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УМЈЕСТО УВОДНИКА

СВЕТИ САВА
Свети Сава сам Србин
свих Срба
православног крста тропрста

Свети Сава тросрце
и
речи трореч

Хеландар је света земља
Светог Саве
светог сунца

Хиландар
света земља
на Небу

На небу времена
и
на Сунцу Срца

Његова брада је
свети
бели облак дана

Његове далеке очи
поглед у
будућност сунца

Да је сада овде Свети Сава
ово би и сад било свето
а не проклето

Ми се Свети теби Саво молимо
јер те волимо
и на љубави долијемо вина реч

У православном винограду
у гроздовима
неба

На дан Светог Саве
на 27. месец почетка
до несвршетка

Док у сваком годишњем месецу
буде био 27. јануар
биће Срба

Свети Сава свети Србин
Свети Сава свето срце
света реч која види

Свети Саво српски боже
Свети Саво српски христу
Свети саво српска земљо

Свети Саво српско небо
Свети Саво српско срце
Свети Саво Српска песмо

(Одломак седмог певања
поеме ,,Свети Сава,,)

Ђуро ДАМЈАНОВИЋ
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Трећи Николов сан

Чемпреси се устремили ка 
небу. А оно плаво, проша-

рано бјеличастим облацима. -  
Како ли је горе? – питам се  док 
разгрћем воду једним па дугим 
веслом. Чамац клизи нечујно, 
само се чују замаси весала која 
пролазе кроз попадало лишће 
и цвијеће што је вјетар донио 
са обале, али и ко зна откуд. 
Заврнуо сам рукаве на бијелој 
кошуљи и чело ми се оросило 
знојем: нисам никад веслао, ово 
ми је, можда, први пут у живо-
ту да сам веслам у чамцу а то 
изискује  напор на који  нисам 
навикао.

Гледам      према      врховима    
планине   чије   су  стрме  литице  
бијеле  под  снијегом.  Знам  да   
је то Атос,  на коме  је снијег   и  
у  по  љета.  Однекуд,  са     обале,      
између     чемпреса,      избија    
пјесма:   лагана,   тужна,  појачана  
звуцима  лауте   по   којој    пре-
биру    неки вјешти прсти.

-  Чујеш ли пјесму, Николо?  
-  каже  глас  на који претрнем 
од изненађења  и  среће.  Нечије   
руке,  грлећи ме,   затворе  ми  
очи  и  у магновењу схватам да     
крај     мене    неко   сједи.  Кад     
отворим   очи,   изненађењу нема 
краја.  

-  Јелена! Јелена! Па откуд ти?
-  Дошла. Нисам  могла  више 

да будем сама.
Зашто ти ниси  дошао по 

мене?!
- Јелена, мила моја! Толико  

сам те пожелио!
Па како сам могао да дођем?!  

Видиш да сваког  дана морам да 
пловим овом бродицом. Досуди-
ли  су ми   да  прелазим с једне 
стране језера на другу.

-  Ко ти је досудио, мили?
-  Не знам, ваљда Свевишњи. 

Па он једини све зна и свиме 
управља.

-  Николо, ја нисам мог-
ла више  да   чекам.   Ти твоји   

пољупци!  Умријећу  од  љепоте.  
Толико   сам срећна.

-  Једина моја, знаш колико  
те  волим. А  како сам   ја  морао  
да  издржим без  тебе. Тијело  је  
још живо, али душа је скоро зам-
рла. Живот вриједи само ако смо 
заједно.

-  Николо, остави та весла! 
Вода  је мирна  и неће нам се  
ништа лоше десити.

.-  Не, лећи ћемо на дно барке. 
Ту ће нам бити топло и најљепше. 
Само да скинем ову кошуљу.

-  Моја хаљина  је остала у об-
лацима.Стидим се, Николо. А и 
хладно је.

-  Ах, мила, па шта гово-
риш! Знаш  колико те    волим!   
Најприје    ћу    те    загријати     
пољупцима. Свуда   –  видиш    
овако  -  свуда.   А   онда...   Ко-
лико    смо   то чекали?! 

- Николо?   Зар  не    схваташ?  
Облаци  ће  се наљутити на  мене 
и  неће  ме  опет  уздићи   у  небо.

Шта ћу онда?
-  Остаћемо заувијек у 

загрљају.Зар има ишта љепше? 
Нећу више низашта друго да 
знам.

-  Али, Николо, слушај ме! 
Чујеш ли  овај  нагли вјетар? То 

се облаци љуте. Преврнуће нам 
чамац.Ево већ су то и учинили. 
Однијеће ме та прљава вода. Не 
дај ме, Николо!

-  Љубави,    држи     се   за   
мене, не   дам  те. Испливаћемо 
на обалу.

-  Николо, Николо, бескрајно 
те волим! Облаци су јачи од тебе. 
Не дај ме, Николо! Н и к о л о!        

-  Опет неки сан! – каже 
Пахомије  и  нагиње  се над   мене.  
–    Литургија    је  отпочела,   па   
сам    се зачудио...

-  Заспао сам, мој Пахомије. 
Како лијеп и тужан сан у исти 
мах! Није тужан него страшан, 
ужасан.

-   Знам, Јелена. Шта ће бити 
друго.

-   Јао, Пахомије однијела ју 
је мутна вода! Што сам заспао? 
Шта ћу? Шта ће јој се десити?

-  Види ти доктора! Па  не  
каже  народ  узалуд: „Сан је лажа, 
а Бог  истина.“ Него  да  ми  по-
журимо!

Игуман   се  забринуо. Пази  
он  монаха   Теофилакта као очи 
у глави. А, богами,  има и кога!                       
(Одломак из романа „У небо за-
гледан“)

Љиљана ЛУКИЋ



Сутра Сутра Сутра Сутра Сутра

4 27. јануар 2018.

Година 3  •  Број 4

Српски народ - праведник или грешник (1)

Народ који изгубљене битке 
слави

Тешко је о свом народу говорити 
а да се не мисли колективном 

свешћу, а још je теже било шта 
рећи што није речено. Ако се 
неко у ту авантуру упусти, као 
аутор овог текста, онда му ниш-
та друго не преостаје него да то 
што је општепознато и углавном 
апсолвирано, ако је могуће, из 
неког свог, угла, сагледа.

Поред ове напомене, треба 
имати у виду да је лако о свом 
народу говорити, а да се о узро-
цима ствари не говори. Много је 
лакше свој народ описивати, што 
је уобичајено, или своју прошлост 
препричавати, онако како се при-
че причају, или последице, које је 
та прошлост оставила, редати, 
што углавном многи чине, али о 
узроцима ствари, говорити је кру-
пан залогај.

И за крупне људе.
На пример, зашто је српски 

народ међу народима света 
такав какав је? Зашто је трагичну 
судбину имао, и још увек има? 
Зашто багер историје непрестано 
код нас ради? Зашто је опет у 
безнадежном положају? Зашто 
опет и на крају другог миленијума, 
и напочетку трећег, страда?

Шта је узрок свему томе?
Ко зна одговор на сва ова 

питања?
Све теорије које круже су или 

недоказане или произвољне, 
јер сежу у далеку прошлост, а 
прошлост је, као што и сами знате, 
неухватљива, непрепознатљива, 
непредвидљива.

Нарочито српска.
Неко се залети па тврди да 

су узроци у геополитичком 
положају који наш народ на 
овој нашој малој справици, 
на драгој нам планетици, 
заузима, други у климатским 
условима у којима живи, трећи 
у верској припадности, односно 

опредељености, четврти траже 
оправдање у генетском коду, 
пети у шестом, а седми дан Бог се 
одмарао пошто је створио свет у 
којем и Срби као народ постоје.

Наравно, све су то или 
претпоставке, натуцања  или 
получињенична расуђивања, 
тако да ствари изгледају много 
сложеније, самим тим и горе, него 
што су.

Оно што није спорно је то да 
српски народ у новије време све 
чешће у незавидне, па и безиз-
лазне ситуације запада. И да је на 
почетку трећег миленијума више 
него угрожен, о томе не треба 
речи трошити.

Шта нас непрестално доводи 
у такву ситуацију и ко нас угро-
жава?

Првенствено велике силе, они 
који овим светом владају или 
желе да владају. Велики имају свој 
велики пут, своје амбиције и своје 
интересе, а српски се интереси, 
као на инат, у најпресуднијим 
тренуцима, нису са њиховим 
поклапали.

Пошто је Србија раскрсница 
Европе, прецизније, раскрсница 
три континента, увек се неком на 
путу налазила.

О далекој прошлости да не 
причамо. О Турцима поготову. 
Узмимо само овај век, век у којем 
се не зна да ли смо више били 
субјекат историје или објекат.

Елем, кад је Аустро-Угарска на 
почетку овог века хтела Србијом 
да овлада, Срби се нису дали. 
Када је Немачка, нешто касније 
хтела преко Србије, на исток да 
се шири, Срби јој нису дозволили.

Ко нам је крив кад смо своју 
кућу на друму правили! Кућа се, 
вели Јован Цвијић, на друму не 
прави! Посебно на Балкану где 
се никад не зна када географија 

постаје историја, а када историја 
не дозвољава да буде географија.

Али кад је кућа већ направљена, 
треба је бранити, па је српски 
народ морао, хтео-не хтео, у 
историји да учествује. Да бисмо 
остали свој на своме, морали смо 
два пута у овом веку до сваког 
друма, до сваке куће, удута, да 
се против јачег од себе боримо. 
Да се горда, гола, незаштићена и 
немоћна Србија бори са Хитлером 
који је пола Европе силовао. 
Јесте из тих борби понекад 
као победник излазила, али је 
зато, са срушеним огњиштем 
и помереним кућиштем, без 
највиталнијег дела своје мушке 
популације, остајала. 

Стицајем околности српски 
народ је у многоме карту Европе 
променио. Чак је био натеран да 
нека царства сруши, а на то, по 
правилима моћних, мали народ 
нема право. То право дато је само 
великима. Малом то не приличи.

Зато су велики мали 
српски народ за превратнички 
прогласили. Чак му замерају што 
је поносан, што је непокоран, што 
не признаје пораз ни када је он 
очит. 

Многи се питају какав смо ми 
то народ који чак и изгубљене 
битке слави! Који је многе своје 
поразе опевао! Који од митова 
живи, а гробља му у траву зарасла? 
Који само два мириса обожава, 
бели лук и џибру? Какав је то 
народ који не признаје господара 
неба, а камоли господара земље! 
Који се хвали како богату крвну 
историју има! Уместо да се тога 
стиди, он се хвали!

Поред тога, Срби су по својој 
природи непослушан народ. 
Дурашан, тврдоглав и својеглав. И 
јогунаст, наравно. А такве народе 
велики не воле, народе који се без 
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икаквог основа курче, нарочито 
агресивни Германи.

Шта је требало Србима да 
се само у овом кратком веку, 
најкраћем откако се векови 
броје, који се ипак доста дуго 
задржао, два пута Немцима 
супротстављају? Да се с њима на 
живот и смрт туку? Вероватно 
на то питање ни Немци не знају 
одговор.

Правила понашања у свету су 
позната, али их Срби не поштују.

Срби као народ ни на кога не 
личе, ни на један цивилизован 
народ, већ само на себе.  Неће 
господара над собом. Ни 
господара ни газду ни онда када 
је прегажен. Неће Србо да веже 
коња где му газда каже, него 
вековима читавом свету пркоси! 
Није хтео у прошлости, а неће ни 
данас. Не трпи наметнуто, и бог. 

А то велики не воле. Зато је 
вековима варан и сатиран, бом-
бардован и уништаван, кињен и 
пљачкан.

Чим Срби зубе покажу, одмах 
су варвари. То не значи да се са 
Србима не може. Може, али на леп 
начин. Може, али на фин начин. 
На жалост, велики немају времена 
за финоћу, зато што је на Западу 
време новац. Чак и на викенду. 
Време новац, а новац божанство.

Из свих тих разлога, када су 
ствари почеле да се распадају, 
када је Југославија почела по 
шавовима да пуца, Запад је најпре 
пожурио, пошто зна какви су 
Срби, да српски народ за стуб 
срама прикује. Свим средствима 
су настојали да Србе испљују и 
изблате, оцрне и окуже, а онда да 
га на усамљеност осуде, да га из 
међународне заједнице изопште, 
да га економски осиромаше и 
сатру, да га разбију, разделе, да 
га у најтешње торове сабију, да га 
ограде, и згужвају, да га придаве, 
па ако треба, уз помоћ усавршене 
пропаганде и усавршеног оружја, 
и удаве.

Наравно, у име демократије 
и права човека који као димна 
завеса служе.

Као да су Срби, малтене, 
највећа опасност за читав свет! 
Као да ништа црње, на телу 
човечанства, од Србина, нема! Буђ 

на лицу европских народа! Гнојна 
израслина на највидљивијем 
месту!

Можда би најбоље било да 
Срби са ове гураве планете не-
стану, како би се човечанство 
усрећило!

То свет хоће да ураде народу 
који је у прошлом рату дао 
огроман допринос у борби против 
фашизма! То велики хоће да ураде 
народу који скоро никада није био 
на погрешној страни историје! 
То људождери хоће једном лепом 
народу да ураде. Тако нешто 
народу могу да чине само они који 
су без морала и без светиња. Који 
душу немају. Они који пуну кесу, 
а празну душу имају, па тако своје 
духовно сиромаштво маскирају. 
То им историја, и људска и 
нељудска, неће опростити.

Па и ми смо људи! Ми јесмо 
примитивни, али нисмо глупи. 
Нисмо свиње, мада је наша 
култура живљења углавном 
аграрна! Изгледамо као и сви 
људи. Имамо главе, руке, ноге, па 
њима копамо, шијемо, перемо, 
ријемо, кувамо, сејемо, рибамо, 
косимо, оправљамо, вучемо, 
крпимо, правимо зимницу 
занедајбоже, поправљамо путеве, 
градимо кућу на друму, игра-
мо у колу, певамо тугованке 
и поскочице, венчавамо се, 
правимо децу, рађамо синове за 
будуће ратове, пазимо на здравље, 
да немамо паразите ни заразне 
болести, живимо како-тако иако 
изумиремо.

Једном речју, стојички своју 
муку и туђу неправду подносимо!

Колико цивилиз ов ани 
варвари, зарад властитих 
интереса и политичког престижа, 
мали српски народ деле, парчају и 
угрожавају, још више га угрожавају 
народи са којима и поред којих 
живимо. А Срби углавном живе 
поред многих народа, а ти многи 
народи су и по много чему мали 
народи. Мали, искомплексирани, 
исфрустрирани.

Како смо одувек били 
најбројнији на Балкану, онда 
су нас народи који у нашем 
окружењу живе као аритметички 
комплекс доживљавали, и још 
увек доживљавају. И у мирно 
време према нама омразу гајили, 
а кад смутна времена наступе, ом-
раза је у мржњу прерастала, од-
носно у параноичну жељу да нас 
иноплеменици истребе. Или да 
нас истребе, или да нас протерају, 
или да нас силом или милом, на 
ину веру преведу. Знате већ ону 
причу о оним трећинама. Само 
да би овај аритметички несклад 
некако смањили.

Наравно, ту омразу су највише 
гајили, и мржњу, најчешће 
подстицали ислам и католицизам. 
Како Срби у Босни и Херцеговини, 
и у Хрватској, највећим својим 
делом између муслимана и 
католика живе, између, како то 
народ воли да каже, потурица и 
латина, онда је између нас и њих 
вера вододелница, а не Дрина и 
Уна.

Католици и муслимани су у 
свако доба према Србима били 
верски нетолерантни и нацио-
нално нетрпељиви. 
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Познато је да Срби нису верски, 
нису у вечности укорењени. Они 
своју веру, своју правоверну 
веру православну, своје слатко 
православље, онако ирационал-
но, романтично, обожавају, а у 
суштини га не следе. 

За разлику од Срба муслимани 
и католици су у својој вери 
постојани, али та постојаност је 
својим највећим делом произашла 
из мржње према Србима. Њихова 
приврженост вери не произилази 
из убеђења, већ из ината. Као да 
је њихова прва национална задаћа 
да се Срби понизе, потчине, сатру 
или протерају. То им је историјски 
задатак. Као да само због тога 
живе.

Кад се наши односи у 
прошлости у целини сагледају, 
онда није тешко закључити да 
је малтене природан однос тих 
народа према нашем народу – 
верска нетрпељивост, односно 
рат. То није некакав субјективни 
став, већ гола чињеница коју ни 
историја не може порећи. Кад 
се то има у виду, онда се без 
претеривања може рећи да ни 
један народ у овом делу света 
нема тако богату крвну традицију, 
ни тако дугу крвну историју као 
српски народ.

Међу тим, за трагично 
страдање свеколиког Српства не 
може се сва кривица свалити на 
велике и на народе који у нашем 
окружењу живе.  Ма колико нас 
они споља и изнутра, и из далека 
и из близа, угрожавали, можда ми 
више себе угрожавамо.

Када се поредимо, онда није 
тешко закључити да се ми више 
разликујемо од других народа 
него други од нас, као да су Срби, 
у Божјој башти, неки изабран на-
род.

Једни кажу да смо поносан 
народ, други да смо храбар, трећи 
да смо гостољубив, четврти да 
смо невероватан народ, пети да 
смо погрешан, а ја мислим да смо 
превасходно расколнички народ. 

Корен том злу је толико далек 
и толико стар, да можда почетак и 
нема. То је еп који библијске раз-
мере има, који у мит прераста. 

