
вом какво је има појединаца 
којима култура није омражена 
дјелатност, већ, напротив, из-
азовна и занимљива.

Књижевну награду „Слав-
ко Јунгић Јесеј“ утемељили су 
Општински одбор Српског 

просвјетног и културног 
друштва „Просвјета“ Челинац 
и „Винарија Јунгић“ 2012. годи-
не поводом десетогодишњице 
смрти челиначког пјесника и 
боема Славка Јунгића Јесеја. 
Тада је одлучено да се награ-
да додјељује младим ауторима 
млађим од 30 година. Од 2016. 
године расписује се и награда за 
радове о вину, а старост аутора у 
овој категорији није ограничена. 
Награде се додјељују на свечано-
сти посвећеној поезији, вину и 
музици на Трифундан у коноби 
„Винарије Јунгић“ у Марковцу 
код Челинца.

Славко Јунгић Јесеј живио је 
у Челинцу између 9. априла 1946. 
године, када је рођен у Марков-
цу, и 14. фебруара 2002. године 
(Трифундан), када је трагично 
у саобраћајној несрећи у селу 
Штрбе код Челинца окончан 
његов живот. Када је на Фило-
зофском факултету у Новом 
Саду стекао професорску ди-
плому, Славко је спадао међу 
педесетак најобразованијих Че-
линчана. Као ученик бањалучке 
Учитељске школе и студент 
новосадског универзитета на-
метнуо се и као талентован 
глумац. Неколико година на-
кон дипломирања радио је као 
професор у основним и средњим 
школама, промијенивши не-
колико средина, а онда је рано 
пензионисан јер, очито, његов 
немирни дух био је превише 
осјетљив да би без ожиљака под-
нио све изазове овог свијета.

За Славка су се за живота веза-
ле три ријечи које су обиљежиле 
његов живот: пјесник, професор, 
боем. Написао је много пјесама, 
а уз помоћ пријатеља за живота 
успио је сакупити тек двије збир-

ке: „У води облаци“, коју је 1997. 
године издала Народна библи-
отека „Иво Андрић“, и „Зрење 
бола“, у издању „Ослобођења“ 
Српско Сарајево 2001. Трећу 
збирку, „Кад смеђа шума сване“ 
постхумно 2002. године издала 
је челиначка библиотека, а на 
иницијативу доктора електро-
техничких наука Жељка Јунгића, 
Славковог синовца и оснивача 
«Винарије Јунгић» који је и фи-
нансирао не само штампање ове 
књиге него и бројне друге кул-
турне пројекте. Наравно, много 
више пјесама Јесеј је кроз живот 
подијелио људима који су му не-
што значили. 

Књижевну награду Јесеј 
2013. године добио је Никола 
Зеленковић (1986) из Бањалуке, а 
поред прве откупљени су пјесме 
Хелене Остојић из Челинца, 
Александре Јелић из Бранешаца, 
те приче Свјетлане Ђурић (Че-
линац) и Горана Веселиновића 
(Бања Лука).

Радован Синђелић (1995, 
Богатић, Шабац), ученик Школе 
примијењених умјетности награ-
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ду је добио 2014. годину за причу 
„Улица Фехервари“. Откупљене 
су пјесме Бранке Ђурић из Че-
линца, Наталије Коцић из Ниша 
и прича „Шетња је једина ствар 
која преостаје када ти избор не 
дају“ Николе Зеленковића.

Александар Иванић (1990), 
професор српског језика и 
књижевности награђен је Јесејем 
2015. за причу „Сан краља Ми-
лутина“. Откупним наградама 
књижевној јавности скренута 
је пажња на пјесме Радована 
Синђелића (Богатић), Бојане 
Остојић и Свјетлане Ђурић 
(Челинац), и Селене Берић 
(Бања Лука) и приповједаче Ни-
колу Зеленковића и „и Немању 
Бабића. 

Прошлог Трифундана 
Књижевну награду „Славко 
Јунгић Јесеј“ добила је Бојана 
Остојић (1987) из Челинца, 
професор физичког васпитања 
и спорта. Жири, који су чини-
ли професори српског језика и 
књижевности Загорка Тривић, 
Момчило Спасојевић и Борис 
Максимовић, одлучио је да отку-
пи пјесме Александра Матерића 
(1995), Николе Зеленковића 
(1986), Селене Берић (2004) и 
Јелене Кичић (1999).

Жири је одлучио да у 
конкуренцији књижевних ра-
дова о вину и виноградима на-
гради пјесме „Сонетни триптих 
о вину“ Ранка Павловића, „Лоза 
благородна“ Горана Шауле и 
„Светлост благост и лепота тајна 
мудрог су живота“ Војислава 
Ескића, те пјесме Милорада 
Булатовића и Мирка Вуковића.

Сви награђени радови по пра-
вилу се објављују у «Челиначким 
новинама», а аутори добијају 
повеље и новчане награде, док се 
за радове о вину и виноградима 
поред повеља добија на дар ви-
сококвалитетно вино «Винарије 
Јунгић».

Конкурс за 5. Књижевну на-
граду „Славко Јунгић Јесеј“ биће 
расписан у првој половини но-
вембра мјесеца у „Челиначким 
новинама“ (штампано издање и 
фејсбук страница) и на друштве-

ним мрежама. Радови се примају 
до 15. јануара на адресу челинач-
ког Одбора СПКД „Просвјета“.

Да би се награда Јесеј доби-
ла један од услова је и обавезно 
присуство аутора награђених 
радова на књижевној вечери у 
„Винарији Јунгић“. У претходне 

четири епизоде ове веома попу-
ларне књижевне награде, ко год 
је на Трифундан дошао у Мар-
ковац, а било их је много, није 
пожалио.

Боро МАКСИМОВИЋ
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Прикази   

ПОЕТСКИ ВЕЗ СТЕВКЕ КОЗИЋ 
ПРЕРАДОВИЋ

(Стевка КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ:  „Глас  Андрићграда“, КЗ 
„Васо Пелагић“, Бања Лука, 2016.)

Кад се појави једна оваква 
збирка пјесама, каква је „Глас 

Андрићграда“ Стевке Козић 
Прерадовић,онда се оправдано за-
питамо смије ли поезију, суптилну 
и њежну, од срца, писати ико сем 
жена. Као да су оне створене да от-
воре људско срце у које треба да се 
уселе та најемотивнија осјећања: и 
љубав, и срећа, и сјета , и патња. 

Алхемијском вјештином стварају 
чудну симбиозу бројних антаго-
низама који су саставни дио жи-
вота. И све то раде неусиљено, 
природно. Нема ту никаквог 
насиља над пјесмом, над стихом, 
над метриком. Таква је Стевка.

Спусти се Стевка са Кочићевог 
Змијања до Дрине, до урбаног 
Андрићграда и понесе са собом 

свјежину руралног амбијента у 
коме све трепери попут дјевојачке 
мјесечине, понесе чипкасте 
завјесе од иња да, вјероватно, 
њима огрне Андрићеву бисту. 
Поведе са собом распјевану фол-
клорну групу дјевојака и момака 
у раскошној крајишкој ношњи, са 
везеним бошчама, као пратиљу 
жар-невјести за прошњу. И све 
то ради у младалачком ритму, у 
поскочици, разиграног срца.Чули 
бисмо ми и подврискивање, али 
га помало заглушују вјетрови с 
Козаре. Не, нијесу то вјетрови; то 
су благи повјетарци који милују 
сребрне смреке, скидају с њих 
уснуло иње  и лепршају ланена 
платна, скоро испрана на сеоским 
водопојиштима.  Носи пјесникиња 
са собом дарове Змијања Анррићу 
од Кочића, али и оставља за со-
бом  пуноћу сеоског амбијента, 
раскошни и маштовити дјевојачки 
вез којим се грије Змијање.

Понадали смо се да ће нас 
пјесникиња уз пјесму и игру, уз 
оне прекрасне риме провести кроз 
читаву збирку. Можда би и било 
тако да је живот такав. Али, он нас 
често поспе тугом, сјетом.

Треба честитати стоти 
рођендан  мајки  Зори, тој сувој 
стабљици што остаде без сина и  
мужа.Но, није то њен рођендан; 
то је рођендан бљеска који запали 
планету, али и освијетли гробове 
са Кајмакчалана, са Сувобора, са 
Мојковца, из албанских гудура... 
Треба утријети сузе дјечака над 
очевом самртном постељом и 
мртвом мајком.. Од таквих исти-
на се не може бјежати, а „истина 
запјева прва када заболи срце“.

Но, све је ово, рекло би се, 
увод у Стевкину крунску пјесму 
ове збирке, у „Сонетни вијенац“. 
Успјешан сонетни вијенац је  
пјесничка матура. Испит зрело-
сти.

Магистрале

Посади свој воћњак! Уреди Натори
Обери па кушај тек кад плод узори...
Жиле му млађане пусти низ Србију
Европски, са слашћу, нахрани Унију!

Љети, као лептир, прелети му крошње
И сав се опусти. Испред софре посне.
Е, новци ће капат полако, без журбе,
Мислићеш на претке и свилене бубе!

И успјех ће трубом Гуче да се сриче
Радост наше дјеце није у отрову
О земљи воћњака кличем вуку Слову

Волим бехар воћа расцвјетао широм!
Отпад њин је ситно безначајно сјеме.
Јели смо црвљиво и живјели с миром!

Фото:
Милан Радуловић

Стевка Козић Прерадовић
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Какво богатство! Пјесникиња, 
попут нашег старог честитог 
домаћина, не препушта ништа 
случајности и забораву.  Она је 
глас Вишњег који подсјећа које по-
слове  треба порадити: поорати, 
засијати, окопати виноград, поре-
зати воћке, припремити зимницу, 
обезбиједити домаћински и кућу 
и шталу, а онда, у зимским вече-
рима уживати у плодовима свога 
рада. Упалити кандило, запалити 
славску свијећу, закитити женин 
воћњак  кћерком или сином. Па 
то је најљепши букет цвијећа који 
дарује  муж жени и жена мужу. 
Колико сочности, колико слатког 
нектара у овом „Вијенцу“. Као да 
се Стевка  такмичи са Бранком 
и Десанком; она  своју Крајину, 
своје Подкозарје  збратимљује са 
Стражиловом и  Бранковином, 
да онда скупа изнесу на свјетску 
изложбу  сво то богатство, ту 
раздраганост, ту љепоту. Као да 
пркоси и Западу и Истоку, јер зна 
да они ту малу и поносну Србију, 
коју она носи у срцу, не воле. Не 
воли је ни Мери са запада, ни ис-
точни Муса. Понудиће она ЕУ то 
богатство наших простора, чисто, 
без хемије. „Европски, са слашћу, 
нахрани Унију / У гајбе сортирај 
плодове најбоље / Док вјетрови 
баште тресу перивоју / Заборави 
сепет терета низ поље“.

Најзад једна поезија која је 
саживљена са селом, са радо-
вима на селу, пјесникиња која 
је испољила сву топлину душе 
према тим  ратарима и њиховим 
пословима, сву присност, сву 
доживљеност тог амбијента. Су-
гестивност је у толикој мјери сли-
ковита да и читаоца уводи у тај 
свијет љепоте. Хвала Стевки што 
нас је бар за тренутак вратила на 
наша изворишта.

Вијенац,  који је насловљен „По 
жељи Емировој“је и посвећен Еми-
ру Кустурици, истинском и вели-
ком домаћину Андрићграда, али 
је он химна  Шумадији, Србији, 
њеним ратарима, воћарима, баш-
тованма. Храбри пјесникиња и 
има разлога за то. Пред њом је 
изобиље богатства, среће, радо-
сти, нетакнуте љепоте природе, 
а „у чисту природу болест неће 
ући“. Из Из те чистоће и чистине, 
из тог здравог амбијента , са ових 

динарских простора изникли су 
свјетски великани: Тесла, Пупин, 
Његош, Миланковић Панчић...

Циклус пјесама „Циганске 
илузије“ одсликава једну етничку 
скупину-Цигане, свијет који живи 
свој посебан живот. Оскудијевају 
у свему сем у сиромаштву, али 
посједују радост живовања. Ци-
ганска шатра је кулиса иза које 
тече радост. Зар је важно што 
кашика нема уста ( али ни уста 
кашику!) ?!  Љубав је надокнада 
за све. А она истиче из њиховог 
огромног срца у коме се утапају 
све чари живота. Треба бјежати од 
зла, јер „Зло је непресушна бол / 
од њега бјеже Цигани / у лутање“.