Срби су, од постанка, од 
освитка историје, малтене пре 

него што је историја настала, пре 
Илира и Скита, пре Сибињана и 
Трачана, када нумерички запис 
о времену није постојао, када се 
није знало ни за сате ни за минуте, 
док још земљина лопта није била 
округла, у корену били подељени, 
а да нико није радио на томе да 
се поделе превазиђу. Срби су се 
вековима делили, делили и скроз 
поделили. Срби су се опасно, 
многоглаво поделили, и међу 
собом завадили, да често изгледа 
да му душманин и не треба. Да 
су, знате, сами себи довољни. Да 
се међу собом туку и мире. Да се 
једни према другима односе горе 
него други према њима. 

Узмимо за пример Други 
светски рат, који је био најгора 
врста рата, и отаџбински и 
грађански и идеолошки. Треба 
земљу од нациста бранити, 
а истовремено треба народ 
од народа са којима живимо 
сачувати. Није се знало са које 
стране већа опасност прети, ко 
нам горе мисли, ко нам више о 
глави ради. Да ли усташе, да ли 
ханџар-дивизије, да ли Мађари, 
да ли Шиптари или Бугари. Свуда 
покољи, морија. Свуда Србе о 
врбе вешају, кољу, у јаме без 
дна бацају, тако да је биолошки 
нестанак претио. И уместо да 
се Срби уједине, да се свуда 
заједнички бране, заједнички 
боре, не, они се деле. Дели се кум 
од кума, брат од брата, син од оца. 
Један за једном заставом, други за 
другом. Један за једном заклет-
вом, други за другом. Један за 
једном војском, други за другом. 
Један за Дражом, други за Титом, 
да у међусобном сатирању докажу 
ко је бољи, а ко гори. Више је Срба 
тада у међусобним обрачунима 
страдало него што су их Немци, 
и Турци, кроз историју побили.

Туга. 
Као да су деобе српски усуд. 
Као да им је то основно 

занимање.
Проклетство!
Како српски народ да се 

заштити од себе самог? Како да 
не буду посвађани сви са свима? 
Како да не буде расколнички 
народ? Како да сутра опет свој 
на свога не крене?

Рецимо, данас, после распада 
Југославије, на почетку трећег 
милинијума, српско национално 
питање није решено. Кад слушате 
људе који у свету Срба нешто 
значе, а нарочито кад слушате оне 
који народ представљају, и воде, 
није вам тешко да закључите да се 
Срби деле на Србе који су за Србе 
и на Србе који су против Срба. На 
Србе који су против Срба за Србе, 
и на Србе који су за Србе против 
Срба. Па на Србе који су за Србе 
у престоници, и на Србе који су 
против Срба у провинцији. На 
Србе који су за Србе преко Дрине 
и на Србе који су против Срба 
преко Дрине, на српске Србе и 
на Србе у дијаспори, па на Србе 
који су за слободу и оне који су 
за туђина, да будем прецизан, на 
патриоте и на на издајнике, на 
оне који су за брата и оне који 
не знају шта је брат. На оне који 
су за Југославију и на оне који су 
против Југославије, на оне који 
су за петокраку у сред мрака и 
на оне који су против петокраке 
у сред бела дана. Па на горње и 
доње, небеске и овоземаљске, 
на прозападне и происточне, на 
монархисте и републиканце, на 
сорошовске Србе, на приватне 
Србе, за оне који су за круну, 
и на оне који су против круне, 
на шљегнуте и староседеоце, 
на вилогорне и питоме, на 
образоване и примитивце, 
на забавњаке и народњаке, за 
једне који су за Егзит и на друге 
који су за Гучу, на гробаре и 
делије, оптимисте и песимисте, 
на реалисте и илузионисте, 
рационалне и ирационалне, на 
рођене и нерођене, а посебно 
на Србе који су сами са собом 
подељени. Или на оне који се, да 
простите, стиде што су Срби!

О, нико не зна, колико врста 
Срба има! Зашто не зна? Зато што 
се још увек делимо. Зна се само 
да је, гледано у маси, неутралних 
најмање.

А интелектуалце да не 
спомињемо.  Свака час т 
појединцима. (наставак у 
следећем броју ревије)

Тихомир ЛЕВАЈАЦ
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ЗAШTO ЉУДИ ВOЛE СAMO КЛAСИЧНE СTВAРИ

Зaштo људи вoлe сaмo клaсичнe ствaри?
У мaси истих свe je истo
изaђи из зoнe кoмфoрa
и свe oквирe и рaмoвe пoлoми.

Зaштo људи вoлe сaмo клaсичнe ствaри?
Пусти рoк, зaкључaj врaтa
oдлутaj гдje тe нoгe oднeсу
и нeмoj дa сe врaћaш приje мрaкa.

Зaштo људи вoлe сaмo клaсичнe ствaри?
Прeкини дa хoдaш истим тeмпoм
плeши у ритму иaкo музикe нeмa
скини дoсaднe ципeлe и бjeжи.

Зaштo људи вoлe сaмo клaсичнe ствaри?
Зaгрли трeнутaк нajjaчe штo мoжeш
узми мeтлу и удaрaj пo прoблeмимa
и убиj ружнe мисли пиштoљeм нa вoду.

Зaштo људи вoлe сaмo клaсичнe ствaри?
Смиj сe глaснo
сa рoкa прeђи нa џeз и oдврни дo крaja
сaњaj oтвoрeних oчиjу.

Зaштo људи вoлe сaмo клaсичнe ствaри?
Сaкупљaj плoчe иaкo нeмaш грaмoфoн
зaмисли жeљу у пoнoћ
и нe криви мaшину штo нeмaш истe двиje чaрaпe.

Зaштo људи вoлe сaмo клaсичнe ствaри?
Рaзбиj тeлeфoн
зa нoви, пaрa ћe бити a врeмeнa свe мaњe
oтвoри прoзoр трeбa ти вaздухa.

Зaштo људи вoлe сaмo клaсичнe ствaри?
Пoстaни кoнтрa свиjeтa и нaрoдa
ишaрaj зид стихoвимa oмиљeнe пjeсмe
или нaпиши свojу oмиљeну пjeсму.

Нa крajу сeбe зaпитaj
Зaштo људи вoлe сaмo клaсичнe ствaри?

И oдгoвoри сeби:
Зaтo штo сe прaвe слиjeпи нaд другaчиjим ствaримa.

Сeлeнa БEРИЋ

 БРАТИЋ ЛЕТИ СА КОЧИЋЕМ
Братић сад лети са Кочићем младим
( није му више зима као у Херцеговини )
Лети изненађен висином са које гради
Самоход ослоњен на штап-перо
И језик српски - хљеб насушни 

Уз Кочића бол свој брже гуши  
Ноге му се грче као да још газе
Вртове камене и густе шумске оазе 

Обојица лете срећни што су скупа
У рајској тишини скоро оздравили
Као да се смрт догодила није
Јер на небу живе боље него прије

Понекад се чак и насмију горко
(по узору на Бранка и Ђуру )*
Непролазу биједе битки и робије
На истом древном кућном прагу  
Гдје невино бистро отворише око
Закратко љубећи најмилију драгу 
Испише ко ракију на еks – зло/ тугу
Гдје још срце моје скапава и бије

Стевка КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ
__________

    * Б.Ћопић,Ђ.Дамјановић 
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Славска свечаност Друштва „Свети Сава“ – Пододбора за РС

Повеља захвалности и  
„Васи Пелагићу“

Слaвскa свeткoвинa oдржaнa пoд висoким 
пoкрoвитeљствoм прoф. др Mлaдeнa Ивaнићa, српскoг 

члaнa Прeдсjeдништвс БиХ

У Бањалуци је под високим 
п о к р о в и т е љ с т в о м 

Предсједништва БиХ - члана 
Предсједништва из Републике 
Српске, господина Младена 
Иванића и уз његово присуство, 
25.1.2018.године одржана 
прослава у славу Светог Саве 
и свечано уручене награде 
Светосавског ликовног конкурса  
Друштва „Свети Сава“ Београд - 

Пододбор у Републици Српској 
Бањалука за ученике основних 
школа Српске, Србије и расејања 
школске 2017/2018. године.

Поводом деценије успешног 
рада Подобора Друштва у 
Републици Српској, предсједница 
Пододбора Друштва “Свети Сава” 
мр Весна Б. Аћић је примила 
највише признање, Медаљу 
Друштва „Свети Сава“, које се 

додјељује за велике заслуге  за 
рад и активност Друштва, а на 
добробит српског народа. 

Признање је уручио др 
Љубодраг Ристић, предсједник 
Извршног одбора Друштва „Свети 
Сава“ из Београда, уз пригодну 
бесједу о десетогодишњем 
постојању и раду Друштва у 
Републици Српској. 

Захваљујући на признању, 
госпођа Аћић је рекла да сви који 
се баве хуманитарном, културном 
и образовном дјелатношћу нити 
очекују нити су навикли на хвале 
и признања, али да је лијепо када 
неко примјети тај рад и резултате 
рада. Нагласила је да је велика 
част бити у друштву носилаца 
овог одличја: патријарха српског 
г. Иринеја, академика Драгољуба 
Живојиновића, академика 
Злате Бојовић и Проф.др Јасне 
Јанићијевић. На крају је истакла 
да признање прихвата као 
признање вриједним и истрајним 
члановима Друштва у Пододбору 
у Републици Српској и захвалила 
се и у њихово име.

На славскоj свечаности у 
Дјечијем позоришту Републике 
Српске бесједио је господин 
Душко Мазалица, глумац Дјечијег 
позоришта, домаћин славе и 
заокупио пажњу најмлађих 
поучном и како је рекао шаљивом 
причом о сусрету Светог Саве са 
сељацима који су са воловима 
увлачили сунчеву свјетлост у кућу. 

Поводом јубилеја Пододбора 
Друштва у Републици Српској 
додјељене су Повеље захвалности 
заслужним појединцима и 
установама за несебичну помоћ 
Пододбору Друштва „Свети 
Сава” и допринос светосављу. 
Добитници признања су: Душко 
М Петровић, први предсједник 
Пододбора Друштва и идејни 
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творац и организатор прве 
манифестације Светосавског 
ликовног конкурса, академик 
Радоја Радић, проф. др Милош 
Шолаја, Ранко Рисојевић, Дјечије 
позориште Републике Српске 
и Књижевна заједница „Васо 
Пелагић“ из Бањалуке, а ова је 
признања уручила Стевка Козић 
Прерадовић, док је у свечаној 
атмосфери, уз честитке и разговор 
са награђеним основцима, 
господин Младен Иванић је 
уручио награде побједницима 
Светосавског ликовног конкурса 
на тему Књига Светог Саве 
у конкуренцији 717 радова и 
отворио Изложбу најбољих 
овогодишњих ученичких радова.

Прву награду добиле су Тамара 
Станковић из Ковачевца код 
Младеновца и Зоја Шишарица из 
Бањалуке. Другу награду добили 
су Теодора Јарић из Приједора 
и Никола Сирар из Честерега. 
Трећу награду добили су Јована 

Прерадовић из Бањалуке и 
Александар Костић из Власотинца. 
Специјалне награде добили 
су Дарија Вукчевић из Базела 
(Шваjцарска), Милош Башић 
Лингас из Париза (Француска) 
и Алики Ковачевић из Софије 
(Бугарска). Специјалне награде 
за умјетничке књиге добили су 
Јована Јегдић из Новог Кнежевца, 
Тара Црнчевић из Приједора и, 
ван конкуренције, предшколска 
група из вртића у Читлуку код 
Крушевца.

У умјетничком програму 
учествовали су Хор и оркестар 
Основне школе „Бранко Ћопић“ 
из Бањалуке са балетном групом, 
под руководством музичког пе-
дагога Ирене Личина и успјешан 
млади умјетник на хармоници 
Радован Ивановић, ученик 2. 
разреда Музичке школе „Владо 
Милошевић“ из Бањалуке у класи 
професора Саве Човичковића.

Пододбор Друштва „Свети 
Сава“ у Републици Српској 
основан је 2008.г. у Бањалуци. 
Само неки од резултата рада су: 
помоћ часопису „Отаџбина“, рад 
на повећању књижевног фонда 
градских библиотека у Рибнику 
и Новом Граду, као и школске 
библиотеке у Пискавици код 
Бањалуке (у сарадњи са Радио-
Београдом). Уручење књига је 
било свечано уз писце из Србије 
и Српске, који су говорили и 
читали своја дјела. Пододбор је 
основао и опремио Светосавску 
библиотеку у Превији код 
Рибника са преко 3.000 наслова. 
Од школске 2009/2010 годи-
не организује избор најбољих 
ликовних радова, свечану додјелу 
награда побједницима и изложбу 
најбољих радова на Светосавском 
ликовном конкурсу Друштва, у 
сарадњи са Дјечијим позориштем 
РС. 

Mр Хелена ЗAKАЉУК
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Нa рубу пaмeти

ШИЗOФРEНИ БOСAНСКИ 
КAЛEНДAР

Имa ли Зaкoнa o прaзницимa!?

Кao свjeдoк т риjу мфa 
љ у д с к e  г л у п o с т и  и 

сунoврaтa рaзумa у слиjeпo 
цриjeвo нoнцивилизaциjскoг 
блaгoутрoбиja,пaрaфрaзирajући 
нaслoв Крлeжинoг рoмaнa “Нa 
рубу пaмeти”(из врeмeнa тзв.
сукoбa нa љeвици) у причи o 
људскoj глупoсти, aсoцирaруjћи 
нa Eрaзмa Рoттeрдaмскoг у 
“Пoхвaли лудoсти”, jeр куд гoд сe 
oсврнeмo, свe врви oд рeтaрдирaнe 
тупaвe oхoлoсти и изoпaчeнoсти 
мaсoвнoг примитивизмa или 
пaрaфрaзирajући Бaлзaкa, 
oд људскe кoмeдиje, чaк штo 
вишe, oд трaгикoмeдиje! Чeгa сe 
пaмeтaн стиди,будaлa сe пoнoси! 
   Нeгдje oкo Ускрсa, кaжeм мoм 
приjaтeљу Maринку Maрушићу 
,прoфeсoру Meдицинскoг 
фaкултeтa из Зaгрeбa, кaд 
вeћ нисмo мoгли, нe нaшoм 
кривицoм,oпстaти у jeднoj 
држaви, Ускрс нaс дeмaнтуje, 
jeр су oбa (и Вaскрс и Ускрс), 

кoмoтнo,oвoг Љeтa Гoспoдњeг 
2017, стaлa у сaмo jeдaн дaн! 
Кaкaв прeвид црквeних 
вeликoдoстojaнствeникa, бискупa 
и eпискoпa a тeк oстрaсћeних 
пoлитичaрa, кojи ни зa живу (ни 
мртву) глaву нe би смjeли тaкo 
штo дoпустити у свojим eтнички 
oчишћeним тoрoвимa, кao штo нe 
дoпуштajу, eвo вeћ чeтврт виjeкa 
пoслиje крвaвих вjeрских рaтoвa 
(и нa силу нaмeтнутoг нaм мирa), 
дa сe кoнaчнo утврдe зajeднички 
држaвни прaзници: Дaн 
рeпубликe, Дaн дрзaвнoсти, Дaн 
нeзaвиснoсти, Дaн зaхвaлнoсти, 
Дaн пoбjeдe, Дaн пoрaзa, Дaн 
бeз oбрaзa,Дaн зaљубљeних, Дaн 
oдрубљeних(глaвa), Дaн жeнa, 
Дaн рaспaмeћeнoсти, Дaн будaлa 
и Дaн ђубрeтaрa, пa oндa, прaзник 
рaдa (зa зaпoслeнe) и прaзник 
нeрaдa ,зa oнe мнoгoбрojниje 
(нeзaпoслeнe), прaзник gey-
пaрaдa, прaзник лaжи и истинe 
(мa чиja и кaквa oнa билa)! Бoжић 

jeдaн, Бoжић други, Бajрaм 
jeдaн, Бajрaм други, пa Хaнукa, 
вeћ ми je мукa! Свe сe сjajнo 
уклaпa у ликoвну кoмпoзициjу 
сликaрa нaивцa (Гeнeрaлицa), 
рaзулaрeнe кoчиje сa зaпрeгoм 
зaoбaдaних вoлoвa, бeз кoчиjaсa! 
Jeдни су убиjaли другe ,брaнeћи 
зajeдничку држaву, други су 
убиjaли првe, прoтив зajeдницкe 
држaвe,трeћи су убиjaли првe 
и другe jeр кo ниje с нaмa, тaj je 
прoтив нaс! Кao нa фудбaлскoм 
турниру, нa мaлe гoлoвe, свaк 
прoтив свaкoгa, jeдни су врсили 
злoчинe, рaзaрaли сeлa и грaдoвe, 
други су из oсвeтe пoчинили 
joш стрaшниje злoчинe, пaлeћи 
куће и рушећи мoстoвe, трeћи 
су чинили тo истo, узимajући 
прaвду у свoje, крвaвe, рукe! 
     И гдje je крaj мржњи и злу, 
кaдa смo у зaчaрaнoм кругу 
пaклa, бeз крaja и пoчeткa!? У 
jeку eгзoдусa ,oвoг eкoнoмскoг 
и сoциjaлнoг, бeзнaдeжниjeг 
и oд oнoг рaтнoг, пoлитичaри 
блaзирaни мaтeриjaлним 
дoбримa, зaдoвoљштинамa и 
зaслиjeпљeни влaшцу, нe видe 
дубину бeздaнa нa чиjи руб су 
нaс дoгурaли! Умjeстo ‘цaрa дo 
дувaрa’, сaмoзвaни цaрeви и 
цaрeвићи, крaљeви и крaљeвићи, 
дoтjeрaли су oбeучeни нaрoд дo 
ивицe бунaрa и нaмaкли oмчу 
oкo шиje! Oгрeзли у криминaлу 
и кoрупциjи, oбeћaвajу нaм 
aутoпутeвe кудa су нeкaдa 
турски кaрaвaни прoлaзили, 
пa дa нaрoд види “кaкo Mусa 
дeрe jaрцa” и “чиja мajкa црну 
вуну прeдe” и другe нaрoднe 
oбичaje и лeгeндe oд свилe и 
кaдифe, пa дo свилeн-гajтaнa! 
   Meхмeд Пaшa Сoкoлoвић, њихoв 
a нaш, a чиjи биjaшe Maршaл Joсип 
Брoз, ми смo Tитoви, a je ли Tитo 
биo нaс! A тeк крвaвo рaскрojeнa 
и у пaрaмпaрчaд рaзбиjeнa зeмљa 
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нeпрoцjeњивe вриjeднoсти, 
Jугoслaвијa est Patria mea! 
Имa ли рeинкaрнaциje и живoтa 
пoслиje смрти?!Je ли oстaлo нeштo 
oд тoг зajeдничкoг духa?! Или, aкo 
je “дух дeкaдeнциja дaхa”, кao штo 
у свojoj књизи “Фeнoмeнoлoгиja 
дaхa”, пaрaфрaзирajући Хeгeлoву 
глaсoвиту “Фeнoмeнoлoгиjу 
духa”, прeтпoстaвљa прoф. др 
Mиoдрaг Живaнoвић, oндa смo 
сви ми, пoслиje свeгa, oстaли 
бeз дaхa, aкo дaх дeфинишeмo 
кao спoсoбнoст упиjaњa живoтa! 
  Чини ли вaм сe дa стe зaистa 
прeмoрeни, нa крajу joш jeднe 
aгoнaлнe гoдинe, ближи сe 
Свeти Никoлa, пa Нoвa гoдинa 
и свeти Jaнуaр, рoђeњe Исусoвo, 
Св.Стeфaн и Дaн Рeпубликe, пa 
Нoвa прaвoслaвнa, Бoгojaвљeњe, 

Joвaњдaн и Св.Сaвa, шкoлскa 
слaвa, Чaснe вeригe (“грoм зaгрми 
нa свeтoгa Сaву, усрeд зимe, кaд 
му вриjeмe ниje, сину муњa нa 
Чaснe вaригe”...) и Sent Valentein, 
Дaн жeнa и eтo нoвoг Вaскрсa! 
Прaзнични круг je зaтвoрeн a 
изaбрaни пoлитичaри нaм у 
Нoвoj гoдини ништa дoбрoгa нe 
oбeћaвajу, oсим joш jeднe бучнe 
и бjeсoмучнe избoрнe гoдинe 
и мучнe нajaвe кaкo ћe joш 
jeднoм нa брвну прeкo пoтoкa 
или тeрaзиjaмa влaсти, пoкaзaти 
jeдни другимa, кo je jaчи и прeчи 
и oпeт свe прeкo нaрoднe кoжe 
и грбaчe! И oпeт бeз дoгoвoрa 
и Зaкoнa o прaзницимa, a кaкo 
сe oндa дoгoвoрити o рaдним 
дaнимa и живoту чoвjeкa, људи, 
нaрoдa, кaд нeмa дoгoвoрa o 

oним нeрaдним, блaгдaнимa! 
     Изгубили смo душу, духa je 
свe мaњe, живимo у бeздушним 
врeмeнимa, oстaли смo бeз 
пoсљeдњeг дaхa! Moждa je тo биo 
дух и дaх oних кojимa je укрaдeнa 
Дoмoвинa илити Отаџбина!? 
Дaх „aпaтхидa?” Jeр, зaпрaвo, нe 
знaмo кoликo aпaтридa дoистa 
имa”...кaзe прoф.Живaнoвић у 
свojoj „Фeнoмeнoлoгиjи дaхa“! 
Aкo je вjeтaр, кao штo je и oвaj 
oркaнски, штo je oвих дaнa 
нoсиo крoвoвe и чупao стaблa, 
пo Стaрoм зaвjeту, Бoжjи дaх,кojи 
зaпрaвo нaгoвjeштaвa близину 
Бoгa!, кaкo лиjeпo и мудрo мис-
ли прoф.Живaнoвић или кao штo 
у свoм пoeтичнoм eсejу ‘Сaвjeст 
у нoћи’, пjeвa Вилa сa Купрeскe 
висoрaвни, Вaлeнтинa Дувњaк: 
“Кaкo je лиjeпo слушaти вjeтaр 
скривeн у зaгрљajу нeбa...” Aкo je 
тo oдистa дaх нeвидљивoг Бoгa, 
скривeнoг у зaгрљajу нeбa, a 
Њeгoвa je увиjeк пoсљeдњa, имa ли 
oндa људскe нaдe зa дaх и прeдaх 
у oвoм нoвoм, шизoфрeнoм 
бoсaнскoм лoнцу, кaлeндaру и 
кaлeидoскoпу сa рубa пaмeти!? 
Срцa и душe,знaм дa oвдje вишe 
нeмa!

(Бaњa Лукa, дeц. MMXVII)

Др Раде ДУЈАКОВИЋ

ЉУБAВ

Љубaв je нajљeпшe чoвjeкoвo oсjeћaњe, 
њу нe мoжe дa зaмиjeни никaквo бoгaтствo 
     и имaњe. 
 
Ja вoлим свaкoг кo вoли мeнe 
jeр зa тaквим људимa, срцe ти нe вeнe. 
 
Љубaв трeбa ширити нa свe стрaнe, 
У људимa трaжити врлинe, a нe мaнe. 
Сa oсoбaмa кoje вoлиш, увиjeк искрeн буди и 
искoристи свe лиjeпo, штo љубaв ти нуди. 
 
Нeкa у тeбe дoбрo рaспoлoжeњe уђe и нe дoзвoли 
дa тe изнeрвирa пoнaшaњe туђe! 
 
И дa oвa пjeсмa, нe би билa дужa, 
Пружи љубaв oнoмe, кo je тeби пружa!

AХ , ИНСПИРAЦИJO!

Здрaвo дрaгa дjeцo и пoздрaв вaм свимa, 
Moждa бaш сaд дoђe, jeднa дoбрa римa. 
Oлoвкa сe трeсe, узбуђeњe хвaтa! 
Штa ми je, нe знajу ни мaмa ни тaтa. 
 
У глaви ми бруje пjeсмe и римe, 
кaдa стих сe срoчи, зa мe нeмa зимe. 
 
Нaдaхнућe трaжим у свojoj срeдини, 
нeштo мe стихoви нeћe, кaкo ми сe чини. 
Oдjeднoм ми пjeсмa у глaви зaсиja, 
Jeдинa мoja мисao, сaд je пoeзиja.

Дорис ДУЈАКОВИЋ
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ФEСTИВAЛ 

Хиљaдe руку у зрaку, jeдинствo 
шaкa вaпи зa спaсeњeм. 

Увиjaњe фeстивaлскe мaсe 
нaликуje живoтињи кoja пoрaђa 
млaдунчe. Имa нeкaквe сирoвe 
вeличaнствeнoсти у тoм призoру. 
Присутни су ти кojи бивajу 
пoнoвo рoђeни. Вeчeрaс пoстojи 
сaмo љубaв, сaмo срeћa, и бeскрaj 
кojи прли чулa милиoнимa игaлa. 

У сумрaку кojи сe угниjeздиo 
нa oбoду грaдa, пoд нoгaмa 
стaклeних кулa, пoрoд je у свaкoм 
oд присутних, укључуjући и 
њeгa. И сви, мисли oн зa сeбe, 
сви чинимo тo вeликo чeдo чиjи 
вeсeли плaч вeчeрaс пaрa дoсaду 
свojoм усиjaнoм oштрицoм. 

Mузикa oчњaцимa кoмaдa 
прoлaзнoс т,  хрaни мaс у 
зaлoгajимa смислa пoпут глaдних 
птићa. Грaд je вeлики кaубoj кojи 
ликуje, jaшући пoдивљaлoг бикa 
нaдoлaзeћe вeчeри. Дoк супстaнцe 
струje вeнaмa, дух трaнсцeдeнтирa 
oдвajajући сe oд тиjeлa. Врaћa сe 
у eпизoдaмa oпиjeнoсти. Mузикa 
гa рaзвлaчи, извиja прeмa 
зaбoрaву и прoстрaнствимa. Кa 
aпстрaктним низиjaмa гдje нe 
пoстoje вриjeмe, прaвилa, риjeчи, 
симбoли. ‘Oбeћaнa зeмљa’ чeкa 
вoљнe нeчeгa вишeг, пoпут њeгa. 
Maсa зaнoси, oн скaчe, a изнaд 
глaвa дигитaлнe лeћe у њихoвим 
oчимa примajу бeжичнe импулсe 
рajскe ствaрнoсти. Спeктрe бoja 
у нajширoj лeпeзи у кojoj их 
чoвjeк мoжe oбуjмити. Oсмиjeх 
сe рaзвлaчи прeкo њeгoвoг лицa, 
пoпут jeдaрa Сaнтa Maриje. Нa 
крилимa лудилa, oн нe знa ни кo 
je, ни гдje je. Нe зaнимa гa кoликo 
ћe трajaти путoвaњe и штa гa 
чeкa тaмo нeгдje нa удaљeнoj 
oбaли. Зa њeгa пoстojи сaмo 
oвaj трeн, oвaj лeт, нa крилимa 
спeктрa иштрикaнoг бинaрним 
кoдoм. Jeдaн и нулa, тo су истинe 
њeгoвe гeнeрaциje и нoвoг дoбa. 
Свиjeт дaнaшњицe нe би сe 
мoгao зaмислити бeз њихoвих 
нeпрeглeдних низoвa. 

Пeрфoрмaнс групe зaбaвљaвaчa 
спaja oбрисe прaвoг свиjeтa и 
илузиja кoje су a.с. (aугумeнтoвaнa 

ствaрнoст) лeћe у oчимa дoдaвaлe 
oнoмe штo je зaистa билo ту. Taкo 
су сoчивa чинилa свиjeт кoje 
oкo пoсмaтрa приjeмчивиjим 
и пoтпуниjим. Бинa смjeштeнa 
измeђи спирaлних тoрњeвa нa 
jeднoм oд тргoвa чини сулудo 
нaдрeaлaн прикaз. Стoтинe 
сjeнки плeшe у вaздуху, туцe 
њих скaчe пo стeпeницaмa oд 
плaзмe, бaцa eнeргeтскe бoдeжe, 
oдaпињe стриjeлe. Силуeтe 
измичу oштрицaмa, мaчуjу сe 
и вриштe, плaзe jeзикe. Дoгaђaj 
усклaђeн сa синтeтичкoм музикoм 
и прoпрaћeн стимулaнсимa кoje 
je тиjeлo примaлo крoз нaруквицe 
дoбиjeнe нa улaзу у фeстивaл. 
Џинoвски змajeви у пиксeлимa 
гутajу тoрњeвe, публику, jeдни 
другe. Tитaн изрaњa и смиje 
сe, прaви свjeтлoснe eфeктe 
oчимa. Пoтoм му зуби испaдajу и 
трaнсфoрмишу сe у њeгoвe мaњe 
вeрзиje. Toпe сe oкo бинe и спajajу 
сa публикoм. Сликa зa сликoм, 
интeнзивни дoживљaj кojи трaje 
нeкoликo сaти.

У тoку тoг oркeстрoвaнoг хaoсa 
Вид oсjeти бoл у дeснoм oку, чучну 
и пoкриj длaнoм мjeстo “уjeдa” - 
кao дa ћe тo нeштo пoмoћи. 

“Хej, jeси ли oк?” Пeтaр му 
стaвљa прстe нa рaмe нaкoн пaр 
сeкунди.

Успрaвивши сe, oтвoри 
пoвриjeђeнo oкo, вaди лeћу, кoja 
сe ниje слoмилa пукoм срeћoм, и 
прoвjeри дa ли je свe у рeду. Toг 
трeнуткa, умaкнувши jeдну a.с. 
инстaлaциjу, прeд њим ниje вишe 
стajao сaмo jeдaн свиjeт. Дeснo oкo 
je сaдa рeгистрoвaлo сaмo тaму и 
гoмилу тиjeлa, a лиjeвo кoктeл 
дугe фeстивaлa.

“Свe oк Пeтрe, хвaлa ти” 
“Хoћeш дa сe извучeмo 

нaпoљe?”
“Moгу сaм, oстaни ту”  
“Jeси сигурaн?”
“Jeсaм, нe брини, брзo сe 

врaћaм”
“Ma нe идeш сaм, нeмa шaнсe” 

би упoрaн Пeтaр.
Бoл гa тjeрa дa сe извучe нa 

чистину при oбoду мaсe - oд кoje 

ниje биo oдaљeн вишe oд три 
минутa. Пeтaр крчи прeд њим, 
дeрe сe нa људe дa сe пoмaкну кao 
дa je хитaн случaj. 

Излaзe зajeднo нa jeдaн oд 
бoчних излaзa. Oмaњи пaрк je у 
близини, хoдajу кa њeму.

“Штa сe дeсилo?” зaбринутo ћe 
Пeтaр кaд су изaшли.

“Нeмaм пojмa” слиjeжe 
рaмeнимa “кao дa мe нeштo 
пoгoдилo у дeснo oкo. Aли лeћa 
сe ниje рaзбилa”

“Бoли ли?”
“Бoли” 
“Aj oндa сjeднeмo тaмo нa клупу 

у пaрку дa дoђeш сeби. Чeк” узимa 
рaнaц сa лeђa, вaди флaширaну 
вoду “eвo ти”

Дoлaзe дo клупe и сjeдajу. Нeки 
умoр oбузимa Видa. Oтвaрa флaшу 
вoдe, oтпиja пaр вeликих гутaљaja. 
Сипa мaлo у длaн и испирe oкo. 

“Tи рeци кaд хoћeш нaзaд, мeни 
je свejeднo. Moжeмo и кућaмa штo 
сe мeнe тичe”

Дoбри стaри Пeтaр...
“Вaжи, хвaлa ти чoвjeчe”
“Ништa, oпуштeнo. Mузикa 

мaлo смaрa свejeднo”
Смиje сe нa тo.
“Лик убиja исти бит вeћ пoлa 

сaтa”
“Пилoт” Пeтaр пaли цигaру, 

глeдa у нeбo крoз крoшњe.
Вид трeпћe и трљa oкo, пoтoм 

гa oтвaрa. У тoм трeнутку, 
пeрифeрним видoм примjeћуje 
руљу, вeлику руљу, сa хoлo-
трaнспaрeнтимa, кojи нису били 
уoчљиви лиjeвим oкoм. Зaпрaвo, 
циjeли скуп дoлe ниje биo видљив 
крoз лeћу, кao дa су избрисaни 
из виртуeлнe ствaрнoсти кoja je 
прojeктoвaнa у сoчивa, зaмaгљeни 
и уклoњeни - пуки рeдoви jeдиницa 
и нулa. Aли у сирoвoj ствaрнoсти 
исти су итeкaкo пoстojaли. Кaкo 
би тo уoпштe билo мoгућe? 

“Пeтрe”
“Рeци”
“Je л’ видиш oну руљу дoлe?”
“Кaкву руљу?” 
Пoкaзуje му прстoм.
“Нe видим ништa. Jeси ли 

сигурaн дa си oк?”
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“Jeсaм” oкрeћe сe нaсмиjeшeн 
прeмa њeму “скини лeћe”

“Чeк дoвршим цигaрeту” 
Извлaчи joш пaр димoвa. Бaцa 

oпушaк нa зeмљу и гaзи гa.
“Aj дa видим дa л’ си утрипoв’o”
Скидa лeћe. Нaгињe сe 

лaктoвимa нa кoљeнa дa мoжe 
бoљe видjeти, шкиљи.

“Види ствaрнo” изнeнaђeнo ћe, 
oкрeћe сe кa Виду “ниси утрипoв’o”

“Рeкoх ти”
“A нe видим их сa лeћaмa” 

зaмишљeнo ћe Пeтaр “штo тo?”
“Нeмaм пojмa” рeчe “aj приђeмo 

ближe”
“Aj”
Вид крeну хoдaти кa тoj мaси 

вaн фeстивaлa, Пeтaр нaвлaчи 
рaнaц и прaти гa. Mузикa трeшти 
у пoзaдини, aли штo сe вишe 
примичу скупу, тo су њихoви 
узвици глaсниjи a музикa тишa.

Скидa и лиjeву лeћу, дa му сe 
сликe нe би мjeшaлe. Читa хoлo-
трaнспaрeнтe прoтeстнe групe. 
“Дoлe влaдa!” , “Зaустaвитe 
рaтoвe!”, “Oнo стe прoтив чeгa 
кaжeтe дa сe бoритe!”, “Дoлe 
фaшисти! Дoлe динaстиje!”, 
“Зaустaвитe тeрoр!”, “Mи смo 
тeрoристи!” , “Пoрoбљaвaтe у имe 
слoбoдe!”, “Зjaп je свe вeћи!”. 

Нaтписи су сe сaмo рeдaли, и 
свaки сe зaкивao у Видoв ум пoпут 
клинa. Ниje знao дa њeгoвa зeмљa 
имa икaквe прoблeмe, прaвo рeћи 
ниje гa ни зaнимaлo. Aли oвaквe 
нaслoвe никaдa ниje у виђao у 
виjeстимa нa интeрнeту или нa 
свjeтскoм кaнaлу. 

“Oвo нeки oзбиљaн прoтeст” 
кoмeнтaришe Пeтaр.

“Изглeдa” рeчe Вид “a штo сe нe 
видe крoз лeћe, ниje ми jaснo”

“Ни мeни, aj oстaнeмo мaлo дa 
видимo штa ћe сe дeсити”

“Aj”
Нaшли су клупу ближe и 

пoсмaтрaли. Пушeћи цигaрeтe.
Никaдa нeћe зaбoрaвити тих 

пaр сaти дoк сe тaмa спуштaлa. 
Игру бoja кoje би лeћe инaчe 
примaлe и прojeктoвaлe зaмjeнилe 
су плaвo-црвeнe рoтaциje, стoтинe 
oклoпних вoзилa, тeнкoви сa 
вoдeним тoпoвимa, и гoлeмим 
звучницимa кojи су пуштaли 
нискe фрeквeнциje звукa oд 
кojих су уши бoљeлe кao дa их 
бушe усиjaним гвoжђeм. Кoрдoни 

пoлицajaцa у црнoм, сa штитoвимa 
oд нeпрoбojнoг стaклa... 