Слаби смо ђаци, слабо нас је 
историја научила. Понављају се 
грешке које су коштале бројних 
живота.

Пјесма „Клавир“(онима који се 
не вратише из ратова) из циклуса 
„Звоно шутње наше“ је халуцина-
тивни глас (управо-глас, а не звук, 
јер персонификује мртви зов бор-
ца) из опустјелих села, попаљенх 

кућа, изгинулих ратника. Тај глас 
спаја два вијека,, двије трагич-
не године: ‘45. и ‘95. Спаја плач 
оне тужне Козаре из ‘45. и ове с 
краја   овог уклетог и проклетог 
20. вијека. „А сви смо једном/ у 
Божијој башти / цвјетови били“ 
тужно констатује пјесникиња  у 
пјесми истог циклуса  „Једном 
били“. А сада? „Зле маћехе су нас 
заточиле/ у (н)овом варварском 
вијеку“.

Збирка пјесама „Глас 
Андрићграда“ Стевке Козић 
Прерадовић је плетиво у чијим 
бојама распознајемо богатство, 
љепоту, понос, пркос,на једној, и 
сјету болну сјету због дешавања 
која су нас пратила у животу, на 
другој страни. А и једно и друго 
је  исказано истинским поетским 
језиком, језиком пуним слика, 
реминистенција, мисаоности. 
Збирка која је сва један прекра-
сан вијенац најљепшег цвијећа. 
Језичког и мирисног.

Момчило  ГОЛИЈАНИН
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Е, новци ће капат полако, без журбе,
Мислићеш на претке и свилене бубе!

И успјех ће трубом Гуче да се сриче
Радост наше дјеце није у отрову
О земљи воћњака кличем вуку Слову

Волим бехар воћа расцвјетао широм!
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Фото:
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Књиге и идеје

МЕЈДАНСКА ХРОНИКА
Поговор петом издању књиге  

‘’Тамо преко Врбаса’’ Томе Марића 

Пред нама, или боље речено, 
иза нас је пето издање књиге 

‘’Тамо преко Врбаса’’, новинара и 
публицисте Томе Марића. Пето 
издање! Та чињеница охрабрује и 
обавезује: обавезује Тому Марића 
да пише и даље, а охрабрује остале 
да се ухвате пера.

Неколико ријечи о самом шти-
ву...

Правећи историјски увод, 
Марић надугачко цитира путо-
писца Ибрахима Печевију, те Сте-
вана Мартиновића, Андрића, па и 
моју маленкост, и – без амбиције 
да историчарима узима хљеб – 
доводи неупућеног читаоца до 
20. вијека, тачније до генерације 
‘’педесет и неке’’, до свог времена, 
до десне бањалучке обале Врба-
са, до Мејдана, Петог кварта или 
Обилићева, како га већ ко зове. 
Марић ту долази на свој терен, 
стаје на чврсто тло и постаје 
јединствени хроничар, оригинал-
ни казивач, по правилу прворукац, 
свједок прошлости и садашњости, 
савременик, а неријетко и актер 
својих казивања.

Иако је стицајем околности 
прву животну петољетку про-
вео на лијевој обали Врбаса и то 
у Господској улици, Томо Марић 
је дијете Мејдана. Отуда је ваљда 
прва прича својеврсни пролог, у 
коме нам објашњава откуд и от-
кад он на Мејдану. Аутор наставља 
аутобиографски, с времена на 
вријеме казивање се ‘’прелије’’ и 
на супротну обалу Врбаса, па и 
на далеке градове и меридијане... 
Тако читамо и Черчилов говор о 
Стаљину 1959. године, и цијели 
текст ‘’Резолуције бањалучких 
муслимана’’ из новембра 1941. 
године, и репортажу из Албаније 
из 1987. године... Иако изгледа да 
је изгубио нит, већ у сљедећој при-
чи Марић матицу враћа у корито, 
на потез од ‘’Али Бабе’’ до Веселог  
бријега.

Приповједа Томо Марић о 
маргиналцима и губитницима, 
аутсајдерима и пијанцима, о углед-
ним и славним, нарочито о ономе 
у чему је и најпозванији: о рукоме-
ташима и боскерима, талентова-
ним фудбалерима, оствареним и 

неоствареним, о преданим спорт-
ским радницима; ту је и омаж Али 
који је ‘’Животињским царством’’ 
заслужио оно небеско; читамо и 
о некадашњим шмекерима, данас 
богатим емигрантима на Западу, 
што уздишу за врућим сомуном 
из дјетињства... И сви су они за 
Тому Марића једнако важни! Тако 
се оно што је ‘’запело’’ у стварном 
животу остварује у овој књизи: у 
њој – не само заједно, већ некако и 
равноправно, да не кажемо хармо-
нично – живе бивши голооточани 
и удбаши, заборављени спомени-
чари и окорјели преступници, 
убоги бескућници и успјешни 
привредници, разне дангубе и 
вриједни домаћини, жестоки 
момци меког срца и утицајни по-
литичари, сељаци и чиновници, 
спортске легенде и остарјеле бри-
це, фијакеристи и таксисти, атеи-
сти и вјерници...

Још само да се ова јединствена 
хроника преточи у филм. Па да се 
премијера уприличи у  дворани 
‘’Мејдан’’, односно, ‘’Обилићево’’, 
тамо, преко Врбаса... 

У Новом Саду, уочи Петровда-
на 2013.

Зоран ПЕЈАШИНОВИЋ

Između istoriografije, publicistike i literature u 
knjizi Tome Marića “Tamo preko Vrbasa” opredije-
lio bih se za priču dušom koja traje. Ovaj “žanr” ima 
najviše pristalica i svako ko ga osjeti biće duhom 
puniji, a shvatiće i zbog čega je Marić prosto morao 
napisati ovu knjigu.

Publicista koji se uspješno koristi istorijskim 
činjenicama i interpolira ih u svoj literarni naboj, 
Tomo Marić je poslije toliko drugih, napisao i knjigu 
koja će ga najduže držati i produžavati u životu za 
buduća neka pokoljenja.

Sve može izumirati, čak i nosioci značajnih ak-
tivnosti, sportisti, umjetnici, novinari, ali Mejdan iliti 
Obilićevo ili taj “Peti kvart” što se priljubio uz Vrbas 
ne samo da neće izumrijeti, nego će vječito nadvla-
davati vremena i nevremena i pisati hroniku.

Jedno značajno poglavlje o njoj, evo, ispisuje i 
Tomo Marić u knjizi “Tamo preko Vrbasa”.

Ranko Preradović, književnik

Da li je Mejdan - Obilićevo prostor, gradska 
četvrt ili metafora istorijskih razmeđa, ili je možda 
“prokleta avlija”, pita se Tomo Marić i tvrdi da je sve 
to zajedno i još više.

Iznesene dileme i tvrdnje autor je prenio u ruko-
pisu, koji je lagan za čitanje i na prvi pogled nisu vi-
dljive ove krupne stvari. 

Marić je već objavio više knjiga i drugih tekstova, 
o čemu piše i u ovom rukopisu na sličan način. Po-
pularno pišući, što je prihvatljivo za veliki broj čitala-
ca, istovremeno je otvarao i krupna životna pitanja i 
dileme, namjerno ih ostavljajući bez odgovora. Pre-
tpostavljamo da je to namijenjeno onim čitaocima 
koji se ne zadovoljavaju čistom faktografijom, koji u 
rukopisu traže nešto više i u ovome ga, bar dijelom, 
i nalaze.

Osnovna i najveće vrijednost knjige jeste priča 
o prošlom i sadašnjem vremenu, priča o velikom 
broju ljudi koji su svako na svoj način obilježili vrije-
me u kome su živjeli i na različite načine uticali na 
ljude oko sebe. 

Nebojša Radmanović, istoričar

Tomo Marić rođen je u Banjoj Luci 1951. godine. 
Novinar je od 1974. godine.

Radio je u „Glasu“, „Oslobođenju“, „Politici“, Srp-
skoj radio tealeviziji i „Svijetu sporta“.

Danas je savjetnik u Vladi Republike Srpske,
Ministarstvo porodice, omladine i sporta.

Objavio je desetak knjiga, od kojih su „Bio jednom 
jedan šampion“, „Kad je lopta imala dušu“, „Lopta za 
Peru Perovića“, „Banjalučke priče“ doživjela nekoliko 
izdanja, „Miljan“ na srpskom, engleskom i španskom.

Napisao je scenari za filmove „Bio jednom jedan 
šampion“ i „Borac i Banja Luka jedna priča“.

Dobitnik je brojnih nagrada.
Živi i radi u Banjoj Luci.

Iz recenzija
Tomo Marić

O autoru
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ГРМАЉ
Да сам мами барем још једном рекао да је волим  

прије него што је умрла!
Andy Rooney

– Нека ми Бог опрости! – по-
мислила сам – Боже, да ли се ово 
анђео јавља у његовом лику?

Ружан споља, а добре душе. 
Ноге му кратке и криве, руке 
дуге до листова, шаке ко лопате, 
прса ко сепет, ушне шкољке ве-
лике клемпаве, нос ко тиквица, 
зуби ријетки широки, уста ”бего-
ве вратнице”. Говори ко из каце. 
Ал’ да њега не би ко зна шта би са 
мном било. Зову га Грмаљ. Виђала 
сам га и прије када сам долазила 
с тачкицама и боновима по гиби-
ру у задругу. Као да је служио оне 
“чивије” што су били власт, “попа-
пучени опанци”. Сви су га нешто 
довикивали:

– Грмаљ, оди вамо! Грмаљ, иди 
тамо!

– Ни данас не знам је ли му то 
било презиме.

И Ђојо који ме затворио и 
пред’о њему испред Пантине 
уџере, издречио се на њега:

– Грмаљ, закључај је и ти ми 
одговараш за њу. Тако наређује 
Богић!

Био је смирај љетњег дана. 
Чула сам како је окренуо велики 
кључ у вратима уџере. Пресједила 

сам свуноћ на дрвеном сандуку 
за рубине. У ћошку сам смотрила 
канту за вршење нужде. Стидила 
сам се, чуће се напоље, али шта 
ћу. Ноћ ко година. Задуго послије 
свањивања, додуше није још било 
подне, лупао је неко на врата. До-
нио ми Грмаљ у војничкој шаљи 
бунгура и дрвену кашику:

На, рече, једи!
Мало послије донесе ми воде у 

крбању. Бог му здравље дао. Раз-
гали ме. Однекле из куће замириса 
цигурија. Мину ме жеља, да ми би 
један филџан.

– Смиљо, сестро, шта то би? 
Што си затворена? – упита ме 
Грмаљ.

Мој брате, – не смједох да му 
кажем Грмаљу, можда му се тако 
ругају па да га не увриједим – до-
несе ми, некако пред нашу молит-
ву, мој ђевер Бошко, оловком ис-
писан лист артије. Каже, појавила 
се света Петка Параскева у Пипер-
цима код цркве и предсказала да 
ће се десити велика несрећа пошто 
се народ престаје молити Богу и 
ружи свете тајне. Још је ту писало 
да све треба пет пута преписати и 
дати у руке правим богомољцима, 

а ко то не учини стиће га божја 
казна. Поступила сам по божјој 
вољи мислећи на здравље и жи-
вот своје ђеце. Не прође ни двије 
неђеље ето ти Ђоје, онаки каки 
је, у кожном капуту с пикавцем, 
љут ко зољ. Каже, Смиљо, идеш 
са мном. Мјесни народни одбор 
те осудио на пет дана затвора 
због преписивања и растурања 
непријатељског матријала.

– Откуд знају да сам ја? – упи-
там га.

Он загрми ко свети Илија: - Па 
само ти од жена знаш да пишеш!

– И, ето, затвори ме овде. Нико 
ме ништа није испитиво.