...И никaдa нeћe зaбoрaвити 
ту нoћ, кaдa je дигao лeћу и 
зaшкиљивши пoглeдao крoз њу, тe 
видиo сaмo тaму, пaрк, спoкojaн и 
jeзив - пoпут грoбљa. 

“Нe мoгу дa вjeруjeм. Ни 
дрoтoви сe нe видe крoз лeћу”

“Oвo су нeкa oзбиљнa . Mислим 
дa je нajбoљe дa сe измaкнeмo”

“У прaву си, ajмo нaзaд пoлaкo”
Сaмo aкo... Питao сe кaткaд, бeз 

жaљeњa. Дa ту нoћ, дeснo oкo ниje 
зaбoљeлo услиjeд случajнoг хицa 
кo знa чeгa, нaстaвиo би живoт 
пoтпунo другoм путaњoм. Дa ли 
je бaш свe дугoвao тoм случajнoм 
дoгaђajу, или би искрслa нeкa 
другa пукoтинa? 

Oд тoг дoгaђaja ниje нoсиo лeћe, 
бaрeм нe стaлнo. Пeтaр je нaстaвиo 
пo стaрoм, мoждa je биo у прaву. 
Чeму сe зaмaрaти? Aли Вид je 
мaзoхистa, нe мoжe дa oдoли a 
дa сe нe пaти истинoм. To вeчe 

je изрeзaлo њeгoву кoлoтeчину у 
нeупoтрeбљиву хрпу смeћa. Нo, 
oд тoг дaнa, пoчeo jу je грaдити 
изнoвa. Oтвoриo je свoje oчи и 
пиo мeд сa пeлинoм кojи je свиjeт 
дaвao. Билo je мнoгo људи пoпут 
њeгa, кojи су знaли, jeр тo ниje 
смaтрaнo нeкoм пoсeбнoм тajнoм, 
лeћe су сe мoглe скинути у билo 
кoм трeнутку. Нaпoсљeтку, никo 
тe људe ниje тjeрao дa их стaвe 
прeкo зjeницa нa првoм мjeсту. 
Oни би тo чинили дoбрoвoљнo. 
Гoрки укус биo je инспирaтивaн, 
изaзивao je пoбуну, будиo вaтру, 
дрмao срцe у њeгoвoм груднoм 
кoшу. Пoмjeрao гa je и бaцaкao нa 
мjeстa кoja никaдa нe би дoтaкao 
дa сe ниje збилa упрaвo тa нoћ. У 
њeму сe jaвилa жeљa дa нe будe 
пуки пoсмaтрaч свиjeтa, нeгo дa 
рaскринкaвa и пишe. O духу - 
филoзoфиjи, кoja стojи  изa тaкo 
пoстaвљeнoг и изгрaђeнoг свиjeтa. 
(Фрагмент)

Огњен ТОМИЋ

O aутoру
Огњен Томић рођен је у Брчком 

04.05.1991. године. Основну и 
средњу школу завршава у родном 
граду. Дипломирао је економију 
на Универзитету у Источном 
Сарајеву, смјер рачуноводство и 
финансије. Дебитантском при-
чом ‘Дјеца судбине’ улази међу 
награђене радове на конкурсу 
Српске библиотеке у Лондону 
2014. године. Тиме и започиње 
ангажованије књижевно стварање. 
Наредне, 2015. године објављује 
збирку приповједака ‘Аполонов 
јаук’ у издању КЗ ‘Васо Пелагић” из 
Бањалуке и СПКД ‘Просвјета’ из 
Брчког. Приче објављује у региону у 
сарадњи са часописима као што су 
‘Поља’ КЦ Нови Сад, ‘Ријеч’ Брчко, 
‘Воштанице’ Београд,’Словословље’ 
Беч и многи други. Роман ‘Ловац’ 
објављује 2016. године у издању 
куће ‘Свет књиге’ из Београда и 
исте године га промовише на сајму 
књига. Дио његове најновије књиге 
‘Бојкот’ је преведен на енглески и 
објављен у Мелбурну 2017. године. 
Тренутно живи у Брчком, припре-
ма објаву ‘Бојкота’. 

Радосна песма
Сенима моје Душке

На Топчидерском гробљу
Песничко посело

У малој цркви
Видим своје Чукаричане
Школске другове и дру-
гарице

Међу њима и моја Душка

Осмехује ми се
Док јој заједно
Са српском земљом
Падам у загрљај

Каже ми 
Дуго те чекам
Касниш

Обоје се смејемо

 У Београду,
 28. фебруара 2016.

Драган КОЛУНЏИЈА
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Кирлијанова камера и фотографија 

ОТКРИЋЕ И РАЗВОЈ 
КИРЛИЈАНОВОГ ЕФЕКТА 

Године 1939. Совјтском истра-
живачу Сејмону Давидовићу 

Кирлијану било је предложено да 
изврши поправку уређаја за маса-
жу високофреквентним струјама у 
градској болници.

Поправљајући тај апарат, за-
интересовао се за електрично 
пражњење између електроде по-
кривене стаклом и коже руке. Сам 
је конструисао уређај, помоћу 
којег је могао то пражњење да 
региструје на филмској емулзији. 
Пошто је усавршио технику 
снимања, Кирлијан је добио и 
прву фотографију длана сличну 
ренгентском снимку, али окру-
женог свјетлосним зрацима и 
безбројним тачкицама. 

Кирлијан је даље испитивао 
могућности снимања са лумис-
центним екраном и уређајем у 
којем једну електроду чини вода. 
Уочавајући различите промјене 
на корони свјежег и увелог ли-
ста, здравог и болесног човјека, 
Кирлијан је био увјерен да је упио 
снимити животну снагу живе 
материје. 

Кирлијанова фотографија је 
убрзо заинтересовала психијатре 
и парапсихологе, а касније и шире 
научне кругове. 

Међутим, јавност није могла 
бити упозната о Кирлиановим 
фотографијама, због ембарга на 
његов истраживачки рад од стране 
Академије наука Совјетског савеза. 
Међутим на првој конференцији о 
биоенергији у Алма- ати, разгова-
рало се и о Кирлијановом ефекту, 
што је привукло пажњу и запад-
них научника. 

Чим се вратила из Казахстана, 
неуропсихијатрица Телма Мос, 
професорица на Калифорнијском 
универзитету, у сурадњи са физи-
чаром Кенделом Џонсоном 1968. 
године, прва је у САД-у снимила 
фотографију руке која је зрачила. 

Лењинградски хирург Михајил 
Гејкин је уочио да су пламенови на 
Кирлијановој фотографији најјачи 
око акупунктурних тачака. 

Ге јкин је  пр едложио 
Кирлијановима (супружници-
ма) да раде на томе, да би могли 
да пруже објашњење за ауру и 
акупунктуру. Након неколико 
година напарвили су нови апа-
рат за смимање ауре. Јединствени 
Кирлијанов метод за сниамње ауре 
доживио је у међувремену разне 
техничке модификације. 

Истраживачи су настојали да 
га усаврше како би добили, ако 
не исте, а оно приближне исте 
двије фотографије или серију 
фотографија. 

Јер упркос што су прихвати-
ли могућност да се аура мијења, 
зависно од расположења, они су 
сматрали да у кратком временском 
периоду мора да буде бар при-
ближно иста. 

Захваљујући Кирлијановој 
камери, данас смо у могућности 
да снимимо ауре различитих 
људи, са различитим енергетском 
потенцијалом, са различитим 
обољењима,осјећајима, и да их 
упоређујемо. 

Досадашња истраживања на 
том пољу показала су да се на ос-
нову Кирлијанове фотографије 
може одредити дијагноза боле-
сти, те разна осјећања људи, као и 
њихов карактер. 

Кирлијановим ефектом снима-
не су и биљке. Утврђено је да и оне 
реагују на бол. Кад би истражива-
чи боцкали лист, пламени језици 
ауре су се смањивали и појачавали. 
Истраживања су такође показала 
да исцјелитељи  имају изразито 
јако енергетско поље. 

Многи терапеути се слу-
же снимцима добијеним 
Кирлијановим ефектом, тј. 
Кирлијановом камером. Свака не-
правилност у боји ауре или био-
плазме указује на неко обољење. 

Код особа обољелих од кар-
цинома аура је тамна, боје су 
замућене, а код здравог човјека 
боје су јасне, чисте и јарке. 

Мој метод рада се своди, да 
без обзира на лијечничке на-
лазе, да бих отклонио сваку 
могућу сумњу у тачност дијагнозе 
приступам једном од начина 
дијагностицирања, тј. Визуелном 
прегледању ауре или такозвана 
аурална визија. 

Пошто спадам у мали број људи 
који могу да виде ауру, један сам 
од ријетких који врше дијагнозу 
на тај начин. Човјек у садашњем 
времену све више губи себе, своју 
унутрашњост препустио такозва-
ним пријатељима на интернету. 

Путем друштвених мрежа 
садашњи човјек је сам себи ство-
рио баријере да све чешће постаје 
овисан о томе шта ће рећи неко из 
виртуелног свијета. Самопоуздање 
је већ одавно пољуљано, сензибил-
ност за простор изгубљена. 

Већ су многи постали болесни-
ци са дијагнозом нарушеног мен-
талног здравља.  

И као такви обраћају се у 
институције гдје се сусрећу са 
лијечником који зури у монитор и 
из ваше приче саставља дијагнозу, 
похрањујући све то у компјутер. 

То је стварност такозваног 
модерног човјека који је изгубио 
своје ЈА и нема шансе да спозна 
како открити самог себе.

Инг. Вито БОЈКОВАЦ,
биоенергетичар
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САМО ЗЕМЉА ДИШЕ

Како се сунце удаљава
Кораци се умножавају

Постају сјећање

Нејасни гласови
Без метафора

Звучи камење
Или се зрак растаче

У звуку кости именују

Вјетар се скаменио
На неизвјесном путу

У овом говору
Само земља дише

ПУТОВАЊЕ

Ријека носи моја чула
Сливена у њен ток
До понора

Мјесец 
Мелодијом 
Употпуњује ово путовање

Цицо АРНАУТОВИЋ 

Поново у Требињу
Пуцањ из очију Срђе Алексића

Телефонира ми Зоран Куртовић,
дошао кући очевом огњишту
Нешто га тјера из Београда, 
можда Вашингтона,
јављам се телефонски Цицу Арнаутовићу,
вратио се брат мој Мустафа
из далеке Данске.

Сједимо у башти хотела
са Срђаном Алексићем, покој му души,
осјећам пуцањ из очију
које су виделе смрт неспознавши живот
у Требињу.

Придружује се покојни Дучић
у сузама:
Ријека Врбас крвари о, добра Крајино,
вратимо се постању.

Не умем нит могу,
осећам пуцањ из очију Срђе Алексића!

Чије ли ће срце погодити
или, боље се запитати:
коме ли ће главу промашити?!

Ранко ПРЕРАДОВИЋ

У Бањалуци, једном давно
У кошуљи, извана и изнутра, лијечи се
Моје стврднуто мишије месо, музика
У ребрима сазријева, пупови грозда
У грлу своје капи мијењају. Чувам 
плочу бањалучког композитора Владе
Милошевића на сасвим сигурном 
мјесту и свирам. Чиним оно што
могу, јер рат пуца у шкољци
коју још нико отворио није, а кључ
је о неко друго Вријеме објешен.
Мислећи на нешто љепше, преживјет
Ћемо: неко стално нешто ради
У нашим зубима, под пјесмом
У којој не бисмо смјели тек тако
Шутјети. Фасаде се множе, маске 
се троше, а очи су давно већ у 
брончано тијело полетјеле. И Петар
Кочић с нама, за округлим столом
у Хотелу „Босна“. Здраво, кажем,
знамо се!

Милош КОРДИЋ
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Владимир Јагличић поводом Змајеве награде Матице српске

ПОЕЗИЈА ЈЕ БИОЛОШКО 
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ

Владимир Јагличић (1961), 
српски пјесник из Крагујевца, 

писац четири романа и једне 
књиге кратких прича, састављач 
четири антологије, те мноштва 
есеја и превода са руског, францу-
ског, енглеског и њемачког језика, 
најновији је лауреат Змајеве на-
граде Матице Српске. 

Награду је добио за своју 23. 
књигу пјесама “Предграђе хори-
зонта” објављену у издању Српске 
књижевне задруге из Београда. 

Раме уз раме са Јагличићем, 
награђен је и Селимир Радуловић, 
а жири који је одлучивао о лау-
реатима радио је у саставу: Јован 
Делић, предсједник, те Ђорђе 

Деспић, Иван Негришорац, Же-
лидраг Никчевић и Ђорђо Сладоје 
– чланови.

Змајева награда једна је од 
најстаријих у српској књижевној 
традицији,  установљена у Ма-
тици српској далеке 1953. годи-
не у спомен на великог српског 
пјесника Јована Јовановића Змаја, 
а поводом 120 година од његовог 
рођења. 

Како је поред свих осталих које 
је добио («Милош Црњански», 
«Бранко Миљковић», «Раде Дра-
инац», «Свети Сава», «Шушњар» 
и друге) Јагличић реаговао на 
Змајеву награду, те која су његова 
размишљања о књижевности при-

чао је за «Независне новине» и ча-
сопис «Сутра».

СУТРА: Змајева награда 
Матице српске посљедња 
је на дугачкој листи награ-
да које сте добили за своје 
пјесничко дјело. Колико Вам 
уопште значе награде, па и 
ова награда са Змајевим 
именом?
ЈАГЛИЧИЋ: Михиз, на додели 

«Црњанског»: «Знате, Јагличићу, 
награде треба презирати, али није 
згорега претходно их и заслужи-
ти».

Подоста је песника који су 
Змајеву могли примити, и носити, 
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пре мене: Ерић, Смиљанић, Тома 
Мијовић, Дане Стојиљковић, Ми-
рослав Тодоровић, браћа Лукићи 
(Александар и Мирослав), Чудић, 
Уљаревић, Зоран Вучић, Љубица 
Милетић, Баковић, Грујичић, Зо-
ран Костић, Брђанин Бајовић, 
Лакушић, Јокановић, Трипковић, 
Лакићевић... Ако је за утеху и ја 
сам гледао како је примају песни-
ци чија ученичка писма још увек 
негде чувам. Кад је реч о мојој 
генерацији - неки моји врсници су 
је добили још пре десетак и кусур 
година. Из мог нараштаја немају 
је, по мојим увидима, Јеленковић, 
Радојчић, Мира Булатовић и Вер-
ко Вукашиновић. Кад су ми чести-
тали, неки пријатељи су, сваки за 
себе, поновили исту реченицу: 
„Је ли могуће да је ти већ ниси 
добио?“ Ето, могуће је. Нема ту 
правде, и не може је бити.

Кад је о мом односу према 
тзв. „успесима“ реч, од малих 
ногу држао сам се Пастернака: 
“Знаменит бити није лепо/ то не 
уздиже над другима“. Али, морао 
сам да будем „знаменит“. Наиме, 
двадесетак година сам био по-
литички неподобан, живећи на 
асфалту без „сигурног“ радног 
места, принуђен да зарађујем хлеб 
свагдашњи с пет прстију деснице: 
то јест, да објављујем. 

СУТРА: То се на крају и ис-
платило у езистенцијалном 
смилу?
ЈАГЛИЧИЋ: Први „државни 

писао“, иако сам уредно свршио 
високе школе, добио сам тек 2004. 
године, у време кад је моја породи-
ца већ увелико била формирана. 
Чиме бих, у међувремену, хранио 
децу? Трпели смо, ја и супруга, бо-
рили се и веровали, не кукајући 
наоколо. Написао бих све своје 
књиге, стојим иза сваке, али, да сам 
био имућан човек - не бих објавио 
ни једну: њихово печатање изаз-
вало је низ беспотребних неспо-
разума. Навели сте награде које 
сам примио, али се може навести 
и низ крајње негативних текстова 
на мој рачун, који су ме стављали 
у позицију оптуженика. Ем отпад-
ник од друштва, ем кривац и зато 
што састављам стихове. Могао 
бих, као што је то својевремено о 

себи учинио Гете, објавити поде-
белу књигу сачињену само од так-
вих текстова. Мислим да ниједан 
песник мог ранга нема толико не-
гативних одзива (од „Караџићев 
и Младићев официр“, „четник“, 
„традиционалиста“, до тога да 
не знам римовати, иако сам се ја 
трудио унапредити српски пес-
нички израз, па и римаријум). 
Мој идеал је „светачка аноним-
ност“ - најслободнији си кад те 
нико на свету не зна, нити за тебе 
мари. Због сталне оскудице и по-
литичке неподобности, морао сам 
објављивати, јер ништа друго ни-
сам умео да радим боље. Потом су 
ствари измакле контроли. 

СУТРА: Змајева награда једна 
је од најстаријих у српској 
књижевној традицији, док 
је Српска књижевна за-
друга у чијем је издању 
објављена награђена књига 
“Предграђе хоризонта” 
најдуговјечнија у Србији.  
Да ли су овакве институције 
вјечне попут поезије и коли-
ко се српско друштво брине 
да оне не изумру у овим ту-
робним временима?
ЈАГЛИЧИЋ: Већ и сама 

чињеница да је град Крагујевац 
морао финансијски помоћн изда-
вачу да се ова књига појави, гово-
ри сама по себи. Српска књижевна 
задруга би требало да има посебан 
статус у односу на остале сличне 
институције културе. Сад се још 
држи о Драгану Лакићевићу. Али, 
шта ће бити кад он оде у пензију, 
а то време није далеко? Што се 
тиче «Змаја« и Матице српске, 
Војводина у Србији има посебан 
- финансијски, па и многи други, 
статус. За њих се не бринем. Или 
би, можда, требало?