Ђојо и ти, више ни с ким 
нијесам причала. Бог му дао, 
Грмаљ ме сутри дан пусти. Дошо 
порано, отвори врата уџере и 
каже: – Смиљо, сестро, нико још 
из Одбора није упито за те, ни 
Богић ме ништа не пита. Иди ти 
кући, ако буду питали ето мене 
по те. Не бој се! Пусти ме мој до-
бри анђео, како онда тако данас. 
Нико ме више није тражио. Грмаљ 
је касније умро изненада, више га 
никад нијесам срела. Често се по-
молим Богу за његову душу, на 
сваке задушнице запалим свијећу 
и моме анђелу Грмаљу.

Перо Рајин ВАСИЋ

Стеван Р. СТЕВИЋ 

Животна прича
Како је било лијепо, док смо били дјеца!
Родитељи су нас сакупљали по дворишту, по њивама и 
игралиштима
Множила се њихова и наша радост и наша заједничка 
срећа
Свако од нас, појединачно, био је поносан на све нас 
заједно

Није нам било тешко да радимо једни за друге
Нити да било шта подијелимо између себе
Нико никоме и ништа није одузимао: 
Било је свега и за свакога, макар помало...

Док смо одрастали, нисмо схватали да вријеме гради, 
али и да разграђује...

Готово непримјетно, срећна времена су бесповратно 
нестајала:
Свако од нас постајао је свој човјек и човјек само за себе 
И свако је почео да мисли само на себе...

Све рјеђе смо се састајали, а све чешће растајали:
И међу собом и са родитељима
Почели смо да се дијелимо и да једни другима окрећемо 
леђа
Једино су још родитељи били наше везивно ткиво...

Године и даље пролазе, а ми све више старимо 
У страху од старости, понешто и одузимамо једни од 
других
Умножавају се наше патње, а о нашем сабирању нико 
не брине
Дијелимо само оно што нам је остало у насљедство...

Свако од нас личи на усамљену птицу, која све теже лети
Више не осјећамо вјетар у леђа, нити сигурну руку
Све чешће нам је потребно раме за плакање
А нема наших родитеља...! 
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ЗАШТО ЈЕ ОВОГОДИШЊА НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА КЊИЖЕВНОСТ ТАКО ЖЕСТОКО ПОДИЈЕЛИЛА 
СВЈЕТСКУ ЈАВНОСТ

Пјесник је силан тај Боб Дилан, 
ал` неке нервира зато што 

свира!
Ова награда Дилану брише мутну границу између 

„популарне“ и „високе“ културе, између оних који су 
деценијама дјеловали са контра-културних позиција 
и оних којима је таква подјела погодовала да бране 
„високу“ културу и тзв. „праве вриједности“, сматра 

историчар умјетности Момчило Рајин

Контроверза која је створена 
објавом да је добитник Но-

белове награде за књижевност 
за 2016. годину славни амерички 
кантаутор Боб Дилан, изазвала је 
опречне реакције широм свијета 
које већ данима не јењавају, а на 
друштвеним мрежама су се рас-
пламсале у прави рат. 

Не памти се да је ова на-
града икада толико подијелила 
свјетску јавност као сада и да је 

код оних који се не слажу са од-
луком Нобеловог комитета про-
извела толики шок и тако оштре 
реакције да ни многи интелекту-
алци, умјетници и културни рад-
ници не бирају ријечи којима ће 
изразити свој презир тим пово-
дом. Забиљежени су и неки бру-
тално цинични коментари типа 
да идуће године и масерка може 
да се нада Нобеловој награди за 
медицину будући да је ове годи-

не, први пут у историји, награду 
за књижевност добио музичар...

Шкотски писац Ирвин Велш, 
аутор «Трејнспотинга», морао би 
сапуном да испере уста послије 
оног што је скресао члановима 
Нобеловог комитета због одлу-
ке да Дилана прогласе лауреа-
том. „Ја сам Диланов фан, али 
је све ово непромишљена, но-
сталгична додјела избачена из 
покварене простате сенилних, 
фрфљајућих хипија», изјавио је 
Велш, не откривајући ко је био 
његов фаворит.

Занимљиво је да је бијес про-
радио и међу Дилановим суна-
родницима, америчким инте-
лектуалцима, који су типовали 
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на кенијског писца Нгугија ва 
Тионга или сиријског пјесника 
Адониса, па и на јапанског писца 
Харукија Муракамија и америч-
ке писце Дона Делила и Филипа 
Рота прије него на свог земљака 
рођеног у Минесоти 24. маја да-
леке 1941. године, у јеврејској по-
родици средње класе, који ће већ 
60-их година остварити огроман 
утицај на тадашње генерације 
младих.

„Њујорк тајмс“ је објавио 
да је одлука у Штокхолму шо-
кантна. Прије тога, најављујући 
доношење одлуке у Шведској 
краљевској академији, амерички 
лист „Нова република“ објавио 
је текст под насловом „Ко ће 
освојити Нобелову награду за 
књижевност 2016?“, а већ у под-
наслову самоувјерено цементи-
рао одговор да то „сигурно неће 
бити Боб Дилан“!

С усхићењем пропорционал-
но једнаким резигнацији наведе-
них критичара иступили су они 
који поздрављају награђивање 
Боба Дилана за „креирање но-
вих поетских израза у оквиру 
велике и богате америчке му-
зичке традиције“, како је гла-
сило званично образложење 
приликом саопштавања имена 
овогодишњег добитника Нобе-
ла за књижевност. Сара Данилс, 
стална секретарка Шведске 
краљевске академије, истак-
ла је да је Дилан већ 54 године 

сјајан пјесник, а његов албум 
„Blonde on Blonde“ оцијенила 
је као невјероватан примјер 
сјајног римовања и слагања 
рефрена са његовим бритким 
размишљањима. „Одлука Но-
беловог комитета можда дјелује 
изненађујуће, али вратите се уна-
траг 5.000 година и погледајте 
Хомера или Сафо. Они су писа-
ли поетске текстове намијењене 
јавном извођењу, а то исто ради 
и Боб Дилан. Још читамо Хомера 
и Сафо и још уживамо у њима, 
рекла је Сара Данилс.

Англо-индијски романопи-
сац и есејиста Салман Рушди 
поздравио је одлуку да се Дила-
ну додијели Нобелова награда 

У ветру хучи (Blowin’ in the Wind)

Колико ли је тешких путева суђено неком 
Да би се звао човеком? 

Колико пута галеб мора да побегне валу 
Док не заспи на жалу? 

Колико ли још бомби мора свет да поднесе 
Док их се не отресе? 

Одговор, пријатељу, на све што те мучи – 
Одговор у ветру хучи.

Да видиш трун плавети, колико пута треба 
Да дигнеш поглед пут неба? 

Колико се ушију мора имати да се чује 
Туђ вапај сред олује? 

Колико смрти треба да почне да те брине 
Што одвећ људи гине? 

Одговор, пријатељу, на све што те мучи – 
Одговор у ветру хучи.

Колико година треба планина небо да дере 
Па да је море спере? 

Колико година треба људима откад се роде 
Да им се дају слободе? 

Колико пута човек може да окрене главу 
Да не би видео јаву? 

Одговор, пријатељу, на све што те мучи – 
Одговор у ветру хучи.

Полако пролази време (Time Passes Slowly)

Овде у планинама полако пролази време, 
Седимо крај мостова, шетамо крај водопада по сав дан, 

Хватамо рибе у потоку што не знају куд стреме, 
Полако пролази време кад си утонуо у сан.

Некад сам имао драгу, лепу, добру и благу, 
Док јој је мати кувала седели бисмо на прагу, 

Гледали звезде што језде, гледали звездан бездан, 
Полако пролази време кад сви свом сну на трагу.

Нема се зашто, нема се кад, 
Ићи на вашар, ићи у град, 

Нема се зашто ићи горе и доле, 
Нема се зашто ни изићи када се двоје воле.

Полако пролази време у овом куту света, 
Зуримо право преда се, с природом смо се слили, 

Као булка што цвета, за један дан сред лета, 
Полако пролази време, и вене, и бледи, и чили…
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за књижевност. „Od Orfeja do 
Faiza, пјесме и поезија су блиско 
повезане. Дилан је генијалан 
насљединик ове традиције бар-
дова. Одличан избор», навео је 
на Твитеру Рушди који је раније 
и сам помињан као кандидат за 
Нобела.

Проглашење Дилана до-
битником Нобелове награде 
за књижевност с доста пажње 
пропраћено је и на овом дијелу 
Балкана, али изразито негатив-
не оцјене и реакције су  веома 
ријетке. Напротив, оснивач и 
власник «Геопоетике» Владис-
лав Бајац каже да је пријатно 
изненађен јер се „већ годинама 
у круговима музичара и писаца 
води битка да ли је то што пише 
Дилан књижевност». „Мислим 
да је награда између осталог 
активистичка више него ли-
терарна, али то не значи да не 
заслужје и тај основни епитет, 
поводом ког је и добио награ-
ду. Ријеч је ипак о човјеку који 
је живућа историја не само ро-
кенрола него и поезије, јер ова 
награда прије свега се односи на 
ту вишедеценијску поезију коју 
је исписивао. Он је објавио неко-
лико књига пјесама, иако су неке 
од њих и кантауторске како би се 
рекло», изјавио је Бајац. 

Историчар умјетности Мом-
чило Рајин је срећан што ова 
награда Дилану брише мутну 
границу између „популарне“ и 
„високе“ културе, између оних 
који су деценијама дјеловали са 
контра-културних и супкултур-
них позиција и оних којима је 
таква подјела погодовала да бра-

Тешка ће киша пасти (A Hard Rain,s A-Gonna Fall)

Плавооки сине мој, реци, где си био? 
Где си био, кажи ми, дете моје мило? 

Низ дванаест гора кроз маглу сам посртао, 
Дуж шест вијугавих путева ходао и пузао, 

Кроз седам сетних шума смело газио, 
Пред дванаест мртвих океана се налазио, 

У гробу најдубљем био, тамо где светла нема, 
И тешка се, тешка, тешка киша спрема, 

Тешка ће киша пасти.
Плавооки сине мој, причај све што је било, 

Шта си све видео, кажи ми, дете моје мило? 
Новорођенче видех, вукове око њега, 

И дијамантски аутопут на ком никога нема, 
И црну грану на којој много крви има, 
И собу пуну људи с крвавим чекићима, 

И беле мердевине водом покривене, 
И хиљаде говорника са сломљеним језицима, 

И пушке и мачеве у детињим рукама, 
И тешка се, тешка, тешка киша спрема, 

Тешка ће киша пасти.
Сине мој плавооки, а шта си чуо, кажи? 

Јеси ли чуо истину, или тек пусте лажи? 
Чуо сам грмљавину и у њој страшан знамен, 
И рику таласа што могу цели да потопе свет, 
Сто добошара сам чуо, пламен им руке гутао, 

Десет хиљада људи је шаптало, а нико није слушао, 
Од глади један је умирао, а много њих се смејало, 

Чуо сам песму песника што је у сливнику скончао, 
Чуо сам кловна што је на улици плакао, 
И тешка се, тешка, тешка киша спрема, 

Тешка ће киша пасти.
Плавооки сине мој, реци, кога си срео? 

Кога си срео, кажи, на кога пут те нанео? 
Срео сам мало дете крај мртвог понија, 

Срео сам белог човека са црним псом на узици, 
И младу жену чије је тело горело, 

И младу девојку, на поклон даде ми дугу, 
И човека ком љубав остави само тугу, 

И још једног, што мржњу носио је к’о рану, 
И тешка се, тешка, тешка киша спрема, 

Тешка ће киша пасти.
Плавооки сине мој, реци ми, шта ћеш сада? 

Шта смераш, мило дете, каква те носи нада? 
Сад хитам натраг, пре но што киша крене, 

Дубоко, најдубље у црну шуму ћу заћи, 
Тамо где много је људи чије су руке празне, 

Тамо где отровне капи бујицом силном навиру, 
Где дом и тамница гадна једно крај другог стоје, 

Тамо где лице џелата увек је добро скривено, 
Тамо где глад је гнусна, душе заборављене, 
Тамо где црно је боја и где ништа је број, 

Песму ћу своју сад да говорим, њу ћу да мислим и дишем, 
И њен ћу одраз с планине јасно да покажем свима, 
На океану да стојим, све док не почнем да тонем, 

Ту песму морам добро да знам, пре него што је запевам, 
А тешка се, тешка, тешка киша спрема, 

Тешка ће киша пасти.
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не „високу“ културу и тзв. „пра-
ве вриједности“. Али, времена се 
мијењају, како пјева и Дилан, па 
би, по мишљењу Рајина, и једни 
и други могли да се освијесте и 
препознају „непријатеље“ на не-
ком другом мјесту, јер умјетност 
је умјетност.

На крају, да ли је Боб Ди-
лан заиста најбољи избор за 
овогодишњу Нобелову награду, 
која традиционално треба да 
буде додијељена на годишњицу 
смрти Алфреда Нобела, 10. де-
цембра, и да ли ће је Дилан уоп-
ште прихватити, јер до сада се у 
вези тога није изјаснио, можда 
је још у прошлом вијеку одгово-
рио његов велики пријатељ Џони 
Кеш (1932-2003), легенда аме-
ричког рокабилија и кантрија 
и аутор много моћних текстова 
пјесама.

...“Тако су и неке душе попут 
звијезда, а њихове ријечи, дјела 
и пјесме као снажне, брзе ис-
кре свјетла из сјајне вулканске 
купе. Па гдје су те ваше плани-
не да надмаше такве људе? Овај 
човјек може да опјева откуцај 
времена, оштрину бола, не-
мир разума и схвати добро у 
човјеку и лоше у човјеку. Може 
да осјети мржњу борбе, љубав 
правде, језу разарања, брзину 
свјетлости, бијес неуспјеха, одла-
зак нестајања, крај пријатељства, 
крај крајева математичком 
тачношћу. Како задржати знање 
које из њега говори, колико га 
дуго чувати, колико га чврсто 
држати, колико чувати изго-
ворено и знати корист давања, 
развезати чвор, поправити 
ожиљак? С поносом кажем да 
ја то знам јер пред вама је па-
као од пјесника и много више 
од тога“, рекао је својевремено 
Џони Кеш о Бобу Дилану, све-
страном умјетнику који се никад 
није либио да својом поезијом и 
музиком изрази бунт против по-
литике и друштвених догми из 
свих периода свог живота.

Љубиша ЈАВОРАЦ
(У антерфилеу:  Диланова поезија 

у препјеву Драгослава Андрића, с 
енглеског превео Зоран Пауновић)

Све је већ готово, Бебице Тужна (It’s All Over Now, Baby 
Blue)

Мораш да кренеш, узми шта хоћеш, шта ће да траје. 
Али узми што пре, шта било да је. 

Твоје сироче, с пушком, већ вапије и бунца, 
Цепти и трепти, ко огањ, ко ивер сунца. 

Ено где се већ појављују и свеци, 
Све је већ готово, Бебице Тужна, реци.

Широк је друм за коцкаре, боље се кришом извуци. 
Узми шта ти се нађе при руци. 

Улични сликар, празних шака, без дара, 
На твојим чаршавима већ нешто лудо шара. 

Већ ти се измиче и само небо, 
Све је већ готово, Тужна Бебо.

Твоји морнари, с душом у грлу, веслају кући. 
И твоје војске ирваса некако ће се извући. 

Љубавник твој, да их прода, 
Све ти је простирке већ дигао са пода. 

Тло ти се измиче испод ногу, ко да си кужна, 
Све је већ готово, Бебице Тужна.

Остави то стубиште, јер глас те неки зове. 
Заборави те мртве, не следе своје снове. 

Скитница што ти куца на врата да проси, 
Одећу твоју носи. 

Упали другу буктињу, јер ниси ни крива ни дужна, 
Ово је готово, Бебице Тужна.
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Рецензија 

Резултати модерних 
промишљања

 (Драган Радишић: САВРЕМЕНО ПОИМАЊЕ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ, Факултет за безбједност и заштиту, Бања Лука, 

2016)

Познати и уважени, професор 
универзитета и научни рад-

ник, Доц. др Драган Радишић, при-
редио је универзитетску књигу, 
”Савремено поимање цивилне 
заштите”. Аутор на оргиналан и 
свеобухватан научни начин сагле-
дава факторе цивилне заштите у 
савременом друштву а посебно у 
Републици Српској, Федерацији 
БиХ, Брчко Дистрикту БиХ и БиХ, 
повезујући их у једну нераскиди-
ву цјелину. Аутор наглашава да 
је цивилна заштита плански дио 
система заштите од природних 
и других несрећа који обухва-
та организовање, припремање и 
учешће грађана и других субјеката 
на заштити и спасавању људи, 
материјалних добара и животне 
средине од елементарних непого-
да, других несрећа већих размјера 
и ратних дејстава. 

Као резултат модерних 
промишљања аутора у књизи 
су дефиниране четири фазе све-
укупног управљања у криза-
ма: ублаживање, приправност, 
дјеловање и обнова. Управљање у 
кризама или ванредним стањима 
једна је од најсложенијих људских 
дјелатности и није га једноставно 
дефинисати и проводити. Поред 
опасности природног поријекла, 
које често не можемо предвидјети, 
научно-технолошки прогрес у 
21. вијеку усмјерен је за добро-
бит човечанства, али се поне-
кад врхунска научна достигнућа 
злоупотребљавају јер научници не 
могу да контролишу своје прона-
ласке. Управо због тога аутор на-
глашава да је сложеност и обим-
ност природних и других несрећа 
наметнула потребу да се у свијету 
у свим националним, регионал-

ним и глобалним системима без-
бедности процјењује, планира и 
програмира цивилна заштита, 
кроз модел прилагођен простору 
и времену. 

Књига је конципирана у три 
дијела на 312 страница текста са 
обимном и оргиналном литерату-
ром а писана модерним стилом и 
јасним и разумљивим научним 
језиком. Ради лакшег разумевања 
текста, књиге Савремено поимање 
цивилне заштите најважнији 
дијелови су истакнути – болдова-
ни, а поред тога књига садржи 37 
карата, 45 табела, 18 шема, 6 слика 
и неколико прилога. 

У првом дијелу је нагла-
шен појам, предмет, настанак 
и развој цивилне заштите која 
има стратегијски значај у свим 
земљама свијета. Прецизно је де-
финисан њен историјски развој, 
организациона структура, мјесто, 
улога и задаци кроз основна на-
чела која треба примјењивати 
при организацији и принци-
пе на којима се темељи развој 
организације цивилне зашти-
те користећи свјетска искуства. 
Представљен је модел постратне 
успоставе организације цивил-
не заштите у Босни и Херцего-
вини кроз сектор за заштиту и 
спашавање као и њен значај кроз 
процјену угрожености БИХ од 
природних и других несрећа. 

У другом дијелу, прециз-
но и свеобухватно дефинисани 
су модели организације, начин 
функционисања, оперативни 
центри, материјална средства, 
финансирање, процјена угро-
жености, слабости и изазови и 
приједлог мјера уз процјене си-
стема цивилне заштите у Репу-

блици Српској, Федерацији Босне 
и Херцеговине као и сличности и 
разлике у односу на Брчко Дис-
трикт. Посебан допринос у књизи 
представља уопштено посматрање 
елементарних непогода као што 
су, земљотреси, поплаве, ерозије, 
вјетрови, пожари и друге ката-
строфе чији је узрочник човјек. 
На крају овог дијела дата су ис-
куства у организацији цивилне 
заштите у Југославији, Србији, 
Хрватској, Црној Гори , Италији 
и Европској Унији која успјешно 
реагује на ванредне ситуације 
и данас има једну од водећих 
улога у управљању ванредним 
ситуацијама у свијету. 

У трећем дијелу су веома 
темељито, и оргинално прика-
зане мјере заштите и спасавања 
генерално у свијету. Евакуација 
је једна од значајнијих мјера ци-
вилне заштите, којом се план-
ски, организовано и масовно 
штити становништво, његова 
материјална и културна добра у 
условима ванредних ситуација. 
Радиолошка, хемијска и био-
лошка заштита, дио је против-
нуклеарне, протухемијске и про-
тубиолошке одбране усмјерен 
на пасивну, непосредну заштиту 
људи, животиња, хране, воде и 
материјалних добара од почет-
них и накнадних дјеловања ну-
клеарног, хемиског и биолошког 
оружја. Разрађене су и друге мјере 
заштите и спасавања у рудници-
ма, од рушевина, поплава, пожа-
ра а посебно биљака, животиња и 
људи. На крају су дати као важни 
документи и то преглед закона, 
подзаконских аката, међународне 
легислативе и других значајнијих 
докумената и прописа који дефи-
нишу цивилну заштиту. 

Посебна вриједност књиге, 
САВРЕМЕНО ПОИМАЊЕ ЦИ-
ВИЛНЕ ЗАШТИТЕ, доц. др Драга-
на Радишића произлази из научне 
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оригиналности приступа дефини-
саном проблему. Суштински и на-
учно изузетно је важно повезати 
све функције одбране, заштите 
и спасавања становника, добара 
и животне средине у јединствен 
систем, што је аутору успјело 
на импресиван начин у књизи 
користећи своје дугогодишње 

искуство радом као Доктор наука 
одбране, безбедности и заштите, 
магистар политичких наука, Пу-
ковник ВРС/бригадир ОСБиХ. 

Прегледом расположи-
вих досадашњаих научних 
истраживања, слична проблема-
тика још није на овакав специфи-
чан начин методолошки и научно 

обрађивана те се пред нама налази 
занимљива књига која ће имати 
добар пријем у релевантним на-
учним и стручним круговима код 
нас и у свијету. 

Проф. др Васо БОЈАНИЋ

Рецензије

ПЈЕСМЕ САТКАНЕ  
ОД ЈАВЕ И СНА

(Евита Бојковац:„Лептирова чајанка“)

Евита Бојковац се представи-
ла културној и умјетничкој 

јавности са изванредним ликов-
ним остварењима.Њене слике 
плијене раскошном љепотом и 
сугестивношћу.Једна је од запаже-
них младих ликовних умјетника у 
РС, Босни и Херцеговини, и шире.
Сликарство, односно, ликовно 
стварање ове дјевојчице биљежи 
велике домете.

Наш народ каже: „По јутру 
се дан познаје“, па је очекива-
ти да ће нас Евита обрадовати 
великим остварењима која ће 
бити препознатљива на ширим 
просторима и плијенити својом 
оригиналношћу, љепотом и ви-
соким умјетничким квалитетима.

У нашем народу било је мно-
го познатих пјесника.Евита 
Бојковац се, поред киста, латила 
и пера.Почела је да пише, и то 
зрело и осмишљено.Попут Ђуре 
Јакшића, слика и пише, и то чини 
у младим годинама, у нижим и на 
почетку виших разреда основне 
школе. Сваки човјек је прошао 
кроз дјечји свијет, осјетио топли-
ну и брижност најближих, кад 
се радује мајци, лептиру, пчели-
ци, бубамари, цвјетању, листању, 
небу, ријеци, меди, ливади, ста-
новницима шуме и величини 
мајке природе, призорима из јаве 
и сна.

Још је велики писац Рилке сма-
трао да је за познатог пјесника 

довољно да за цијели живот напи-
ше дванаест добрих стихова.Евита 
Бојковац нам је понудила збирку 
пјесама „Лептирова чајанка“ која 
садржи преко осамдесет пјесама.
Многе од њих представљају пра-
ве бисере дјечјег стваралаштва.У 
стиховима ове пјесникиње сад-
ржана је неограничена могућност 
изражавања сопствених мисли и 
осјећања.Кад сам прочитао збир-
ку ових дивних стихова из срца 
и душе, имао сам осјећај да се 
ради о одраслој и афирмисаној 
пјесникињи, а не о некоме ко тек 
креће у пјеснички свијет.Ови 
дивни пјеснички драгуљи сатка-
ни су од јаве и сна.У њима је сад-
ржано оно што човјеку даје снагу 
и крила, што га чини срећним и 
полетним и што побјеђује свако 
зло и неправду.Евита прави иско-
рак у свој поетски свијет, али то 
чини умјетнички јако, књижевно 
убједљиво и прихватљиво, 
али по снази израза дубоко и 
осјећајно.Њени стихови слични су 
протицању тихе ријеке и лахору 
који ћарлија.