СУТРА: Шта је са бригом на 
релацији пјесник-поезија, 
ко је у чијој служби, да ли 
се пјесници дају поезији не 
очекујући ништа заузврат 
или то бива обрнуто?
ЈАГЛИЧИЋ: Има ту свега и 

свачега. Не само политичке ути-
литарности, не само зависти, не 
само мржње, већ и змијског отро-
ва. По правилу, свак за себе мис-

ли да је Богом дан, и мери свемир 
својом маленкошћу. Преводио 
сам, чувајући се тога, имајући у 
виду Блоков стих: «Има од мене 
бољих, и горих/ много је људи и 
богова». Али, чим заузмете такву 
позицију, презру вас и склањају с 
пута, јер нисте букач. Ни против 
тога нисам имао ништа. У већим 
културама ствари релативно брзо 
дођу на своје место, а у мањим, као 
што је наша, на жалост, неправде 
трају деценијама, већ и зато што 
не постоји потреба за естетички 
правичним мерилима. Ми има-
мо сјајну уметност, али култу-
ру - готово никакву. Просто Вас 
не штампају - не зато што нисте 
добри, већ зато што нико ништа 
не чита, поготово ван обавезне 
лектире. Ми смо један диван, али 
и неписмен народ. Власт нам је 
мање дивна, али, мада је то теш-
ко изводљиво, још неписменија. 
Правда се своди на посмртно 
државно теледириговање, а ако 
ниси био члан... Па ево, изволи 
- пиши. Међутим, морам рећи да 
Вам, и поред свега тога, нико не 
брани да напишете «Злочин и каз-
ну». Треба само оловче и артијица. 
Ако сте Сократ, ни то.

СУТРА: Иако сте прије свега 
познати као пјесник, пишете 
и прозу, те бавите се прево-
дилачким радом. Колико су 
ова друга два посла рудар-
ска у односу на пјесништво?
ЈАГЛИЧИЋ: По мом осећању, 

писање прозе је налик осмоча-
совном радном времену, и само у 
најбољим својим тренуцима про-
за досеже вредност велике поезије 
(у нас, код Лазе Лазаревића, или 
Мирослава Поповића, рецимо). 
Највећи прозаисти (Џојс, Набо-
ков, Фокнер, Мелвил, Хемингвеј, 
Платонов итд) према поезији (то 
се види кад је пишу) - осећају 
страхопоштовање: знају да је то 
говор који измиче узрочно-по-
следичном прозаистичком следу, 
јер припада вишим сферама духа. 
Кад је реч о превођењу, мени су 
превођени песници (а трудио сам 
се да преводим оне највеће, руске, 
француске и англојезичке), били 
најбоља подршка. Своје сам сти-
хове стављао уз њихове, да уви-
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дим могу ли издржати. И то је 
била поредба која ме је, у ствари, 
понајвише занимала (уз нашу, 
српску, традицију, разуме се, којој 
сам природно и дубоко одан, где 
сам такође тражио извесног след-
беног места).

СУТРА: Свједоци смо вели-
ке полемике у књижевној 
јавности око тога што је 
Бора Ђорђевић награђен 
Великом наградом “Иво 
Андрић” Андрићевог инсти-
тута из Андрићграда. Какво 
је Ваше мишљење по овом 
питању?
ЈАГЛИЧИЋ: Дилан је добио 

Нобелову, а ово је наш «одговор». 
Свакоме ко би рекао да Ђорђевић, 
као и Дилан, нису вишеструко да-
ровити и значајни ствараоци, вра-
та уметности су заувек затворена. 
Но, морам рећи и ово. Кад сам 
радио «Антологију англојезичког 
песништва од четрнаестог до 
двадесетог века» (2008) превео 
сам неколико Диланових песама 
и - нисам га уврстио. Кад се пева, 
та поезија добија на снази, а кад 
се чита - испадају словца, јер је 
потребна друга врста енергије. 
Као и за Дилана Нобелова, за 
Ђорђевића је Андрићева награда, 
како ја мислим, с обзиром на не-
стандардни животни пут, колико 
признање, толико и извесна казна, 
чак и неизбежна поруга: људски 

лепо сведочанство коначне про-
пасти (која се не може избећи). 
Све ово не значи да и један и 
други аутор немају ваљаних и 
упечатљивих стихова, поготово 
да не заслужују пажњу. Можда се 
халабука око Ђорђевића, у одно-
су на Дилана, подигла зато што, 
да будем до краја саркастичан, 
Дилан тамо, напољу, нема толику 
конкуренцију... Шта би Андрић 
рекао о свему томе, друга је ствар. 
Вероватно би се само насмешио, 
неприметно одмахнуо руком, и не 
би рекао ништа. 

СУТРА: Ви сте својевремено 
саставили антологију, 
„Када будемо трава“ у којој 
су заступљени пјесници 
рођени послије 1945. го-
дине. Најшира јавност, 
међутим, и даље није 
довољно упозната са мно-
гим великанима из тих 
пјесничких генерација, док 
имена Змаја, Радичевића, 
Јакшића иако су живјели у 
19. вијеку сијају и даље у на-
роду. Да ли се поезија одро-
дила од народа и јавности 
или је нешто друго по 
сриједи?
ЈАГЛИЧИЋ: Ми смо читали 

ушима, што рекао Пера Пајић. 
С друге стране, поезија је био-
лошко превазилажење. Морамо 
се измешати - тело са земљом, 

душа са ваздухом - тек тада до-
лази до коначног раскусуравања 
и прочишћења. А ако те народ не 
призна за свога, и то је узалудно. 
Српска књижевност је, у одно-
су на бројчано стање Срба - ев-
ропски велика. Постоји готово 
забрињавајући број људи који су 
свој живот посветили стварању 
озбиљног уметничког дела, уп-
ркос свему. Зато смо и постојали 
- да победимо смрт. Ако се пока-
же да смо промашили, ништа зато, 
погодиће ко други. Ја сам одрастао 
у Горњој Сабанти, на километар 
од Липара, и нико ми не треба 
додатно разјашњавати оно што је 
Ђура давно учинио. Мора се - кроз 
сито, и решето. Ко опстане, имао 
се рашта и родити.

СУТРА: Да ли имате неки 
савјет за младе пјеснике, 
прозаисте, преводиоце, 
који треба тек да стасају у 
овим областима?
ЈАГЛИЧИЋ: Морају остати 

смирени и упорни. Кад их нико 
у свемиру не примећује, морају 
налазити снагу да примете дру-
ге. Увереност у своје могућности 
- свакако, али уз свест да постоје 
и други који, такође траже, и 
заслужују, подршку. Кад год се 
нађу у искушењу, а наћи ће се, 
треба да остану верни нашој 
традицији, духовности, народу, 
цркви - чак и онда када им се то 
учини бесмисленим. Тада, у ства-
ри, понајпре и понајвише: јер је 
то истинска, понајвећа, снага. 
Ми смо - андрићевски мост. Ни-
када се не треба укључивати у оно 
што доноси лаку популарност, а 
што се толико пута већ догодило, 
у оцеубиство (негираш друге, да 
би ти сам испао паметан у очима 
оних који не знају ништа). У том 
случају, њих ће потирати они који 
дођу за њима. Напротив, ваља, без 
ласкања и удвориштва, трезвено 
и озбиљно, настављати започети 
посао, као спона између мртвих и 
нерођених, дозиђивати грађевину 
која већ вековима траје као наша 
најсигурнија утврда и стално мис-
лити на оне који тек долазе, којима 
се препушта свет. Без таквих на-
пора, сваки је напор узалудан.

Разговарао: Милан РАКУЉ

ПИСМО ЧАРОБЊАКУ 
СА СЈЕВЕРА

Цар је отишао у лов,
Пијетлови у супи
Дочекују зору.
Ја, чекаћу излазак
У оку твоме.
Вјетрови, клече ми
На прсима, дишем им косу
И тако чезнем да видим
Твоје поларне ноћи.

Сваки лист сам упозорила
И дрвеће ће на прстима
Тихо 
Морају птице да се наспавају
Ти буди пажљив:
Усне су зид од којег даље
Нећеш моћи,
А вријеме је тако губитачно.

ВЕЗИЉА ИЗА 
НЕПОЗНАТИХ ВРАТА

Потпуно друга ствар 
У некој другој земљи
Ти, ја и слобода.
И не знаш - чекала сам те
На обали ријеке да родиш се
Потпуно наг из музике воде
Па да ти коначно признам:
Толико је дивних тајни
Међу нама 
Као везиља иза непознатих
Врата што и заборављене
Утичу на мушке бојеве.
Толико сужања и птица 
У кавезима до којих не умијем
Наћи пут и, гле, сви су ту
У мојој пјесми – чежњи,
Ћутљивим  рукама
Што потпуно нијеме
Одају како сам 
Твоја док везем  пјесму
Иза врата неке далеке земље...

Александра МАРИЛОВИЋ
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Евита Бојковац промовисала збирку пјесама

“Ружичасто сунце” у Тузли

Дванаестогодишња Евита 
Бојковац из Дервенте про-

мовисала је другу збирку пјесама 
“Ружичасто сунце и плави мјесец”, 
у просторијама Народне и уни-
верзитетске библиотеке “Дервиш 
Сушић” у Тузли.

На промоцији која је одржана 
21. Новембра , о стваралаштву 
младе пјесникиње говорили су 
рецензент Драженка Дервишевић 
и књижевник Ранко Прерадовић.

Дервишевићева је у рецензији 
навела да су мотиви Бојковчеве 
остали исти.

“И даље је она невино дијете 
очарано природом, цвијећем, 
животињама, небеским тијелима 

и појавама, као о свакодневним 
стварима око себе - играчка-
ма, словима, књигама, оловком, 
којом у својим стиховима, као на 
платну, осликава жарким бојама, 
удише им нови живот”, истиче 
Дервишевићева.

Прерадовић је представио 
и Књижевну заједницу «Васо 
Пелагић», која је и издавач збир-
ке пјесама.

“Обрадовани смо што смо из-
давачи збирке пјесама дјевојчице 
која, осим што пише пјесме, бави 
се музиком и цртањем”, рекао је 
Прерадовић.

Он је додао да за 20 година 
постојања Књижевне заједнице 
„Васо Пелагић“ објављено је више 
од 680 књига, и да издају једину 
ревију за културу у Републици 
Српској под називом „Сутра“. 

Промоцији су присуствовали 
ученици основних школа са на-
ставним особљем из Тузле, које је 
посебно занимало Евитино ства-
ралаштво. 

Збирка поезије раније је про-
мовисана у Банском двору у 
Бањалуци и на 62. Међународном 
сајму књига, на штанду Представ-
ништва Републике Српске.

Н.С.
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К О Њ
Ратна је деведесет и четврта.
Група виших официра Дринског корпуса лагано 

корача кроз  подне Ђурђевог дана и улази у рејон 
одбране Првог пјешадијског батаљона Зворничке 
бригаде.

Најмлађи сам у том ходу, али осјећам да то није 
једини разлог који нас подношљиво дијели.

Из кратког реферисања ишчили сазнање да су 
обостране линије фронта већ двије година на ис-
том мјесту и, осим ситних чарки, ништа се значајније 
није догађало.

Добио сам задатак од вође контроле и крећем дуж 
ископаних утврђења ка десном крилу одбране.

Гребени и висови увезани су рововима. На пре-
гледним мјестима урађени су заклони и нека врста 
утврђења, која горњом половином штрче из земље. 
Са високим чунковима, који ковитлају војничку не-
саницу, јасно се уочавају и са неколико километара.

Испред ровова, у домету сигурног ока, брижно 
мирују мине. Ближе од њих, на танкој жици, у висини 
кољена, наредан ђердан празних конзерви и других 
клепетушa.

,,Шта све човјек није у стању да уради да би оне-
способио другог човјека и себи спасио живот!“ по-
мислих необавезно и на трен.

Војници у задњем рову дочекали су ме сликом из 
показних вјежби. Сви су били у заклонима, са пуш-
кама на готовс, и тобоже осматрали. Нисам желио 
да им прекидам одглумљену будност.  

Удаљио сам се довољно далеко да бих осјетио соп-
ствену мирноћу. Кроз тек излистало младо грабиње 
осматрам супротну линију ровова. Претпостављам 
да је и тамо све исто, и не знам шта ме је вукло да 
кроз немоћ двогледа призивам лице мог пријатеља 
из војних школа. Усуд је хтио да нам се распадне 
држава и подијели војска, и да више не будемо на 
истој страни.

,,Овај рат је за све велика несрећа”, говорим 
себи, док у глави прелиставам странице балканске 
историје и покушавам се изборити с горчином од 
свјетске политике.

− Господине мајоре, немојте ићи даље, тамо је 
минско поље! – заустави ме брижан глас старијег 
војника који се бијаше подигао из свога заклона.

Застадох – не из страха, већ да му удовољим.
Можда ми и није требало да изазивам судбину и 

реметим правила тражећи нешто испред ровова на 
ничијој земљи.

− Ту је неки дан погинуо коњ – настави он, више 
да оправда своје упозорење.

− Како коњ, и откуд он овдје?! – измјерих га по-
гледом. Он се извуче из заклона и крену према мени.  

Знам да су сви досадашњи ратови били велика 
усмртија за коње. Али откуд сада коњ у минском 
пољу, када су они постали права ријеткост, чак и у 
сеоским врлетимa? 

Лука је лагано пришао и представио се, више 
уљудно, него војнички. Био је командир одјељења, 
али осјетих да га нека друга потреба тјера на причу.

И он настави:
“Била је сриједа, тек се разданило. Таман сунце 

прошарало кроз гране и ми измиљели из земље као 
мрави. Одједном – тишину нарезаше њисак и топот. 
Ми се згледасмо и скочисмо на ноге. Путем од наше 
команде у трку су се приближавала два коња. Прва 
је била кобила, по боји доруша. Иду право на нас! 
Неко је потрчао да их заустави. А они прескочише 
траншеју као да је нема и наставише јурњаву овуда, 
низ шуму.

Следио сам се од помисли шта може да се догоди. 
Нисам се ни прибрао од узбуђења кад оно одјекну 
мина. Кроз облак дима и прашине проломи се при-
гушен и болан њисак.

Притрчимо ближе!
Кобила лежаше беспомоћно, дајући још знаке жи-

вота. А коњ је стајао као укопан и фрктао као звијер. 
Преко груди и сапи подрхтавали су му дамари.

− Готова је! – изусти неко.

ПЈЕСМА О ОВНУ
Рогати ован, што носи звонце,
волио много туђе овце,

па чим угледа нечије стадо
он се придружи спонтано, радо.

Свим се овцама њежно јави
и редом за сваком поблесави.

Газда и синови, не лези враже,
цијелу га јесен по селу траже,

помињу мотку, ражањ, трговце,
и протест коjeг су писале овце.

Када се пред зиму кући свије,
освајач вунене империје,

покуца рогом на врата стаје,             
ал тамо нико за њим не хаје.             

Убрзо сазна епилог приче:
прољетни јагањци на другог личе!?

Тад блекне у инат худој срећи:
„Моји су рогови од свих већи“!

Миленко ЈЕВЂЕВИЋ
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Коњ се на то прену, наћули уши 
и поче да иде укруг око кобиле.

− Дај да га некако избавимо 
одатле! – рекох  осталима.

Почесмо да му тепамо и да га 
дозивамо не бисмо ли га умирили.                             

Он оњуши кобилу па поче да 
рже и стриже ушима као да је до-
зива.

Мене прободе нека туга и први 
пут примијетих како је вран и 
лијеп.

Команди смо јавили шта се до-
годило, и дође један борац за кога 
рекоше да зна са коњима.

Узалуд га је дозивао, у намјери 
да му приђе.

Онда смо узели дугачке мотке 
и покушали на силу да га одвојимо 
од кобиле, чији трзаји бијаху пре-
стали. Њему само окрупњаше 
беоњаче, пропе се на задње ноге 
и хтједе све да нас сатаре.

И тако два дана и двије ноћи  
гледам његову муку; пати, а није 
га ни окрзнуло. 

Неће да се помјери од мртве 
кобиле. Чим неко покуша да им 
приђе и принесе воде, он хоће да 
убије.

Случај се прочуо по селима, 
доље према Зворнику, па јуче 
дође сељак, власник  коња. Прича 
како је из другог села довео неко 
кобилу на припуст. Он јој извео у 
котар свог вранца, а они преско-
чили ограду и доспјели чак овамо.

Прилазио му је тепајући и коњ 
се мање опирао. Успио је чак и 
улар да му навуче на главу. Али 
кад је покушао да га поведе, сви 
смо се још једном нашли у чуду. 
Само се укопа ногама у земљу, и 
колико газда вуче напријед, он 
толико вуче назад. Сељак је по-
кушавао на све начине, али није 
успио ни да га помјери. Онда се 
вратио кући, и послије неког вре-
мена дође и доведе другог свог 
коња, овдје гдје ми сада стојимо.

И да видите шта би!
Коњи се прво погледаше, 

чудећи се мјесту сусрета. Зарза-
ше готово у исти мах као да имају 
толико тога један другом да кажу. 
Вранац направи неколико кора-
ка укруг, као на мјесту посљедње 
страже, а онда невесело обори гла-
ву и лагано приђе свом другу. Си-
гуран сам да му се из ока котрљала 

суза када се окренуо и погледао 
према мртвој кобили.”

Лука је ту застао, а ја сам зу-
рио у њега, узалуд очекујући неки 
срећнији наставак приче.