Збирка пјесама „Лептирова 
чајанка“ састоји се од пет ци-
клуса и на почетку сваког од 
њих осмишљена је илустрација 
којима Евита претаче своје визије, 
из пјесничких у ликовне. У ци-
клусу пјесама „Мајчин осмијех“ 
пјесникиња износи да нас мајчин 
осмијех свуда прати, уљепшава 

дан и живот, даје смисао нашем 
живљењу и постојању.Осмијех 
казује да је мајка најљепша и 
најбоља и да искрено мајчински 
воли и прашта.У мајчином срцу је 
љубав кад нас воли, кад се љути и 
шути.Та добра жена за сва време-
на, лијепа као снови и бајка, зове 
се мајка.Пјесникиња каже:

„Кад имаш проблема –
мама га ријеши,
кад си тужан –
мама те тјеши.“

Пјесникиња запажа да нас 
мајка у сну и на јави прати и њен 
пољубац нам срећу врати.Са нама 
је без престанка наша добра мајка.
Мајка је у свему мила и лијепа као 
да потиче од вилинског свијета. 
„Крила маште“ су циклус који 
дубоко осмишљава свијет који 
тражи млади човјек и сањар.Ту 
Евита стиховима говори и твори 
нови свијет.Долази до изражаја 
пјесничка имагинација и машта. 
Ту се јавља свијет чуда, летећи воз, 
вила снова, кула од пијеска, град 
у ноћи, чудно острво из Недођије, 
звјездице, сунце, снови и срећа, 
хуманост, љубав и крила маште, те 
остала подручја која осмишљавају 
оно жељно, сањано, што нам даје 
крила, грије душу и поклања драж 
живљења.Стварају се пјесничке 
слике које Евита тка од овог, али 
више од оног свијета.То ова мла-
да пјесникиња чини једноставно 
и са лакоћом, стихови се намећу и 
нижу, а ријечи саме лете.О срећи и 
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осмијеху као смислу живота Еви-
та каже:

„Најљепши осмијех
и бескрајна срећа,
блага су нам
на свијету највећа.“

На р о ч и т о  ж и в оп и с н о 
пјесникиња увјерљиво износи 
да је наша машта као најбоља 
машина, да је идеја пуна и ради 
и дању и ноћу. Као путница пра-
ва, машта никад не спава. У духу 
моралиста Евита закључује да су 
помагање, љубав и доброта одли-
ке нашег живота. Она даје одго-
вор на питање смисла љубави и 
закључује да је љубав кад нас неко 
воли, чува нас и за нас се моли.
Љубав је добар друг и кад мајка 
брине да све добро буде, па је она 
богатство и вриједност права, која 
никад не ишчезава.За машту су 
потребна крила, невидљива као 
вила, и она омогућава да се оства-
ре срећа и снови, побиједи зло и 

многи изазови.Са маштом се све 
ближе до небеског царства и раја 
стиже.У филозофском духу Евита 
износи да вријеме пролази, про-
сто лети и да вјечно пролазе дани 
и минути, па је потребно радити 
најбоље и садашњост искористи-
ти најљепше.Знања и поштења 
се намећу, па је тешко одговоре 
дати, лако је питања постављати.
Најбоље се сналазе они којима 
ради машта, одговор се лако нађе 
и човјек може увијек да се снађе.

Веома је допадљив и пјеснички 
осмишљен циклус „Дјеца су 
будућност“.Ту Евита даје свој по-
глед на књигу као ризницу знања, 
њену мисију и значај стварања 
за аутора.У књизи су сва знања, 
љепоте и тајне; она нас напаја, 
даје нам крила да сазнамо свијет 
и пронађемо најљепши цвијет.О 
дијеци и будућности Евита нас 
просто надахњује стиховима:

„Дјеца су будућност,
дјеца су нада што цвјета,

они су пут доброте
и хуманост свијета.“

Пјесникиња Евита Бојковац је 
написала дивне стихове о другар-
ству, гдје значајно мјесто заузима 
другарска химна:

„Химна наша,
нас другара,
вјечно је лијепа,
вјечно млада.“

Права химна је израз 
пријатељства, мудрост стара која 
свака врата отвара.Она је вриједна 
и узвишена, право злато за сва 
времена.Даље се нижу стихови о 
школи, математици као најдражем 
предмету, другарству, учитељици 
и поучним стварима, гдје ова мла-
да пјесникиња савјетује младима 
да се школа воли и поштује, јер „од 
колијевке па до гроба, најљепше је 
ђачко доба“.Евита, као млада осо-
ба, осјећа да се човјек кад остари 
сјећа ђачких дана, књиге и другара.
Допадљиве, лијепе и осмишљене 
стихове сачинила је о другарима 
из свог петог два и учитељици, 
дала кратке пјесничке портрете 
и изнијела оно што сви знамо и 
чега се у животу радо сјећамо.Кру-
на, односно завршни дио пјесме, 
посвећен је учитељици Сандри 
која учи и води сваки дан “цијели 
пети два, разред предиван“.

„Лептирова чајанка“ је назив 
збирке пјесама Евите Бојковац, 
али је и најљепши и најдужи ци-
клус у овој збирци.Ту се налазе 
пјесме о љету, пчелици, шљиви, 
вртлару, кућици за птице, дрвећу, 
ливади, сунцу, цвијећу, чароб-
ном извору, јабуци, долазећем 
љету, висибаби, медвједу и пче-
лама, јесени у златној шуми, ме-
дином хотелу, пријатности љета, 
љепотама свијета, радостима 
цвјетања и листања, а онда до-
лази стање кад све зри и румени, 
стижу плодови јесени.Овдје се 
представља чиста искрена и ве-
дра лирика, исповијест једне мла-
де душе која би хтјела да загрли 
читав свијет, да омирише сваки 
цвијет.Она се свему весели и диви, 
спаја оба свијета и даје дирљиво 
свједочанство о природи, људима, 
времену, дражесним створењима и 
чаробним предјелима.Треба има-
ти љубав у срцу, умјетнички дати Leptirova cajankaLeptirova cajanka
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смисао животу, пратити створења 
која су стигла у свијет и наћи сми-
сао у њему.Оно што даје изузетан 
смисао поезији је њена умјетничка 
вриједност, оптимизам и вјера у 
човјека и будућност.Евита је про-
сто понесена љепотом и радости-
ма свијета па отворена срца као на 
крилима језди кроз јаву и сан.Она 
опомиње да човјек за будућност 
и напредак треба да ради и воли 
другог човјека и ту се потврђује 
хуманистичко виђење свијета.

За Евиту је љето величанстве-
но јер га сви воле, сви му се ве-
селе: људи, сунце, мрави и пчеле.
Свима љето одслика боју златну 
као на сликарском платну.Ту су 
пчелице веселице које опрашују 
цвјетове и за дан прођу читав 
хектар.Бубе и мравци, пчеле и 
комарци уживају у нектару и чају.
Пјесникиња Бојковац осјећа сваки 
цвијет, инсекта, лептира, златно и 
раскошно дрво што у шуми расте, 
ливаде и сунце, бубице и мраве, 
свјеж мирис росе и кад залази сун-
це за планинске врхунце.Косидба 
траве увијек ствара угођаје праве 
па пјесникиња саопштава свима:

„Лелујају се крошње
и живахне гране,
а косци косе –
ливадице траве.“

У читавој збирци “Лептирова 
чајанка“ централно мјесто заузи-
ма истоимена пјесма.На Истоку 
је чај највећи угођај.То је просто 
ритуал божански и узвишен, па су 
кинески и јапански цареви пили 
чајеве уз узвишене ритуале.Евита 
говори о лептировој чајанци „код 
плавог цвијета на којој бјеше до-
ста свијета“.На овај узвишени ри-
туал дошли су гости многи, „чај 
је пријао и царици стоноги“.Ту 
су се дешавали плес, игра, лет од 
цвијета до цвијета, док се свеча-
ност није привела крају:

„Забаву су затворили
колибрићи и виле
ритуалним плесом среће
у одјећи од свиле.“

На крају пјесникиња истиче да 
је лептирић срећан и задовољан 
утонуо у слатки сан. Чаробни 
извор је мјесто гдје Евита види 
нимфе чаробнице и бал који воде 
виле са вилењацима; скита шум-

ски дух и стари извор поздравља.
Звјездице небу пред зору одјезде и 
оставе само траг, као да се ништа 
није десило.

Лијепа и допадљива је пјесма 
„Врапчић првачић“ у којој се го-
вори како се врапчић за школу 
спрема и врапчја ћуд долази до 
изражаја свуда.Непрекидно скаче 
и јури, у таблу не гледа, немиран 
је стално врапчић, као и остали 
ђаци прваци. Ауторка овај циклус 
завршава са плодовима јесени, 
дивним даровима и раскоши 
природе.Призива се прво сунце, 
а онда јесењи угођај.

„Смрзнута башта“ је посљедњи 
циклус у овој изузетној збирци 
пјесама.Ту пјесникиња описује 
долазак зиме, љепоту и машту, 
„децембар и смрзнуту башту“.
Тада је све свечано и празнич-
но.“ Сњежно одијело се шије“ и 
на сцену ступају виле мрзлице.
За раскошни и бијели децембар, 
леденог цара и господара снијега 
и леда, Евита нам дарује ове ка-
рактеристике:

„Децембар значи и
празнике и весеље,
укусне колаче,
чајне пољупце вреле.“

Долазак зиме најављује крај 
године.Она стиже „у кочијама 
од снијега“, а у пратњи су мраз 
и принцезе пахуље.Изгледа све 
празнично и у кући пјесникиње 
чују се топле ријечи и честитања:

„У топлини мога дома
чује се: Срећна година нова!“

Са посебном снагом пјесничке 
имагинације и маште Евита 
Бојковац описује радост дјеце, 
кићење, припреме колача и оста-
лих ђаконија.Стиже Нова година 
и шије се бијело одијело за град 
и село. Радост и весеље доноси 
свима, посебно најмлађима, Зим-
ка Зима. Пјесме Евите Бојковац су 
ход по стазама младалачке радо-
сти и њих одликује једноставност, 
непосредност и чистоћа.Пјесме 
просто извиру из срца и душе 
ове младе, надахнуте и таленто-
ване пјесникиње.Она из дјечјег 
доба види живот очима и мишљу 
одраслог и афирмисног пјесника.
Не тежи рими по сваку цијену, али 
је она присутна у многим стихови-

ма ове пјесникиње.Даје се у овој 
надахнутој поезији полет машти 
и ширини и дубини пјесничког 
казивања.Евита пјеснички говори 
о мајци, крилима маште и снова, 
дјеци и будућности, смрзнутој 
башти, лептировој чајанци и 
бајци, али је на слици и у срцу 
прати осмијех мајке, светиње на 
земљи.Мајка је епицентар Евити-
не поезије и емоционална потпора 
да се крене на духовно пјесничко 
путовање у свијет маште, изазова, 
радости и љепоте стварања.

Младој пјесникињи Евити 
Бојковац предстоји блистава 
пјесничка каријера.Зато изрека 
каже: „Пјесник се рађа, говорник 
се постаје“. Додајмо свему да је 
Евита Бојковац изузетно вриједна 
и стално се сликарски и пјеснички 
усвршава. Сматрам да је звијезда 
рођена, звијезда са раскошним 
пјесничким талентом.

Бања Лука, јул 2016. Године

Др Остоја ЂУКИЋ

Евита БОЈКОВАЦ

КЊИГЕ

Баш су књиге занимљиве ствари.
Најљепше је писцу док их прави.
Неке немају илустрације,
али и тако, саме ријечи -
слике из маште праве.
Књиге уче,
књиге знањем зраче,
занимљиве су,
и за ђака, и за ђаче прваче.
Књиге се могу посвуда наћи.
Читајте дјецо,
то вам много значи!

ДРУГАРСТВО

Нека другарство завлада
кроз наша срца мала и млада.
Нека се угнијезди
и кад звјездица зајезди.
Нека нас води, и води
ка пријатељству и слободи.
И нека нам буде нада,
и убудуће, и сада.
Јер другарство је кључ
за шкрињу и шкрињицу сваку,
оно ће отворити пријатељства кваку.
Од друга се пријатељ ствара,
а из пријатељства -
љубав и слога права! 
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Мирко Вуковић

БУДНИ, ОЧИ У ОЧИ
„Мртвима вјечна слава – живи, будите будни“ 

(Епитаф са гробља у Пребиловцима)

Вазљубљени, у Христу, оци, дра-
ги пријатељи, драга напаћена 

браћо и сестре пребиловачке,
Немојте ово схватити чином 

неке плитке театралности, али 
ја се пред вама најприје морам 
прекрстити како бих заискао мало 
снаге да узмогнем, уопште, да го-
ворим овдје и сада. 

Од тренутка када сам позван 
да бесједим на промоцији књиге 
„Очи у очи“, господина Милана 
Тасовца, мори ме тешка морија 
(а она је овдје, у току јучашњег и 
данашњега дана, достигла своју 
кулминативну тачку у овом 
зрикању зрикаваца које никако 
не посустаје); тишти ме питање: 
зашто ја, откуд ја овдје и то позван 
да говорим. 

Како да говорим на мјесту и 
у тренутку у којем бих најрадије 
ћутао? 

На којем бих, ваљда, једино до-
бро могао да ћутим.

А онда ми је у том пресабирању 
и интимном кошмарењу у помоћ 
притекао сабрат по перу (јер ко 
је пјеснику ближи но пјесник!), 
бањалучки књижевник Боро 
Капетановић, потапнувши ме по 
плећима оваквим стиховима:

„Нас су овде уоч Видовдана
Нас су овде заједно са децом
Нас су овде скоро сваког дана
Нас су овде недељом и свецом

Нас су овде и босе и саме
Нас су овде бургијом и длетом
Нас су овде све до врха јаме
Нас су овде бритвом и жилетом

Нас су овде као голубове
Нас су овде као у бајкама
Нас су овде као слепе сове
Нас су овде заједно с мајкама

Нас су овде по највећем снегу
Нас су овде и дању и ноћу

Нас су овде у цркви на брегу
Нас су овде ко овце у воћу

Нас су овде блатом и пепелом
Нас су овде од флаше огрљком
Нас су овде голе врелом водом
Нас су овде од руке патрљком

Нас су овде подучила браћа
Крст и свећа да се главом плаћа.“

То „нас су овде“ – НАС, не не-
ког тамо, не другог, него: и мене, 
и вас, са њима заједно – то ме до-
води у оно стање у којем је вели-
ки Шантић спјевао своје фамозно 
„мене све ране мога рода боле/ и 
моја душа с њим пати и грца“; то 
ми улива понешто самопоуздања 
и оправдава ме пред собом у тре-
нутку у ком се, лишено сваке па-
тетике, осјећам мањим од макова 
зрна, непотребнијим од паспаља. 
Трунка праха „који вјетар раз-
астире“. 

А тај шантићевски осјећај 
тронућа и сапатништва, и та ду-
бока, непатворена свијест да „нас 
су овдје“, ван сваке сумње, су наве-
ли и путили господина Тасовца да 
се упусти у големи и тешки посао 
истраживања страхотних злочина 
из Другог свјетског и овог потоњег 
рата на простору доње Херцего-
вине и, ево, напише овакву књигу 
каква јесте „Очи у очи“ – књигу 
која нас гледа право у очи, а сази-
ре много дубље и даље: иза очију. 
Тим прије, и тим сраслије што је 
господин Тасовац поникао са ово-
га стратишта. Са тог сопота изви-
ре, уствари, ова књига, а да нисам 
у криву када то велим свједочи 
свако, до задњег њеног словца.

Осјећање заједништва и са-
распетништва ми јесте, дакле, 
дало снаге да се упустим у ово 
бесјеђење, али није олакшало 
ствари. 

Тешко је говорити када вам се 
плаче, а немогуће, сасвим, говори-
ти и плакати у исто вријеме. 

А то ме сада притиска.
И то није све. Друго бреме је 

ово: тешко је промовисати књигу 
овакве провенијенције; јер, како 
промовисати књигу која сама 
промовише. А књига „Очи у очи“, 
управо, има за циљ да промовише. 

ИСТИНУ.
 Детаљно, акрибично, фак-

тично и документовано – са свим 
именима и презименима (како 
жртава, тако и злочинаца), са свим 
датумима и прецизним локусима, 
са свим цифрама и провјереним 
наводима – истрајно и досљедно 
до крајњих граница могућег. Го-
сподин Тасовац у том смислу, 
заиста, заслужује мој (и наш, 
заједнички) наклон и одавање 
признања за истинољубивост. Јер, 
заложити се за истину значи – за-
ложити СЕ; себе заложити! Себе 
дати у залог. 

А говорити о свим тим фак-
тима или их, пак, парафразирати 
било би, чини ми се, колико из-
лишно, толико и тегобно. За вас би 
то (обзири ми кажу) било поновно 
гурање прста у живу, незацијељену 
рану. Са друге стране, тешко бих 
се и сам изнио са толико туге и 
толико бестијалности, са толико 
људскога и толико нељудскости. 
Стога сам се одлучио да говорим 
у импресионистичком кључу. Да 
подијелим, напросто, са вама неке 
од својих утисака.

Књига господина Тасовца се 
доживљава као тренутак истине. 

Њен наслов силно резонира 
и одзвања у свијести читаоца са 
своје више него видљиве, ско-
ро опипљиве сугестивности. Тај 
наслов се, напросто, спектрално 
разлистава у својој асоцијативној 
многозначности: господин Та-
совац суочава злочинитеље са 
њиховим непочинством; он овом 
књигом суочава и оне који су 
злочин оправдавали или мини-
мизирали (да не кажем – багате-
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лизовали!) са злочином самим; 
господин Тасовац нечију савјест 
доводи „очи у очи“ са његовим по-
ступком; он, надаље, „очи у очи“ 
доводи злочинца са жртвом (и то 
персонално, поименце, лицем у 
лице); штавише, он овом књигом 
злочин (као нешто сведено на 
голи факт) доводи „очи у очи“ са 
својим правим лицем, износећи 
живе, стварне, истините, безма-
ло натуралистичне појединости 
о ономе што је овдје чињено не 
једном, него у два наврата; он „очи 
у очи“ доводи народе (у првом 
реду два, а потом и онај трећи 
који није могао а да не узме свој 
удио у злочину), али и сваки од 
та два (она два друга) народа „очи 
у очи“ са собом; Тасовац нас, по-
том, доводи „очи у очи“ са нашима 
пострадалима, са нашим кланима, 
истјазаванима и измрцваренима 
чије су очи широм разрогачене (а 
та се слика не брише из свијести!); 
он овом књигом директно суочава 
и два времена; злочин са злочи-
ном; он „очи у очи“ доводи свете, 
мучене претке из 1941. и њихове 
потомке, новомученике из 1992; 
нас, напокон, господин Тасовац 
овом књигом доводи „очи у очи“ 
са нама самима.

Не могу да се отмем утиску који 
ме је обузео када сам јутрос про-
читао епитаф на породичној гроб-
ници потомака Павла Екмечића; 
двије реченице одвојене по-
влаком: „Мртвима вјечна сла-
ва – живи, будите будни“. Имам 
утисак да ово иза црте говоре 
Свети мученици пребиловачки и 
доњохерцеговачки. 

Они, у Господу уснули, нама 
живима поручују будите будни! 
Ријечи из врта у Гетсиманији! (На 
који ме је ово гробље подсјетило 
својим опасним зидом и дрветима 
у квргама.)

Милан Тасовац, говорећи 
(међу осталим) о неповољности 
положаја Пребиловаца у Херце-
говачко-неретванском канто-
ну и односу већинског живља 
спрам овога злочина и спрам 
српскога становништва, у пред-
говору својој књизи врло резо-
лутно сугерише: „Тај однос неће 
да се промени сам од себе, а по-
себно то неће да учини већинска 
заједница, ако Срби не поштују 

сами себе, своја права и траже 
од других да их поштују.“ И он, 
заправо, чини нешто што је дио 
генетског моралног потенцијала, 
односно фундуса српског народа 
и, штавише, његова карактеро-
лошка црта: он не држи испразне 
придике и не говори другима оно 
што сам прије тога није учинио. 
Књига „Очи у очи“ је, прије свега, 
одраз тог поштовања „самих себе“, 
Тасовчевог личног, ако хоћете, 
поштовања према пребиловач-
ким страдалницима – па тиме, 
дакле, и самопоштовања! – ова 
књига јесте чврст акредитив за 
тражење својих права и захтјева 
за поштовањем од стране оних 
других. 

У том предговору он, као 
директну потврду управо тог 
самопоштовања, износи и ово: 
„Ова књига је плод жеље њеног 
потписника да у тај мозаик сећања 
угради један камичак, не водећи 
рачуна о томе хоће ли можда тај 
камичак и да жуља све који би же-
лели да се ово сећање избрише.“ 
И жуљаће, јасно је сасвим, тај ка-
мичак многе, али има ту и нечега 
дубљега и супстанцијалнијега што 
ме подсјећа на упокојење Свето-
га Симона, брата Светога Саве, а 
сина – разумије се – Светога Си-
меона Мироточивога. Наиме, тек 
када се упокојио, под расом, до 
тијела, му је уз гнојну рану нађен 
чичак од жице који је носио при-
везан како би га стално жуљао и 
подсјећао ко је. 

Овом књигом Тасовац нас 
подсјећа ко смо. 

Овом књигом Тасовац подсјећа 
ко смо!

А на једном мјесту у њој он 
помиње јалијашки злурад, при-
митивни и сваке савјести лише-

ни коментар на отварање јама и 
сахрану земних остатака пребило-
вачких страдалника 1991. године 
који се појавио у сарајевском ли-
сту „Вокс“ – Питање: Да ли знате 
који је српски национални спорт? 
Одговор: спелеологија! (са чилим, 
безмозгим узвичником на крају). 
А потом се тај неко у контексту 
бацања у јаме спрда са овим: 
„Срби су дубок и тежак народ“. 

Том „неком“ сада, са овог 
мјеста, треба полако, сугестивно 
поновити – ријеч по ријеч: СРБИ 
су...ДУБОК...и ТЕЖАК...народ. 

Срби нису народ плиткога ума, 
плитких емоција, плиткога духа 
и плитке савјести, а поготово не 
плиткога коријена! А од таквих 
плитки зазиру. Плиткима су так-
ви тешки. Јер кад се тако тешки 
порину у њихову плићину, брзо јој 
се открије дно! 

И јесу – тачно је! – Срби су те-
жак народ; особито на савјести.

Гусле су нас, драга браћо и 
сестре, научиле, између многог 
осталог, и каквима требамо бити, 
а епски идеал је онај који каже да 
ваља „бити кадар стићи и утећи,/ 
и на страшном мјесту постојати“. 

Страшно су мјесто Пребилов-
ци! 

Ко год ишчита ову књигу, неће 
се моћи отргнути таквоме утиску. 

Прве су двије одреднице овдје 
сасвим јасне: дакле, стићи на 
вријеме када је потребна помоћ и 
када ваља дјеловати, и „уклонити 
се ода зла“ онда када мудрост на-
лаже да је боље убјећи него остати; 
ова трећа, пак, почесто изазива за-
буну и погрешно се разумијева у 
смислу „јестања“, постојања или 
битисања, а заправо значи зад-
ржати се, стајати мало на мјесту 
на коме није лако стајати. 
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Али, како то често бива, овакве 
грешке знају да занесу и на праву 
страну. 

Ова књига свједочи како 
је на страшном мјесту 1992. 
постојала старица Драгиња 
Медић – посљедње чељаде које 
је до јуна остало у Пребилов-
цима и ту дочекало своју смрт 
– Драгиња Медић, која је једном 
као тринаестогодишња дјевојчица 
чудом (поред још само четири 
дјевојчице) избјегла усташкој 
ками 1941; како је на страш-
ном мјесту 1992. постојао Драго 
Ијачић из Опличића који бијаше 
претурио осамдесету и бијаше 
уморен, па спаљен мртав и 
седамдесетдеветогодишњи Војко 
Ијачић из Тасовчића кога је злочи-
начка рука из 41. сустигла педесет 
једну годину доцније; на страшно-
ме је мјесту постојао 1941. слабо-
види Марко Банђур и у постељи 
„болани“ Максим Булут од дваде-
сет и два љета, и бременита Миле-
ва Медан којој су стомак распори-
ли и из извадили мушко дијете да 
би га убили, и сви они други које 
ја овдје не могу да побројим, а које 
је бројком и словом (гдје је сло-
во клонуло, цифром је подупрто) 
побројао Милан Тасовац у књизи 
„Очи у очи“. 