Растали смо се као са мјеста 
гдје се дијели несрећа, и би ми 
лакше због њега. 

Сазнао сам још да је био сео-
ски учитељ, и да је у рату заволио 
коње.

Враћам се у Команду.
Не видим ни ровове, ни људе, 

ни догађаје.
Душа ми сикће на све то, и 

цвили за величином. Рој мисли ме 
уједао: Еј, коњ! Па тако коњски и 
величанствено!

Он, без кога не би ни бразде, 
ни вршаја, ни сватова, ни сеоба, 
ни ратова!

Колико је само невјеста 
кроз моје село пронио! Колико 
намјерника одбринуо!

И да овако коњски надвиси 
људе и нарав људску! Да презре 
њихове правде и ратове, и оста-
не широк као земља, и племенит 
као витез!? Његова потковица још 
носи љубав и за оне који не умију 
да воле. Он зна зашто није пришао 
људима – и ја му се клањам!

На улазу у Команду неки војник 
с брадом нешто објашњава другу, 
а мени у ушима одзвонише ријечи 
мог пријатеља, вишеградског сли-
кара Бранка Никитовића: “Кад ви-

дим коње, помислим:  Боже, како 
смо ружни!”

“И неискрени, и себични, и ...” 
Не стигох да се исвађам сам са со-
бом, јер су само мене чекали да би 
почела анализа.

Сједох до врата. Покушавао 
сам да срочим неколико реченица 
за вођу контроле.

Неко је дозивао моје име и ја га 
потражих погледом.

− Немам ништа значајно за вас, 
господине пуковниче – порекох 
себе када ми дадоше ријеч.

Миленко ЈЕВЂЕВИЋ

О аутору

Миленко ЈЕВЂЕВИЋ рођен је 
1963. године у Рогатици. У Бео-
граду је завршио Војну гимназију, 
Војну академију и Генералштаб-
ну школу. Као официр обављао 
је команднe дужности у Војсци 
Југославије и Војсци Републи-
ке Српске. Носилац је Ордена 
Карађорђеве звијезде Републике 
Српске. Живи и ради у Бањој Луци. 
Отац је четворо дјеце.

Објавио је књиге поезије: Теби, 
1994. године, Ја ти се враћам, 1997. 
године и Пјесме, 2001. године. Коа-
утор је пјесничких збирки Ноћима 
и Боје дуге. 

Књига приповјетки Прст пу-
ковника Зека објављена му је 2014. 
године.
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Књиге

Књижевност о књижевности

(Maрија ПРГОМЕЉ: “ИГРА ПРОЛЕЋА И СЕНЕ“,  
збирка кратких прича)

О књижевности као о првој од 
седам умјетности, колико су 

биљежили уџбеници у вријеме 
мог школовања, написано је толи-
ко есеја, трактата и томова књига, 
да када бисмо сав тај папир, само 
од времена Гутенберга до данас, 
вратили у форму дрвета и шуме, 
вјероватно би многе урбане сре-
дине аутоматски биле збрисане са 
лица земље. 

Књижевност је, дакле, суш-
тински, формално и духовно дио 
напретка, а понекад само и тока 
цивилизације. Рјеђе од помену-
тих есеја и трактата,  писане су 
књиге о књигама, а да су и једне 
и друге биле дио исте, такозване 
лијепе књижевности. Управо так-

ва књижевност о књижевности, 
односно, књига о књижевности 
јесте књига кратких прича “Игре 
пролећа и сене” Марије Пргомеље. 
У свакој од 33 приче, колико  је 
заступљено у овој књизи, као 
један од мотива провлачи се 
књижевност. То је напросто ос-
нова која повезује по свим дру-
гим основама другачије приче. 
Оне су смјештене у различите 
историјске контексте, приповједач 
је час мушко, час женско, у једној 
од њих можемо чак пронаћи и 
акростих у којем је исписан азбуч-
ни низ слова, у другој цитатност, 
интертекстуалност итд. О стилу 
којим је писана ова књига, а да не 
звучи похвално и клишеизирано, 

нема пуно да се каже. Рецензије 
су данас, нажалост, постале го-
мила похвала, а оно што јавном 
књижевном животу на нашим 
просторима недостаје, јесу поле-
мика и критика. Ипак, критикова-
ти књигу Марије Пргомеље у не-
гативном смислу може само онај 
чији се књижевни укус разликује 
од њеног, а такви критичари без 
аргумената по неписаном пра-
вилу бивају заглибљени у живо 
блато из властитог дворишта. Са 
друге стране, када пређемо из 
књижевног у филмско двориште, 
односно из једног у други рјечник, 
о списатељици ове књиге казали 
бисмо да је мајстор монтаже. То 
поткрепљујемо чињеницом да 
помоћу дјелимичне слике јунака 
ових прича, о којима се из напи-
саног зна тек одакле су пошли, ко 
су, и гдје иду, ми заправо, помоћу 
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сопствене читалачке имагинације 
сазнајемо све.  Пост упак 
одабирања и повезивања кадрова, 
читајмо промишљања књижевних 
јунака, или у рјеђим случајевима 
њихових дјеловања, такав је да 
читалац није оштећен ниједним 
резом Марије Пргомеље. Шта 
више, својим резовима Марија 
Пргомеља испуњава све услове 
за добру кратку причу. Једна ре-
ченица је довољна да њене лико-
ве препознамо у нашој близини и 
њихову промашеност, заблуде и 
идеале видимо у себи самима.

“Чекала сам, дакле, аутобус за 
нигдје листајући књигу једне мла-
де списатељице.

Пушим јер не знам шта ћу са 
рукама, гласио је стих.

Како да не! Пушим јер ми 
недостаје карактера, писало је 
између редова”, примјер је из 
књиге који илуструје гореречено. 
Приповједачу ове приче заправо 
се неће догодити ништа у аутобу-
су за нигдје. Она ће само срести 
још неког сличних афинитета, 
који чита Београдске приче Моме 
Капора и са њим замишљени 
контакт неће успјети да оствари. 
И то је заправо све. Ако смо, не 
дај боже, љубитељи пикарских 
романа, читајући ову књигу за 
тренутак ћемо помислити, ово су 
приче које су обукле костур при-
ча антипикарског Данила Харм-
са, и ту се не догађа апсолутно 
ништа. Наравно, погријешићемо. 
Приповједач Марије Пргомеље, 
страствени је читалац, он увијек 
носи неку књигу под мишком, 
дружи се са радницима читао-
ница, библиотекарима, додвора-

ва се и удвара мислима великих 
мислилаца, опчињавају га свјетла 
малих сала на вечерњим поетским 
дружењима, а често је и сам писац 
или списатељица. Тај приповједач 
се непрестано позива на Његоша, 
Црњанског, Селимовића, Кафку, 
правећи алузије на дјела неког ко 
је слично њима одвећ задужио 
историју књижевности. 

Попут својих приповједача, 
Марија Пргомеља, пјесникиња, 
списатељица, ауторка новинских 
чланака, докторанд књижевности 
на Филозофском факултету Уни-
верзитета у Новом Саду, те про-
фесорица књижевности у једној 
од новосадских школа, она је 
којој су књижевност и језик, како 
опредјељење и позив, тако слобод-
но можемо рећи и сам живот. 

Животни пут, закључујемо, 
оно је што чини живот, јер у “овом 
свијету пролазници смо само”, 
рекао би један пјесник. Овдје не 
треба да будемо пуно паметни да 
бисмо закључили да Маријини 
приповједачи из књиге кратких 
прича о којој је ријеч, као и њени 
лирски субјекти из прве књиге 
поезије “Алтер его”, нису побјегли 
пуно од ње саме. 

Марија Пргомеља своје 
књижевно дјело не ставља ни 
у какву друштвену функцију. 
Она се не бави моралисањем и 
ангажованошћу, те избјегава ве-
лике теме, ако великим темама већ 
сматрамо авантуре каубоја дивљег 
запада, ратове или разарања, а не 
чежњу дјевојке пред удају, прељубе 
или повратак средовјечних жена у 
самоћу ноћи, након што их ни овај 
пут нико није замолио за плес. 

Књижевност као мотив, дакле, 
само је један у низу у овој књизи, 
а списатељица нити једним мо-
тивом, рачунајући и овај главни, 
не бјежи од живота. Напротив, 
живот испуњен књигама, одно-
сно живот у причама посвећеним 
Данилу Кишу и Владану Десници, 
односно недавно преминулом 
раднику ове библиотеке, пјеснику 
Душану Праћи, као и живућим 
књижевницима Михајлу Пантићу 
или Сањи Домазет, потпунији је, 
самосвјеснији и лакше прихвата 
или објашњава побједе или по-
разе. Тај и такав живот, описан 
у књизи “Игре пролећа и сене” 
посебно је интересантан студен-
тима или бившим студентима 
књижевности, а оном ко пише 
поготово, јер наслове прича ове 
књиге, као и многе њене редове 
читамо као програмске.

“Хтела сам да пишем о пролећу, 
да напишем једну емотивно 
љубавну причу која тера сузе на 
очи домаћицама досељеним на 
интернет, а написала сам причу 
о кризи писања. Кога још то за-
нима?”, каже Марија Пргомеља 
при крају књиге. Ту се заправо 
приповиједа о простору у коме 
се укрштају живот (прољеће) и 
његове сене (књижевност), запи-
сао је рецензент књиге, профе-
сор и писац Слободан Владушић. 
Ја бих ипак још једном поновио 
да је књижевност, као тема у 
овој књизи, сам живот, било да 
причамо о његовој сврси (недо-
речености) или конзумеризму 
(читању књига). Такав осјећај  
није присутан само на свакој 
страници књиге “Игре пролећа 
и сене”, него чак и на ликовном 
рјешењу насловнице гдје је при-
казана шума у прољеће. Та шума 
може бити управо она са почетка 
овог текста, за коју вјерујемо да 
је посјечена да би се од ње ство-
рио папир на којем је штампана 
нека добра књижевност. А шта 
је добра књижевност? Писме-
на, поетична, стилски избруше-
на, занатски дотјерана, не! Иако 
то све јесте ова књига, оно по 
чему бисмо је прије свега назва-
ли добром књижевношћу, јесте 
цијеђена истина о животу који без 
књижевности не би имао смисла.

Милан РАКУЉ

Поуке из биографије

Књига је представљена у Народној и универзитетској библио-
теци Републике Српске 25. јануара 2018. године, док се промоција 
у Градској библиотеци Новог Сада очекује у марту текуће године. 
Марија Пргомеља (1988) је професор српског језика и књижевности 
и докторанд на Филозофском факултету у Новом Саду. 

Пише и објевљује поезију, кратке приче, књижевну критику. Го-
дине 2014. добила је награду “Стражилово” за књигу поезије “Алтер 
его” објављену у издању „Бранковог кола“. Њен поетски првенац, 
касније је преведен на енглески језик.

“Игре пролећа и сене” друга је по реду књига Марије Пргомеље 
објављена у издању новосадског „Прометеја“. Живи и ради у Но-
вом Саду.
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Повратак дјетињству
(Стеван Р. Стевић: “НА КРУЖНОМ ТОКУ ЖИВОТА”, поезија)

Течним говором свакодневне 
комуникације , без ковани-

ца и језичких инвенција, Стеван 
Р.Стевић првом књигом пјесама 
“На кружном току живота” 
исписује своју поетику живљења 
у шест деценија, враћајући се 
дјетињству, вјери и љубаваи 
кроз осам поетских кругова. 

Садржајем од наслова пјесама 
на почетку сваког круга, Стевић 
оригинално разгранава  причу 
породичног стаблу, почев од 
треће деценије живота, када 
се безбрижно лута, љуби и 
заљуби…”…Сава ће да застане,/
Валови ће да се утишају/Чуће 
се само котрљање каменчића/И 
смијех твој и мој/ На трећој сте-
пеници (пјесма “Октобар”)

У другом кругу слиједе пјесме 
дозивања, чекања, љубавне иди-
ле између жене и мушкарца у 
бијелим пахуљама снијега. 

Трећи круг су дјеца (Сања и 
Ивана), круна остварене љубави 
и људска срећа.

Четврти круг дат је кроз 
другачије спознаје живота на 
несигурнијем, клизавом терену 
у страху од живота оваквог ка-
кав је овдје данас, али и минулих 
деценија крајем прошлог и по-
четком овог вијека.

Пети Стевићев круг је слика 
сеоске старе куће одакле се, из 
Трњака, кренуло из материног 
крила и породичне хармоније 
како би рекла поетеса Дара 
Секулић: “Грлом у јагоде…” 
Интермецо чине слике младих 
родитеља и старих икона када 
су куће биле од једног кућара на 
средини са двије бочне собице 
окречене у бијело. Ту Стевић 

пјесмом шири визију дуже од 
своје старости, сежући у два 
људска вијека свој и родитељски, 
са пуно топлине и емоција.

Шести круг пјесничких 
слика је искључиво посвећен 
мајци. Мајка је стварна и у 
запамћењима дјечакових иде-
ала најљепша, најближа и 
најстварнија дјетету. Крај њеног 
стабла у сјећању се назире круш-
ка под којом се отац одмара од 
тежачких послова. Изгубљени у 
времену, одавно су уснуле хумке 
на сеоском гробљу, о чему син с 
поштовањем и сјетом пише своју 
тугу.

Седми круг има само двије 
пјесме:”Љубав на даљину” и 
“Обрада” које бих најрадије 

Stevan R. Stević
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Над гробом уснулих 
родитеља

Свуд око мене болна тишина…
То гробље спокојно спава

Хумке су се већ давно слегле 
и на многима од њих 
већ је израсла трава

Споменици тужно ћуте,
оронули од мраза и сунчевог сјаја

Само изблиједјеле слике
оживљавају давно позната лица 
из старог завичаја

Над гробом уснулих родитеља,
сјенке прошлости се роје...

И док тужно гледам увеле руже, 
ко позна, јесења киша,
сузе већ квасе образе моје
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искључила из садржаја књиге 
зато што је у њима пјесника 
Стевића превазишао сатири-
чар Стевић проговоривши с 
правом о данашњем отуђењу 
међу људима у благодети 
цивилизацијских достигнућа: 
интернет, СМС итд.

Пјесма “Слава Светог Саве” 
сама чини осми поетски круг и 
маестрално завршава збирку. 
Она је не само ауторов повратак 
дјетињству и свеколиким радо-
стима које оно носи већ збиљски 
повратак вјери од које се дуго, 
дуго зазирало у прошлости.

С. КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ

Значајне годишњице

ВИЈЕК И ПО ОД ПРВЕ СРПСКЕ 
ЧИТАОНИЦЕ

У Бањој Луци су ових дана отпочеле припре-
ме за обиљежавање једнох великог јубилеја 

културе и духовности тог града, Републике 
Српске и цијелог српског народа у БиХ. Ријеч 
је о 150 од формирања прве Српске читаонице 
у Бањој Луци. Прва Српска читаоница оснои-
вана је у Бањој Луци 1868. године, дакле у доба 
кад се Бања Лука, као и цијела БиХ, налазила 
под управом Отоманског Царства.

Чињеница да је читаоница у Бањој Луци 
основана поменуте године, дакле прије 150 
година, говори да је још тад у том граду било 
оних који су требали „услуге“ читаонице, да 
их је било довољно и да су имали ауторитета 
да ономадне власти приморају да им изађу у 
сусрет и оснују читаоницу. То је изузетно кру-
пан догађај не само тог времена, него и укупне 
културне историје српског народа у БиХ, а по-
себно за учвршћивање идентитета Републике 
Срспке данас. Јер, у нас нема готово ниједне 
културне установе која има толико дуг кон-
тинуитет дјеловања, као што га има Српска 

читаоница из 1868., чију улогу и дјеловање 
данас баштини ЈУ Народна и универзитетска 
библиотека Републике Српске.

Управо је наведена јавна установа из сфе-
ре културе, прије свега библиотекарства, а 
то значи „Њеног Величанства“ књиге, фор-
мирала Организациони одбор за припрему 
обиљежавања тог значајног јубилеја наше кул-
туре, идентитета и самог постојања на овим 
просторима. Одбор чини неколико значајних 
културних посленика из Републике Српске 
и Србије а на свом првом састанку утврдио 
је оквирни Програм манифестације про-
славе 150-огодишњице Читаонице, који се 
састоји од приређивања изложби, штампања 
монографије, зборника радова, постављања 
спомен плоче, емитовања поштанске маркице, 
припреме документарних тв емисија и дру-
гих садржаја, будући да је програм отворен 
до краја године.

С.  Н.                             

Стара мајка

У мислима ми често воћњак стари и двориште покрај пута
Оронула родна кућа и испред ње крушка жута
Капије одавно нема, а тараба искривљена 
Стара мајка са штапом у руци, стоји као грана повијена

На столу мирише кафа, у шпорету ватра пуцкета 
У рерни погача се пече, а на платини пасуљ се кува
То некога од нас мајка чека и омиљени ручак спрема
Устала је прије зоре, јер ноћима већ сана нема

Поново је пребирала по коферу живота, као и свакога дана
У мислима се враћала у дане нашег дјетињства
Гледала је старе фотографије и писма пристигла из далека
Од свих драгих успомена остала је само понека рана...
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Јован Дучић у царској 
аудијенцији

На путу из Каира у Каиро, преко Нице, Женеве, 
Цириха, Беча и Београда, у књижари Рајковић, на 

Нушићевом кафенисању појавио се велики господин 
све српске поезије Јован Дучић, однедавни посланик 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у Каиру.

Кад год је Јован Дучић, кога је Винавер звао не-
марним краљем поезије, који је, по њему, елегантнији 
и од самог себе, пролазио кроз Београд, између два 
посланства или две љубавне афере, онда је овде увек 
бивао књижевни празник.