Али ова књига свједочи и то да 
сте ви на овом простору постојали 
и да постојите и даље. Да јесте! 

Баш као што једна од теорија о 
поријеклу имена Пребиловци по-
учава – овдје је човјек (са великим 
ч!) пребивао одвајкада. 

Упркос свом клању и затирању 
нису вас затрли! 

Питам се: када је мени овако 
тешко да постојим замало, вече-
рас, на овоме мјесту злочина, како 
је и колико је тешко вама да овдје 
ПОСТОЈИТЕ и живите – преби-
вате! – обремењени таквим чемер-
ним сјећањем. Морате вјеровати 
у моју најкрајњију искреност 
јер вам говори човјек који се не 
либи да пред вама, ОЧИ У ОЧИ, 
исповиједи и ово: прибојавам 
се чак и да се замислим у таквој 
ситуацији, а некмоли да будем у 
њој обретен.

Када је јутрос моја нога по 
први пут крочила у овај свети 
храм, у припрати ме је на стани 
срца, с лијева, дочекала она вели-

ка фреска Светих пребиловачких 
и доњохерцеговачких мученика, 
рад Александра Живадиновића, 
у чијем су доњем квадранту изо-
бражена невина дјеца. Дјевојчица 
на чијој глави у блаженству благо-
слова почива рука свештеникова 
испред себе држи отворене дла-
нове. Ти су ме дланови, и те туж-
не очи држале на одстојању. Јасно 
указале на одстојање – на његово 
постојање – и то да га треба зад-
ржати. О томе шта ми је рекла 
може само да се ћути. Ником да 
се поникне. 

И тачно отплаче.
Ви сте све то преживјели, на 

својој и кожи својих најближих, 
и – постојите. Стојите чврсто на 
своме тлу. Ту јесте и ту, ломећи 
славски колач у обреду освећења, 
на свештениково „Христос посре-
ди нас“ – одговарате бодро „Јест, 
и биће!“

Стога имам храбрости да из-
рекнем и ово: над овом књигом 
као ореол лебде ријечи онога 
светога старца који је одавде, из 
Клепаца, одведен да буде уморен 
у Јасеновцу: „Само ти ради, дијете, 
свој посао.“ 

Свак има своје мјесто и своју 
улогу у „домостроју спасења“. 
Свак нека ради свој посао, а 
„пошљедак“ ће се свакоме послу 
прије или касније видјети.

Све кад се потре, кад се зама-
гле сва острашћења и пристрасно-
сти и на једној и на другој страни, 
остаје ово – голо: нема крштенога 
човјека који може рећи да се овак-
вим злочињењем „служба Богу 
чини“. 

Свети би Николај Жички, 
Велимировић, рекао:

„О, страдалци многи под хумка-
ма влажним,
Победа је ваша над 
хришћанством лажним.“

Сада као свједочанство о плит-
коумности и кратковидости сва-
ког зла, сваког зломисленог, при-
митивног наслађивања несрећом 
звече ријечи „народне попевке“ 
„Бобеткова гарда“ којом се ге-
нерал и предводник крволочне 
операције кодног назива „Чагаљ“ 
дичи у својој књизи, а коју, на-
равно, господин Тасовац наводи:

„Није мајка родила јунака
Ко је мајка генерала Јанка
Док је сунца Срби ће га клети
Што им стуче војску на Неретви
Спржио им Клепца и Гњилишта
Била села сада нема ништа
Пребиловци село на злу гласу
Сад по њему дивље свиње пасу...“

Тако збори овај српског де-
сетерца недостојни панегирик, 
а дрво би јаворово само од себе 
зајечало:

Је л’ родила још једнога тетка 
као што је тетка свог Бобетка,
јунак теткин да се узјуначи
над женама, старим и нејачи!

„Била села сада нема ништа“... 
вели злом надахнути пјевац, а ево 
видимо, Богу хвала: било ништа, 
спалиште и обурвине, а сад – ево 
села! Дивље свиње не видјех по 
Пребиловцима и слабо да нешто 
могу знати о тим њиховим „еп-
ским“, надуго и нашироко испа-
шама (мада ми то не личи на ве-
пра), али сам нешто мало читао 
о чагљевима и прибиљежио оно 
што ми је загребало по ушима, па 
бих то, ако дозволите, и подијелио 
са вама. 

Каже се, на примјер: мале до 
средње величине (ништа, да-
кле, преко тога)... људи их често 
мијењају са лисицом (ваљда због 
кржљавог раста)... сваштоједи су, 
могу ловити животиње мелене 
или средње величине, а и познати 
су стрвинари (на таквом су, дакле, 
гласу)... затим ово: чагаљ се про-
ширио Европом узмицањем вука 
(врло индикативно)... Далмацију, 
тј. обалу и отоке, примјерице, од 
чагља су некад штитили вукови 
који су обитавали у планинама 
које окружују обално подручје... 
и тако редом. 

Немогуће је, кад ово ишчитате, 
не доћи до закључка да је највећи 
„комплекс“ чагља то што не може 
дорасти до вука. Са своје лисичје 
нарави и стрвинарске природе, 
ваљда. Зато су им вукови трн у 
оку. И сада ми дозволите да у 
помоћ позовем још једног српског 
пјесника (Боро Капетановић ми је 
помогао да отпочнем излагање, а 
Васко Попа би ми могао бити од 
помоћи да га окончам). 
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Попа, дакле, у оном чудесном 
циклусу о Светом Сави (заштит-
нику вучјега соја) има пјесму 
насловљену са „Школа Светог 
Саве“. (Тај наслов нам је сада јако 
значајан.) У њој пјева:

 
„Смешка се
И полако једе
Књигу господара света

И дозива гладне вукове

Са врха крушке баца им листове
Пуне црвених дуговратих слова...“

Онај који „два ока затвара/
трећим оком у камену гледа“ (и 
тако се, дакле, може гледати „очи 
у очи“) листовима књиге Господа-
ра свијета („Господара над Госпо-
дарима“, како се у псалму пјева) 
храни гладне вукове. У обрнутоме 
смјеру, vice varsa, дакле: вукови се 
хране књигом. Наравно, храни их 
прије свих „Свето писмо“, а потом, 
рекао бих, и све оне књиге са ос-
лоном у тој „књизи над књигама“. 
У том смислу, будући да говори о 
српским светима, Пребиловачким 
мученицима, књига „Очи у очи“ 

господина Милана Тасовца може 
бити стављена на вучји јеловник. 

Може, кажем, бити убројана 
међу оне којима се вукови хране. 

Морате ми вјеровати јер – 
немојте смести са ума да вам 
ово говори неко ко се прези-
ва Вуковић, а ко се надостио 
небројеним, и још увијек се сва-
кодневно храни књишким (л)ис-
тинама.  

(6. август 2016, пред храмом Васкрсења 
Христовог у Пребиловцима)

Војин ТРИВУНОВИЋ

МАЈКА ЈЕ ОДАВНО У 
ПЈЕСМИ

(Мајци мојој Винки)
То срце које пише
и данас носим
у унутрашњем
џепу свога капута

с времена на вријеме
га тупим
с времена на вријеме
га пропустим
кроз машиницу
за оштрење оловака

похраним његов прах у музеју 
књижевности
и стрпљиво чекам
да из мастиљаве оловке
исцури
пјесма о мајци

иако је мајка одавно у пјесми

КОСИБАША

(Оцу моме Стевану)
Узод’о се
обећ’о му Зонић
чувени ковач
из Варцар Вакуфу
на вашар изнијети
косу
и брусове приде
да јој навуче жицу

водјер је сам истесао
у њега турио квасилицу
објесио га о стреву
из жљебе кишница га појила
да отврдне
не расуши се

сазвао и косце
испекао брава
узимао широк мах
спустао пету земљи
онда почео сам себе јести

оставио му дјед ливаде
непрегледне
а он оварис’о косом у запон
умјесто да пукне откос
пуче коса
на два на три дијела

све му запело
догодине ће ако бог да
први да ман’е

ЗАВИРУЈУ НАМ У ДУШУ

Дали су се у потрагу
за нама
завириливали у сваку кућу
ни камен на камену
није могао остати

тражили нас код јатака
и пећине обијали
међ’ звијерима да л’ се кријемо

торове разграђивали
можда су нас овце
у руно замотале
тражили нас и у гори
међ’ ‘ајдуцима

нема ни једног педља
на земаљској кугли
на који нису стали чизмом

завиривали у душу
гдје ће им душа

хоће да пребију бога у нама
само зато што га
у себи носимо

ОЧИ МУ КОПАМО

Живот свему личи
осим на себе
иако му свакодневно
(при)доносимо
у лице
под нос
равна конкавна
и конвексна огледала
да се погледа

да види на шта личи
да се коначно препозна

очи му копамо
да се мијења
да нам не пије мозак
да нас не вуче за нос
да се коначно разумијемо
нисмо дјеца

ИСПАДНЕ КАШИКА ИЗ 
РУКЕ

Не стигну честито да ручају
испадне им кашика из руке
спусте се капци на прозорима
ослијепи сунце иза облака
склопе се планине -
загрну видике

врата на кући почну да лају
вјетар им пребире кости
а смрт прикупља свој прибор
намамљује људе у своје одаје
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Изван садржаја: Алтернативна медицина и ми

Лијечећи болесне  
стигао на све континенте

Биоенергетичар, инжињер Вито Бојковац из Дервенте, 
више од три деценије бави се изљечењем болесних, али 

и озбиљним истраживањем у области биоенергије и 
радијестезије

Међу првим алтернативцима 
у медицини, биоенергети-

чар Вито Бојковац, инжињер из 
Дервенте, просто ме је фасци-
нирао: пратио сам његову помоћ 
великом бањалучком рукометашу 
славног РК „Борца“, Бертола Роди-
на, који је имао озбиљне пробле-
ме са јетром, који су му се јавили 
од маларије „заслужене“ негдје 
на меридијанима гдје је та бољка 
свеоприсутра. Биро се мој добри 
Родин за живот, када му је Вито 
прискочуио упомож:

-Лијечили су ме свим и сва-
чим, чак и алкохолом, само да би 
ми болови спласнули и преути-
нили. Али, и поред тога, јетра ми 
је дневоо лучила по литар воде, 
тако да сам сваких пар дана мо-
рао на пунктирање. Обилазио сам 
клинике и болнице, али стање ми 
се није поправљало. Онда сам, 
неким мојим везама, дошао до 
Вите у Дервенту, посветивши се 
бионергији као што се топљеник 
рукама баца ка сламкама. И, заис-
та, човјек је учинио све: сада ми је 
много боље! Концентрација воде 
је сведена на мање од децилитра 
дневно, а и ја се осјећам много 
боље – казивао ми је Родин једног 
поднева у некој малој кафаници 
у Дервент, док смо се дружили уз 
кафу и покоји виски.

Било је то, велим, скоро прије 
три деценије. Почетак бављења 
биоенергијом Вите Бојковац ова-
ко је описује у представљању у 
„Енциклопедији алтернативе“, гдје   
се нашао велика бројка алтерна-
тиваца из ономадне Југосдлавије: 
„Катарину Бојковац у почетку 
су бољели згобови . Године 1984. 
љекари су казали да се ради о ар-

титрису. Прихватила је све бол-
ничке терапије, али стање јој се 
још више погоршавало. Ускоро су 
се на зглобовима и ножним прсти-
ма појавиле фистуле. У болницама 
су признали да јој својим знањрм 
не могу штогод помоћи.

Њен син, инжињер Вито 
Бојковац, одлучио је да јој покуша 
сам помоћи. У почетку је својим 
рукама држао њена болна мјеста. 
Мајка Катарина је осјећала благо 
струјање неке топлине. А када је 
одмакао руке, струјање се нешто 
појачавало. Старица је осјећала 
то неко благо струјање у цијелом 
тијелу, а истовремено Вито је 
осјећао као да му се руке, на неки 
начин, „празне“.