Кажу да се Јован Дучић по светским метрополама 
окретао за лепим женама целим телом, а у његовој 
матичној метрополи, у Београду, сви су се тако за 
њим окретали.

Дучићева појава у Београду и пре је изазивала 
разноврсну знатижељу која је ретко била пука радоз-
налост, а камоли сада. Оне знатижељније за пикантне 
детаље занимало је ово Дучићево кратко бављење у 
Женеви, у којој је пре Каира био дипломата, и да ли 
му се окончало суђење у деликатној љубавној афери 
за коју је Дучић тврдио да му је подметнута од стране 
посланика у Берну Милутина Јовановића. Они чија је 
знатижеља била озбиљнијег карактера питали су се 
да ли се случајно долазак посланика Јована Дучића у 
Београд поклопио са светским конгресом слободних 
зидара, првим после Светског рата.

Своје теме на кафенисању код Рајковића Дучић је 
бирао тако, можда и случајно, да не задовољи ниједну 

од ове две знатижеље. Љубавна афера је била одвише 
интимна, макар и напакована и подметнута, а масони 
су били тајном и прожети и тајном заветовани.

Знало се да он мора водити главну реч кад је ту и, 
природно, све навести на тему у којој ће он водити 
главну реч. Између Београда и Женеве изабрао је 
Беч. Као сваки прави господин, Јован Дучић је своју 
скривену тему почео временом. Били су отприлике 
ови сати. Време у Бечу овако кишно, али тамо дозла-
бога досадно. Између једног ручка у хотелу „Европа” 
у првом бицирку, на Маркт плацу, и посете великом 
песнику Герхарду Хауптману у његовом апартману 
на Кертнерштрасе имао је сат и по времена. Зато је 
решио да закуца на врата цркве Капуцина, која су 
била на неколико корака далеко.

„Решили сте да се лично уверите да су сви Хаб-
сбурговци у својим саркофазима?” – питао је про-
фесор Слободан Јовановић.

„Да изгубим, рекох себи, један ружан дан, 
обилазећи рушевине једне изгубљене династије, која 
је имала седам векова величине да сврши са поразом 
кад је била потегла да уништи мој српски народ. И 
то са поразом пунијим срамоте него трагичности.”

„Само што ни они мртви на тај пораз не пристају” 
– рекао је професор Слободан Јовановић: „А да 
не говоримо о живим поданицима и мање-више 
сумњивим потомцима и претендентима на стари 
сјај.”

„У цркви Капуцина, у подземљу царске гробнице 
није било ничег царског, чак ни господског. Сарко-
фази се тамо налазе спуштени на земљу, просто и без 
поретка, као што ми спуштамо на железнички перон 
наш пртљаг док не дође носач да га однесе у кола...”

„Пртљаг историје на мртвом перону историје, без 
носача...” – пребирао је мисли Бранислав Нушић.

Говорио је Јован Дучић како је шетњу међу 
мртвим Хабсбурговцима почео од саркофага ца-
рице Марије Терезије и њених осамнаесторо деце, 
међу којима је најславнији цар Јосиф II. Познавао је 
историју и царице мајке и цара сина, најогорченији 
спомен у његовом уму било је њихово уништавање 
православља у Славонији, Хрватској, Војној Крајини 
и Далмацији, како су тамницама и тортурама 
ономашњи славни делови ускочког Српства нате-
рани да приме унијатство. За две њихове владави-
не половина хрватског народа постала је од Срба у 
осамнаестом веку.

Казивао је Дучић како на хабсбуршким саркофа-
зима нема забележених ни имена покојника. Када 
би нестао њихов чувар, претпостављао је конфузију 
каква би настала међу тим што почивају у слави и 
забораву. Чувар му је тачно по, а у говору свом, 
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утврђеном распореду, изговарао имена владара, 
принчева и принцеза, који су сада једино у његовим 
рукама, осуђени на милост и немилост.

Нека имена имала су „нашу” историју, и Јован 
Дучић ју је у најкраћем исповедао. Таква је била и 
историја Леополда Салватора, чији је саркофаг био 
тако испречен да је сметао и чувару и посетиоцима, 
а да другог места за њега није у овој мртвој и збијеној 
историји било. Несрећног и у смрти, Леополда Салва-
тора су за живота Хрвати сматрали својим будућим 
краљем, у оном пуком сну да ће једном аустријски 
Јужни Словени постати засебна краљевина у славној 
монархији са Загребом  главним градом.

Причао је Јован Дучић како се, уз саркофаг пре-
столонаследника Рудолфа, сина цара Фрање Јосифа 
И, који је, у једној теревенци са Маријом Вече-
ром, убијен шампањском боцом, живо сећао свог 
детињства, када је принца Рудолфа са принцем Отом 
видео у Мостару, где на Великој Тепи пију црну кафу, 
као доказ да су две српске земље Босна и Херцеговина 
поклопљене хабсбуршком круном, без обзира што 
су Србија и Црна Гора из њих истерале Турке. Том 
црном кафом на Великој Тепи принчеви су изазивали 
и српску децу.

Док се сећао те мучне епизоде из свога детињства, 
у највећој владарској гробници нове историје, Јован 
Дучић се наслонио на један издигнут ковчег и по-
чео да добује прстима по њему. Баш тај ковчег, по 
коме је добовао прстима, био је саркофаг цара Фрање 
Јосифа И, који је умро од своје старости и старости 
династије, не сачекавши крај Светског рата, који је 
започео слањем казнене експедиције на сав народ 
мале и славне Србије због неприхватања аустроу-
гарског ултиматума.

„Јесте ли престали да добујете прстима?” – питао 
је Јована Дучића професор Богдан Поповић, кога 
су у овој царској причи занимали бизарни детаљи.

„У магновењу ми је прошао пред очима цео Свет-
ски рат, чак сам замислио и слику оног податка да 
су из Беча са маршалским одличјима кренули цар-
ски изасланици за Поћорека, пред саму Колубарску 
битку и како су се, као и цела царска војска, и они у 
паници вратили са пола пута. Не, нисам престао да 
добујем прстима на саркофагу цара Фрање Јосифа, 
чинио сам то несвесно. А зашто?”

„Не несвесно већ подсвесно” – приметио је Вина-
вер, уверен да је нека космичка сила терала Дучића да 
то чини, јер је у том гесту имало дипломатске освете.

„Зар је могао икад слутити онај који је био у моћи 
велике царевине?” – говорио је Богдан Поповић: 
„Онај који је почео рат наредбом да мора бити униш-
тена сва српска војска и да се заувек са мапа избрише 
Краљевина Србија, да ће му српски песник царских 
сонета и дипломата још веће Краљевине, махинално, 
без зазора, куцкати по саркофагу?”

„Ево доказа да нема устајања из мртвих. Ако би 
на било шта Фрања Јосиф устао из гроба, на то би 
устао” – јавио се философ Бранислав Петронијевић.

„На шта сте мислили у том часу?” – питао је про-
фесор Богдан Поповић.

„На његове бакенбарде и на то како је браду бријао 
само на подваљку” – смешкао се Јован Дучић: „Ако у 
гробу још неко време расте човеку коса и брада, онда 
расте и цару, па он ни у саркофагу не личи на себе...”

„Све куцкајући?”
„Све куцкајући!”
„Шта Вас је уставило?” – питао је и даље професор 

Богдан Поповић.
„Црвоточина!” – одговор Јована Дучића је све из-

ненадио: „Питао сам што је његов ковчег подигнут. 
Видим да нема пиједестала. ,Замислите, рече вратар, 
његов ковчег је направљен од тако лошег материјала 
за време рата да би његово дно већ пропало, и 
покојник би већ испао на патос, да му ја одоздо ни-
сам ударио нову даску.’ Можете мислити, тај страшни 
човек који је Србе затварао, покатоличавао, вешао и 
клеветао, ето, сад би кроз неки лош ковчег испао на 
патос, да му овај добри чувар његове родбине није у 
задњем часу ударио одоздо даску.”

Прича Јована Дучића све је разгалила у књижари 
Рајковић, тако да ни они радознали за афере љубавне, 
ни они за масоне, нису жалили: „Тако сам престао да 
куцкам по ковчегу... јер да ту...”

„Да вам је ту пролетела рука од куцкања, могли 
сте Његовом царском и краљевском апостолском 
величанству и чвргу да ударите” – кикотао се Ста-
нислав Винавер.

„То је неумесно. То је гротеска. Неумесна гроте-
ска” – рекао је Винаверу Милош Црњански.

„Вређамо ли ти цара, гренадиру из славне ћесарске 
армаде?” – пресекао је Милоша Црњанског Станис-
лав Винавер, спречивши тако да поново прокључа 
дучићевски комплекс.

Док су сви одавали веселе почасти цару Фрањи 
Јосифу, Јован Дучић је причу густирао. Причао је 
како му се чувар пожалио што му у Капуцинској 
цркви нису признали трошак око те даске. Жалећи 
чувара, Дучић је гласно приметио да овај храмље на 
десну ногу. Стражар је испричао како је у Светском 
рату био рањен у Србији, и како су ти ванредни људи, 
ти Срби, уместо да га оставе контузованог да умре, 
све учинили да га спасу, не одвајајући га од својих 
рањеника, лечили га и тешили и храбрили у живот...”

„То је иронија историје” – рекао је професор Сло-
бодан Јовановић: „Само се она тако може да наруга 
свој таштини најмоћнијих, да гроб оног који је почео 
светски рат да би уништио један мали народ, чува 
онај чији је живот по његовим наредбама био дове-
ден у питање и кога је, својом несебичношћу, спасио 
тај мали народ. Величанствено ругање историје са 
његовим величанствима.”

„А да ту овај добри човек није ударио одоздо једну 
нову даску... А да Његовом апостолском величанству 
није ударио...” – Јован Дучић је причу о величанстви-
ма довршавао величанственом завршницом која се 
претвара у бурлеску.

Милован ВИТЕЗОВИЋ
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Европски дефендологија центар Бања Лука

Куда нас воде подјеле и говор 
мржње

ПОЛИТИЧКЕ (НАЦИОНАЛНЕ), КУЛТУРНЕ (ВЈЕРСКЕ) ПОДЈЕЛЕ 
И ГОВОР МРЖЊЕ СУ ПРЕПОЗНАТЉИВА ОБИЉЕЖЈА (НЕ) 

ДЕМОКРАТИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И БОСНИ И 
ХЕРЦЕГОВИНИ 

Политичка (не)култура и говор мржње – БиХ је на 
балканском раскршћу

О стању политичких одно-
са и политичке културе у 

Републици Српској и Босни и 
Херцеговини може се, између 
осталог, закључити на основу 
спроведеног истраживања (2001 
године и 2010 године), од стране 
аутора у Пројекту научноистра-
живачке организације Европски 
дефендологија центар. Тако, по-
литичку ситуацију у БиХ 60% ис-
питаника оцијенило је као лошу, 
док је политичку културу у БиХ 
59% испитаника оцијенило такође 
лошом. Као кључне друштвене 
проблеме у БиХ 55% испитаника 
су навели: економску ситуацију, 
социјалне проблеме, националне 
односе, мржњу и нетрпељивост 
и криминал и корупцију. Рад 
политичких елита на рјешавању 
постојећих друштвених проблема 
71% испитаника означило је као 
лош, док се 72% испитаника не 
слаже са тврдњом да политичке 
елите у БиХ доприносе стварању 
политички и економски стабил-
ног друштва.

Пише: проф. др Душко 
ВЕЈНОВИЋ 

О распрострањености гово-
ра мржње у политичком и јавном 
животу БиХ свједоче резултати 
испитаника, који говоре да су 
национална, вјерска и други об-
лици мржње и нетрпељивости 
присутни у БиХ (62%). Да је го-
вор мржње врло распрострањен 
и озбиљан проблем у политичком 
и јавном животу БиХ слаже се 66% 

испитаника, док се 69% испитани-
ка слаже да је говор мржње при-
сутан у медијима који стварају 
плиму националне и вјерске 
мржње и нетрпељивости. 64% 
испитаника слаже се да припад-
ници политичких елита у својим 
јавним наступима често користе 
говор мржње као вид политичке 
комуникација са припадницима 
других народа, а 53% се не слаже 
с тим да вјерски службеници у 
својим јавним наступима кори-
сте говор мржње према припад-
ницима других вјерских група.

Као узроке националне, 
вјерске мржње, нетрпљивости, 
нетолеранције и говора мржње 
56% испитаника сматра дио 
историје и колективног памћења 
народа у БиХ, док 70% сматра да 
групна затвореност, предрасуде, 
искључивост и необјективност, 
те некритички однос према при-
падницима других националних 
и вјерских група узрокују мржњу 
и нетрпељивост. 52% се слаже 
да су друштвена криза и сиро-
маштво узроци незадовољства 
и националне, вјерске мржње и 
нетрпељивости. 63% се слаже да 
политичке елите стварају плиму 
мржње и нетолеранције у циљу 
скретања пажње јавности са 
стварних друштвених проблема, 
а 61% њих наводи да су национал-
не и вјерске групе у БиХ угроже-
не од других група усљед реалне 
спољне пријетње, а да је мржња 
посљедица тог стања.

Друштвену реакцију на 
говор мржње испитаници 

оцјењују на сљедећи начин: 
61% оцјењује лошом реакцију 
државних институција надлеж-
них за праћање говора мржње 
у медијима; 49% њих сматра да 
је улога невладиног сектора у 
праћењу проблематике говора 
мржње у политичкој и јавном 
животу лоша; 52% сматрају да 
је говор мржње потребно за-
конски санкционисати, док 
41% сматра да је улога образов-
них институција у превенцији 
дискриминације, нетолеранције 
и мржње лоша. 38% испитани-
ка улогу вјерских заједница у 
ставарању међунационалног и 
међурелигијског помирења у 
стваарању дијалога и толеранције 
сматра задовољавајуће.

Што се тиче друштвених 
посљедица говора мржње, 65% 
испитаника слаже се да говор 
мржње ствара нове националне 
и вјерске подјеле и продубљује 
постојеће. 61% њих се слаже 
да говор мржње ствара плиму 
нетрпељивости и неповјерења. 
64% истиче да реторика мржње 
у политичком животу ствара по-
литичку нестабилност, а 65% се 
слаже да мржња и нетолеранција 
предтсваљају могућу безбједносну 
пријетњу смислу ескалације 
насиља. 55% њих слаже се да су 
мржња и нетолеранција пре-
преке у процесу евроатлантских 
интеграција БиХ.

Како превазићи говор 
мржње?

К а д а  г о в о р и м о  о 
превазилажењу говора мржње у 
БиХ, 65% сматра да је стање гово-
ра мржње забрињавајуће и да су 
посебне мјере неопходне. 52% се 
слаже да је говор мржње могуће 
превазићи санкционисањем, 
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а 65% јачањем демократ-
ских вриједности у друштву и 
одговорношћу политичких ели-
та. 55% истиче да је говор мржње 
могуће превазићи стварањем 
бољих економски и социјалних 
прилика у друштву, док се 56% 
слаже се да је у БиХ говор мржње 
могуће превазићи. 

Резултати истраживања 
указују да је стање политичке 
културе забрињавајуће, као и 
распрострањеност националне и 
вјерске мржње и нетрпељивости. 

Посматрајући исторју ових 
крајева може се рећи да је наша 
историја била више војна и ди-
пломатска, а не економска и кул-
турна. Овдје се без пријатеља 
мора, али без непријатеља не 
може, јер се унутрашњи или 
спољашњи непријатељ користи 
као интегративни принцип. На-
ционални хероји и национални 
идентитет у Босни и Херцего-
вини увијек су у првом плану, 
док се демократски компромиси 
занемарују, што није посљедица 
само унутрашњих подјела, него 
и политике великих сила (ото-
манске, венецијанске, хабсбурш-
ке) које су се држале принципа 
дивиде ет импера (подијели па 
владај). Основна обиљежја по-
литичке културе у Босни и Хер-
цеговини су провинцијализам, 
патријархални менталитет и 
неповјерења према другом и 
друкчијем. Низак образовни 
ниво становништва у Босни и 
Херцеговини је сталан прати-
лац, без обзира на политичке 
промјене.

Парламентарни избори 
– или одабир 

„понуђених кадрова“
За предстојеће парламен-

тарне изборе неопходна је 
озбиљна и одговорна политич-
ка социјализација - владајуће три 
клике у Босни и Херцеговини (тзв. 
елите) стварају јавно мнијење 
какво им треба

Политичку социјализацију 
као процес обликовања и 
преношења политичке култу-
ре (симбола, вриједности, нор-
ми, правила, искустава, знања, 

вјештина – политичка меморија) 
треба перманентно преносити 
на нове генерације. То мора да 
почне у раној животној доби, 
ако друштво па и Босна и Хер-
цеговина хоће да касније буде 
отворена, демократска и стабил-
на. Политичка социјализација 
је у функцији одржања, јачања 
и стабилности политичког си-
стема – постизања консензуса о 
кључним питањима (покоравање 
легално изабраним органима 
власти). У Босни и Херцеговини 
је низ генерација одрастало и до-
зрело у ауторитарној политичкој 
култури, па је зато тешко очеки-
вати да се оне преоријентишу на 
демократски начин мишљења, 
вјеровања и понашања, јер је 
ријеч о посве друкчијој љествици 
вриједности и норми. Примарни 
(породица) и секундарни (шко-
ла, група вршњака, политичке 
партије, мас-медија итд.) чини-
оци политичке социјализације 
мораће да активно раде како би 
се извршио овај прелаз са трибал-
ног на демократски тип друштва у 
Босни и Херцеговини – од парти-
куларних према универзалним 
нормама. По ономе шта и како 
раде (на примјер мас-медији) 
не би се могло закључити да су 
на путу остваривања ових за-
датака. Владајуће три клике у 
Босни и Херцеговини (тзв. ели-
те) стварају јавно мнијење как-
во им треба: имати повлаштен 
положај (монопол) у медијима, 
значи исто што и имати уза се по-
литичку јавност! Јавно мнијење 
се више не слуша, оно се ства-
ра: медијска слика стварности 
замјењује саму стварност! Онај 
ко има моћ и власт, ко има при-
ступ информацијама и ко познаје 
технике убјеђивања, тај може да 
убиједи било кога, да мисли, 
вјерује и чини било шта, а са-
мим тим да изазива националну, 
вјерску мржњу, нетрпељивост и 
конфликте.