Из дана у дан понављали су то 
по неколико пута, након три сед-
мице употног рада мајка Катарина 
осјетила је да се значајно здрав-
ствено поправила. Љекари су се, 
напросто, изненадили, апријатеђи 
и рошаци Бојковаца су почели до-
лазити Вити, јадајући се на разли-
чите бољке. Тражили су да и њима 
помогне као што је мајци...“

Тако је, дакле, почињао чов-
ке који ће, нетом, више од три 
деценије бити на услузти болес-
ним људима, помажући им да 
савладају бољке. 

„Рођен 1959. године, Вито 
Бојковац представник је млађе 
генерације биотерапеута који 
неоптерећено прилазе раду с 
болесниџима. Отворено казује о 
својим способностима, виталан 
је и потпуно предан биоенергији. 
Занимају га све новости из алтер-
нативе, расправљајући о својим 
способностима, али и спознајама 
са стручњацима а и лаицима...“

Овако наставља помену-
та „Енциклопедија“ у којој је 
још прије рата Вито Бојковац 
представљен на заиста значајном 
простору. А и своју дјелатност, 
ширећи видике, он успоставља 
у корист људског оздрављења, 
настојећи да што више спозна-
ли, али и то што прими и при-
хвати од спознаја подијели и са 
другима, првенствено са својим 
пацијентима, који му се повјеравају 
и постају његови најближи, јер им 
помаже у најтежим тренуцима. 
Једна од оних којима је помогао 
је и Катарина Малешевоћ из Бање 
Луке, која је свопјевремено и ово 
испричала:

-Нема гдје нисам тражила 
помоћ, имала сам саобраћајни удес 
и послије љијечења посљедица, 
остали су проблеми са неком 
врстом равнотеже. Мислим да 
сам имала лакши потрес мозга. 
Бољке су се смјењивале, бролеми 
гомилали. Све што су покушава-
ли љекари било је узалудно све 
док нисам срела Виту, спаситеља, 
Као да је руком однесено све што 
ме је дотле оптерећивало. Много 
ми је помогао, а имали смо честе 
сеансе, гдје смо и много разгова-
рали. Диван је то и по много чему 
јединствен човјек. Свака му част...

Године су пролазиле и сва ис-
куства Вите Бојковца постојали 
озбиљније кориштење спознаје 
која ће му, као човјеку који по-
маже свима којима помоћ треба, 
итекако благорадити и појачави 
потребу те његове помоћи. Та је 
искуства преточио на неки на-
чин у књигу коју је 1989. године 
објелоданио с насловом „Пут до 
здравља“.

-За биоенергетичара је важ-
но да се непрестано усавршава. 
Много тога и биоенергији и њеној 
примјени сазнао сам боравећи у 
Чешкој, Словачкој, Пољској, а на-
посе у Русији и Њемачкој Радио 
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сам са тамошњим најпознатијим алтернативцима. 
Моја је другарица, примјерице, била славна Џуна. 
Сазнања која сам стекао много ми користе, а надам 
се да ће користити и у будуће. Редовно набављам 
сву расположиву литературу, а и магазине и нови-
не, снабдијевајући се новаторијама и посредством 
друштвених мрежа и на друге начине. Посјећујем 
све скупове алтернативаца, како на просторима бив-
ших република расточене нам Југославије, тако и 
по иностранству. На несрећу, много је залуталих и 
биће их још уколико се биоенерготерапија не уведе 
у оквиру здравствених институција у овим нашим 
болницама, гдје би нам могли лијечници бити нека 
врста надгледа, али само они који нас на неки начин 
разумију. Само таквом сарадњом љњкара и алтер-
нативаца биоенергија ће наћи жељену примјену у 
лијечењу обољелих-вели Вито Бојковац.

Додаје Бојковац да сви људи не прихватају ту 
енергију, па отуд покушаји негације овог вида 
лијечења. Отуд потреба за сарадњом са љекарима 
који би, без сумње, требали да се интересују за овај 
вид помоћи болесницима. Ако ни због чега другог, 
оно збор Хипократа, којем се заклињу на вијерност.

-У свијету постоје бројне посебне клинике гдје 
је заступљена алтренативна линија изљечења. 
Ми, овдје, тако нешто не смијемо ни поменути. 
Једноставно, не дају нам ти људи у бијелом са тето-
скопом о врату, покушавајући да нас унизе и одбаце. 
За неке смо надриљекари, без обзира на све наше 
потврде и показаности у смислу помоћи болесни-
цима. Умјесто да се удружимо, ми се раздружујемо 
као да нас је превише. А премало је оних, истинских, 
који могу збиљски помоћи болесницима којих је, на 
свим нивоима и у свим областима, све више – додаје 
Бојковац.

На мали је број људи којима је исцјелитељ Вито 
бојковац помогао и они имају само ријечи хвале за 
његов ангажман. 

-Осјећам се изузетно срећним када схватим да 
сам некоме био од користи и отуд чињеница да су 
ме болесни „развукли“ на све стране свијета, био сам 
на свим континентима, прешао сам на милионе, па 
и милијарде километара трудећи се да будем од ко-
ристи онима којима је потребна моја помоћ. Одрћао 
сам на стотине предавања, разговарао са бројним 
људима, који су имали воље и снаге слушати ме, а 
моја способност да помажем болеснима потврдила 
се у различитим приликама. Замислите дијете које 
до мало час није могло мрднути прстићима ногу 
а које, послије неколико мојих сеанси – скоро па 
најнормалније ослободи ножицу и прстиће, какав 
је то доживљај за мене. А тек за родитеље дјетета. 
Таквих је примјера много и ја сам најсрећнији када 
ме позову телефоном и саопште ми радосне виујести 
о томе да је неко залијечен. Потпуно изљечење је не-
што сасвим друго – додаје.

Не крије да је много спознао од сличних људи, 
примјерице, од гласовите Рускиње Џуне, али и мно-
гих других.

-Радећи, схватио сам да биоенергија као метод 
лијечења нити може, нити смије да се употребљава 

по неком клишеу. Ни једна болест није иста, нити се 
исто манифестује. Ни један човјек није није исти, ту 
постоје логичне разлике, па о томе се ваља водити 
озбиљно рачуна. Не „примамо“ сви на исти начин 
болест, нити покушај лијечења и изљечења. Због тога 
ме много вријеђа изјава неког од нас, мање одговор-
ног, који казује да лијечи све болести, истичући се 
као свемоћан, а што не постоји нити може постојати. 
Таквима нема мјеста међу исцјељитељима и биоенер-
гетичарима, који се овим послом бавимо озбиљно, 
аналитички и са много разумијевања – додаје 
Бојковац.

Боравећи којегдје по свијету, видјевши свашта, 
вративши се кући, у Дервенту, одакле је кренуо у 
тај бијели свијет (да ли је идаље могуће рећи да је то 
бијели свијет или је посве потамнио и добрано полу-
дио и поцрнио, затамнио), инжињер Вито Бојковац, 
исцјељитељ, биоенергетичар, алтернативац који зна 
много, скрасио се у свом топлом гнијезду. И сада, 
гле чуда, брине о својој сјајној кћеркици која је тек 
закорачила у другу деценију живота, а већ објавила 
прву књигу пјесама и организовала прву изложбу 
својих ликовних остварења. Евита Бојковац је, како 
би се то упроштено могло казати, право мало „чудо 
од дјетета“. Радозналост је упућује различитим пу-
тевима, па сада почиње да свира клавир, да се бави 
музиком и на тај начин боје и ријечи „надопуњује“ 
тим топлим, милујућим тоновима. Музика је, иначе, 
нешто најљепше што може да нам се догоди у ова 
неразговијетна и тешка, суморна времена.

Породица Бојковац се тако потврђује у различи-
тим областима и заиста је права људско задовољство 
срести их на окупу, па било да су у кући, школ-
ском дворишту, јер Евита је још основка, у сали за 
промоције књига, изложбеном салону или неком 
музичком кутку.

Сл. СТАНИЋ
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Запис о књизи

Прва сновиђења
(Дорис ДУЈАКОВИЋ: „МОЈИ СНОВИ“ )

Свијет се пребрзо мијења и 
људска врста напречац зри...

Моја најмлађа другарица 
десетогодишња Дорис Дујаковић 
исписала је прву књигу пјесама 
током једне школске године и од-
лучила је да их укоричи за свој 
једанаести рођендан. 

Пред нама је Дорисина збир-
ка „Моји снови“ гдје ова бистра 
дјевојчица оживљава стиховима 
свијет око себе: у кући, школи, 
природи, увијек по мјери својих 
сновиђења на сваком кораку.

Изражава се течно, језиком 
јасним и неусиљеним, урањајући 

покадкад дубоко у свијест дјечије 
маште гдје би јој, с обзиром на 
доб и став, можда позавидио и 
сам Чика Јова Змај јер у свакој 
Дорисиној пјесми  има бар по 
један домишљени стих који 
пјесму надраста и даје јој праву 
умјетничку боју.

Снажно је раширила кри-
ла дјетињства непосредношћу 
осјећања у блиским темама себи 
па због тога, нема сумње, да ће 
њена књига „Моји снови“ бити 
прихватљива малим читаоци-
ма – првенствено школским 
вршњацима.

Мотиви и теме су непосредни 
из свакодневног живота који се, 
на жалост, негативно мијења и 
усложњава. Из уочених неправди 
свуда око нас буди се здрав глас 
за љепоту и правду међу људима..

„Мајке најљепше причају 
бајке“, учи нас ово десетогодишње 
дијете и ми му вјерујемо. 
Вјерујемо и да „Вуку би срећа 
била највећа/ да се са њим играју 
дјеца“ итд.

Без учитељице, вјероучитеља, 
Светог Саве, Николе Тесле, 
родитеља, игара и читања књига, 
не би било сунца, ни луне, ни 
свемира у мирној галаксији 
ухватљивих и неухватљивих 
сновиђења млађане Дорис 
Дујаковић.

Желим јој испуњење свих 
жеља које ће на фону одрастања, 
надајмо се, сачувати исту пјесму 
љубави и радозналости, а у но-
вим књигама још већу љепоту и 
стваралачку пуноћу.

Стевка КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ





Мирко ЉУБАНИЋ

Ракија
О ракији што се прича 
све су гнусне лажи,
погледајте на шта луичи
ко Шљивку не тражи.

Такви носе женске торбе,
по пијаци круже,
сакупљају еликсире
да поживе дуже,

а не знају да је Шљивка
лијек од искона,
све је тужно и туробно
гдје не сеже она.

Она има чудну снагу,
мирис јој се чује
и буре се са њом бочи,
ни ту не мирује.

Кад натрче нека пара,
ил случајно стигне плата,
ракиџија дуђу лијечи,
за џепове он се хвата:

„Дај и њему, дај и њему“,
у кафани звече ријечи,
ту се чује клокот Шљивке,
мераклија душу лијечи.

Кад умремо, а шта ћемо,
наћемо се ми у рају
горе ће нам бит досадно
јер ракију тамо не дају.

Зато пијмо сад: -Живјели!
То је живот зацијело,
дај вас цијели рајски живот
за кафанско посијело...

Драган МРАОВИЋ

Кафане
На мој сто конобар нову туру доноси,
бокал вина, сени пријатеља и успомене.
Чини ми се да уместо флаша носи
оно мало што је још преостало од мене.

Сени пријатеља кроз венац на чаши промичу,
у мени живе, али нестају брзо, као полић вина.
Све ме мање овде, залутаћу и ја у ту причу.
Време је да се испије, мртви ме зову из тмине.

На столу вино, хлеб, сир, покоја маслина.
Поподне. Не свићу ми више у кафани зоре.
Песма замрла, нема Бране, само неки лудаци.
У компјутерима срца не могу да се разгоре.

Роботи новог доба журе време да ухвате.
Јуре за Богом Профита, без мере, као лудаци.
Ја време идаље поклањам за кеш и на рате.
Понеко од њих, на мене, сажаљив поглед баци.

У кафани, ипак, још тиња дах живота.
Чак и улични свирач који пут сврати.
За мојим столом живота ме је срамота,
што је сен мртвих дошла да цех плати.