Куда иде политика у 
БиХ?

Ако је некада политика 
била дефинисана као мудрост 
управљања људима и стварима 

у сврху остваривања највиших 
вриједности (истине, правде, 
слободе, светости живота, итд.), 
онда се она данас дефинише 
као огољела и крволочна борба 
друштвених група и појединаца 
за освајање, очување и повећање 
моћи, власти и користи које иду 
уз то. Суштина политике у Бос-
ни и Херцеговини је борба око 
расподјеле и контроле друшт-
вене моћи – политика је драма. 
Филозоф воље за моћ је рекао: до-
шло је вријеме да се поново про-
мисли шта је политика, јер оваква 
каква је сада и овдје, она је мјесто 
где су све душевне болести зака-
зале састанак. Са довољно разлога 
може се рећи да су на овим про-
сторима Босне и Херцеговине још 
увијек веома моћне митске и па-
ганске представе и вјеровања, која 
по правилу оживљавају у трену-
цима политичких и друштвених 
криза. Кад год се понове кризне 
ситуације увијек се обнове ови 
митски и пагански обрасци. У 
кризним ситуацијама не тражи 
се учитељ него спаситељ: хариз-
матски вођа увијек има шансу 
када није могуће ријешити кри-
зу на рационалан начин, што је 
случај и у Босни и Херцеговини.

Државе које се темеље на 
националној култури (као што је 
то случај у Босни и Херцеговини) 
тешко могу да се уклопе у нови 
свјетски поредак у коме важе 
универзалне вриједности, норме 
и правила понашања. За ове про-
сторе, простор Босне и Херцегови-
не, може се слободно рећи да људе 
дијели оно што им је заједничко: 
заједничко поријекло, заједнички 
обичаји, заједничке установе, 
заједнички језик итд. Овдје има-
мо богато искуство са нелогичном 
чињеницом да три народа (Срби, 
Хрвати, Бошњаци – муслимани) 
дијели исти језик, јер је преко 90% 
ријечи исто, а неколико процена-
та различито. Нетрпељивост и 
мржњу не изазивају велике раз-
лике, него баш оне мале, па су у 
праву психолози када говоре о 
„нарцизму малих народа“ - свако 
племе хоће да буде нација. Уп-
ркос свим социјалним разликама 
међу појединцима исте нације, 
нација се доживљава као братска 
заједница: у националној свијести 
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све неједнакости су избрисане у 
име јединства нације! То се пости-
же вјештом манипулацијом поли-
тичким симболима (застава, грб, 
химна, митски јунаци итд.) јер мит 
нуди лични идентитет и колектив-
ну идентификацију са заједницом 
(националном, вјерском и сл.): он 
одговара на питање ко сам ја и гдје 
је моје мјесто у структури друшт-
ва. Заједница која је утемељена 
на националном миту противи се 
промјени: идентитет и промјена 
не иду заједно. Ови затворе-
ни обрасци (цлосед паттернс) 
архајског духа свакако су сметња 
ширим интегративним процесима 
и толеранцији међу три народа и 
њихових култура у Босни и Хер-
цеговини: умјесто демократских 
преговора и заједничког живота 
сваки народ истиче своје слобо-
дарске традиције и националне 
хероје. – Страх од живих регули-
ше право, страх од мртвих регу-
лише мит – мртви као морални 
полицајци друштва. У Босни и 
Херцеговини демократија се учи, 
јер народ нема искуства са демо-
кратским облицима мишљења, 
вјеровања и одлучивања: овдје 
је на дјелу прелаз од владави-
не једне воље (самовоље вође) 
на владавину закона. Другим 
ријечима, владавину страха по-
степено замјењује владавина 
права. А то је веома тежак и дуг 
процес, јер родовско-племен-
ска свијест и начин живота на 
овим просторима тешко се могу 
уздићи на раван универзалних 
вриједности, норми и правила 
понашања. Ако хришћанство и 
ислам као универзалне религије 
нису успјеле да за толико вијекова 
искоријене овај пагански начин 
мишљења и делања, онда се ни ми 
данас не можемо надати да ћемо у 
блиској будућности имати више 
успјеха.

Пред нама је у Босни и Херце-
говини веома важан и тежак зада-
так. Ми се морамо учити дијалогу 
и толеранцији, јер све наше 
невоље проистичу из чињенице 
што ми не умијемо да комуни-
цирамо једни са другима. Само 
васпитањем и образовањем за 
дијалог и толеранцију може се 
стећи свијест да су други човјек 
и наша култура наша допуна а не 

наш пакао. Ко није трпељив, не 
може бити савремен човјек: још 
није дорастао до човјекове виси-
не! Да би то постигао, он мора да 
ослушкује различите гласове вре-
мена и различите начине говора, 
јер само тако има могућности да 
упоређује, бира и ствара. Један 
уистину дијалошки начин 
мишљења и живљења имао би 
за посљедицу да међу мислио-
цима не би било догматика, међу 
вјерницима не би било фанати-
ка, а међу политичарима не би 
било тирана.

Историја сваке религије 
показује и доказује да је од самог 
почетка било различитих начина 
вјеровања и да су сва ова вјеровања 
задовољавала индивидуалне 
и колективне потребе и жеље 
вјерника. Тек када је један облик 
вјеровања проглашен за званични 
систем (нпр. хришћанство у ста-
ром римском царству), онда су сви 
други облици испољавања вјере 
сматрани одступањем од праве 
вјере (мистици, монаси, јеретици, 
шизматици итд.). У друштвима 
гдје је црква одвојена од државе, 
закон о вјерским заједницама тре-
тира све вјерске групе као равно-
правне. Међутим, специфичност 
исламске заједнице (ума) је у томе 
што су вјерске и правне норме 
(које прописује држава) у ствари 
истовјетне (шеријатско право).

Познато је да друштво није 
исто што и држава. Жеље, потре-
бе и интереси друштва увијек су 
шири и дубљи од моћи државе 
да их задовољи кроз своје уста-
нове. Због тога не би требало да 
чуди што се добар дио друштве-
ног живота одвија изван система 
државних установа. Невладине 
организације у Босни и Херце-
говини требало би да се ангажују 
на заштити друштва од државе, то 
јест да стално доказују да се поли-
тички живот одвија у међусобним 
односима људи а не само у одно-
сима установа – ваља штитити 
овај слободни простор живота 
од државне контроле и принуде.

Ријечима се могу изрећи 
највише истине и најподлије лажи. 
Данас су ријечи постале оружје 
– језик и говор су поље борбе за 
моћ и власт. Односи између три 
политичке заједнице у Босни 

и Херцеговини одсликавају се 
у језику и говору као у неком 
огледалу. То су ријечи иза којих 
остају видљиве посљедице: има 
непријатних, отровних и смртних 
ријечи којима се постиже страшан 
учинак на људску душу и колек-
тивно сјећање. Све болести ових 
заједница, па и Босне и Херцего-
вине, прво су видљиве у језику 
и говору – ако болује језик и 
говор, онда болује појединац и 
заједница. Стари кинески му-
драц опомињао је: кад се квари 
језик, квари се и народ! Обољели 
језик и говор увијек претхо-
де обољелим друштвима: прве 
тамнице, први злочини и прве 
гробнице припремају се у језику 
и говору. Прве мине су језичке 
мине. Ми у Босни и Херцегови-
ни ни данас нисмо свјесни свих 
болести што их је кратковидна 
политика унијела у језик и говор. 
Говор мржње је присутан у БиХ, 
а претпоставке су да ће постојати 
док год постоји мржња. Мржња 
се не смије гурати испод тепи-
ха. Она се мора рјешавати у 
свијести грађана, мора се пре-
вазилазити културом дијалога 
и толеранције. Међутим, нажа-
лост данас у БиХ ријечи мудраца 
не могу се чути од вике гомиле. 
У БиХ на цијени није паметан 
и мудар, већ моћан и дрзак. Ре-
торика, говор мржње у БиХ по-
кушава успоставити немогућу 
БиХ, која руши и ову могућу Бос-
ну и Херцеговину. Говор мржње 
је у суштини антикомуникација. 
Антипод мржње је толеранција. 
На просторима БиХ етно-на-
ционализам је доминатна по-
литичка идеологија, а у време-
ну предизборних кампања, не 
смије се створити клима анти 
интелектуалног стања. У поли-
тикама и политичким кампањама 
у БиХ више има проповиједи него 
реалних политичких програма. 
Говор мржње, језик напросто 
употребљава као тољагу. Треба 
разговарати, а то значи градити 
мостове, повезујући супротне 
обале. Превише се брбља, а пре-
мало се мисли. Само као личност 
ми смо моралне особе, јер одго-
ворност се веже за личну савјест: 
зато маса, институција, не може 
бити одговорна. Трајно се треба 
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залагати за разговор као тихи 
позив на пут до истине и смис-
ла, он је начин на који се сваки 
проблем може ријешити, гово-
ром мржње и насиљем се ништа 
не рјешава.

Говор мржње уопште, па тако и 
у БиХ није могуће емпиријски про-
учавати, али је могуће емпиријски 
проучавати друштвене посљедице 
мржње. Имајући у виду чињеницу 
да је у протеклом рату на просто-
рима БиХ било пуно екстремиз-
ма, етничког чишћења и серијских 
убистава, неопходно је више 
пажње посветити превазилажењу 
постојеће мржње. БиХ је кризно, 
постконфликтно, вишенационал-
но и вишерелигијско друштво у 
коме латентни друштвени сукоб 
у БиХ проицира се са друштве-
не на симболичку раван. Говор 
мржње у БиХ ствара нове наци-
оналне и вјерске антагонизме и 
продубљује постојеће.

У оквиру одређеног друшт-
ва, па и Босне и Херцеговине на 
теоријској равни, могућа су три 
доминантна модела реаговања 
на другог и другачијег. Ти су мо-
дели културно условљени. Први 
модел реакције на парадигму 
различитости је насиље, које 
подразумијева напад, повре-
ду или уништење другог због 
његових разлика. Насиље као мо-
дел понашања мора се одбацити. 
Други модел јесте трпељивост, 
што подразумијева уздржавање 
од осуде и принуде према дру-
гом и другачијем. Трпељивост 
подразумијева трпљење другог и 
другачијег а не његово прихватање, 
тако да је то одлагање а не рјешење 
конфликта. Трећи начин је 
дијалог и толеранција. Овај мо-
дел понашања подразумијева раз-
говор и прихватање и уважавање 
другог и другачијег. Међутим, 
може се примјетити слабост тог 
концепта у пракси, јер друштва 
која се сматрају демократским у 
озбиљној мјери се суочавају са 
проблемима дискриминације, 
нетолеранције и мржњом моти-
висаног насиља. На који је начин 
онда могуће ријешити парадиг-
му различитости? Словенски 
филозоф Славој Жижек каже у 
вези етничке мржње и насиља 
да треба у потпуности одбацити 

мултикултуралистичку идеју и 
насупрот етничкој толеранцији 
потребно је научити да жи-
вимо са другошћу другог, и да 
развијамо толеранцију за раз-
личите стилове живота. Против 
етничке мржње не треба се бори-
ти етничком толеранцијом, већ 
мржњом како Жижек наводи, али 
не против другог и другачијег већ 
против заједничких „политичких 
непријатеља“ (Жижек, 2001: 159) 
мислећи под тиме на заједничке 
проблеме. Мишљења смо да би 
тај модел био прихватљив за Бос-
ну и Херцеговину, која је наци-
онално, вјерски, политички по-
ларизована. Са друге стране, без 
обзира на све постојеће разлике 
присутни су бројни заједнички 
проблеми и заједнички интереси, 
који превазилазе логику групних 
подјела. Првенствено се то односи 
на бројне економске и социјалне 
проблеме, владавину закона, си-
гурност људи и имовине и дру-
ге друштвене проблеме који су 
уједно примарни проблеми обич-
ног човјека и стварна пријетња 
друштвеном поретку. Такав по-
литички и друштвени дискурс у 
Босни и Херцеговини основа је 
за стварање стабилног друшт-
ва и превазилажења парадигме 
различитости – концепта друшт-
вених подјела заснованом на не-
критичком односу према себи и 
другоме – културно другачијем – 
и дискриминацији, нетолеранцији 
и насиљу које је резултат такве 
перцепције стварности.

Дубоки социјални 
расцјепи су препрека 

демократији у БиХ
Када концепт демократије 

и демократског управљања 
примјенимо на дубоко подијељена 
друштва какво је БиХ, поставља 
се питање да ли је демократија 
уопште могућа у таквим друшт-
вима и који би модел демократије 
одговарао друштву у којем су ет-
но-националне подјеле веома 
дубоке и наглашене? Данас би 
нам се мисао класичног либерала 
Џона Стјуарта Мила (Јохн Сту-
арт Милл) учинила интуитивно 
прихватљивом али практично ве-

ома опасном, будући да Мил сма-
тра како је демократија неспојива 
са вишенационалном друштвеном 
структуром, и гдје границе државе 
требају бити подударне са грани-
цама националности.1 Током 20-ог 
вијека у академској литератури је  
преовладавало минималистич-
ко одређење демократије Јозефа 
Шумпетера (Јосепх Сцхумпетер)2 
и Роберта Дала (Роберт Дахл)¤ 
који су демократију сводили на 
форму или процедуру одаби-
ра политичких елита. Термини 
попут вишестраначких избора, 
политичких, и цивилних права 
грађана су били једини извор ле-
гитимитета политичког поретка. 
Проблеми групних идентитета 
су остављени по страни јер је 
преовладавало генерално стано-
виште да су идентитетска питања 
превазиђена у свијетлу прецеду-
ралне демократије. 

У процесу постколонијалне 
обнове свијета и падом реал-
социјализма у Источној Европи, 
постало је јасно да идентитет-
ска, односно, етно-национална 
питања постају главни проблем 
новонасталих држава, па тако и 
БиХ и да се већински или про-
цедурални модел демократије не 
може успјешно имплементирати 
у таквим државама. Примјена 
већинске демократије као 
постколонијалног наслијеђа у 
новонасталим државама је до-
вела до насилних конфликата 
јер су веће етничке групе ин-
ституционалним механизми-
ма успијевале мајоризовати 
оне мање и искључити их из 
дистрибуције политичке моћи. 
То је и сада опасност у дејтонској 
Босни и Херцеговини. Опрез и 
уважавање различитости су 
сигурни путеви будућности у 
друштву какво је БиХ.

1 Шумпетер демократију третира као механи-
зам доласка на власт уз помоћ борбе за гласове 
бирача. Више у: Јозеф Шумпетер (1998): Капи-
тализам, социјализам и демокрација, Плато, 
Београд.
2 Дал за демократију користи термин 
„полиархија“ као процес учествовања и 
такмичења који се највише приближава идеалу 
демократије. Полиархија представља принцип 
владавине већине. Више у: Роберт Дал (1997): 
Полиархија - партиципација и опозиција, Фи-
лип Вишњић, Београд.
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КИША НА ХВАРУ

Кад киша на Хвару
у марту лије,
она борова 
лица мије;

Када на Хвару
у априлу роси,
она лаванду
милује по коси;

А кад на Хвару
у мају шкропи,
она цвјетове
медом топи;

Кад опет на Хвар
у јуну наврати,
на малини
душу поврати;

И ако на Хвар
у јулу бане,
квинтал шећера
у смокву стане;

А кад на Хвар
у августу дође,
она набубри
црно грожђе;

А у септембру
ако кане,
пјесма зрикавца
за трен стане.

И свуд се проспе
благодет кише;

КАМЕН се пуши,
МОРЕ  пјенуши,
БОР мирише, а
ЗЕМЉА дише.

АНУК

Анук, то је страшан кер,
пола човјек, пола звијер;

Нит генетска спој је прави
снијег га грије, сунце дави;

Њушка сура, вучији глед,
из очију бије лед;

Све што кажеш разумије
само причати не умије;

Можда неће да нам каже,
он вјерује – човјек лаже;

Анук, то је дивно псето,
волимо га зато, ето...

Цвијетин ВУКОВИЋ

ТАТИН СИН
Немирни сам татин син
Ал› не марим много за то
Кад порастем бићу фин
И татино право злато

Немирни сам татин син
Такав је и тата био
Кад порастем бићу фин
И тата се промијенио

Немирни сам татин син
Само сад то могу бити
Кад порастем бићу фин
И за тим ћу тад жалити

Немирни сам татин син
Тата срећан што ме има
Кад порастем бићу фин
Први међу синовима

Немирни сам татин син
Кад порастем бићу фин
А до тад ћу сваки дан
Стално бити немиран

                   05.02. 2017.
Записао Зоран М. ГРУМИЋ

(по наговору и идеји сина му Стефана)

АУТОБИОГРАФИЈА
Рођен сам 1960. године у Илови 
Селу испод Мотајице 
На радост оца Миладина 
И мајке Божице 

Ишао сам у школу и радио 
Недјељом да се играм чекао при-
лику 
Читајући сам се сладио 
И често маштао о пјеснику 

Користим сваку прилику 
Да пишем лирику 
Тако су Аурора, Велики и мали
Па Путеви и путокази настали

Пробао сам и глосама
Мало други – више ја 
Остало о мени је 
У мојим стиховима 

И на моју велику радост
Закашњела младост
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ПРОПЈЕВАЛО „ГИМНАЗИЈСКО 
МАСТИЛО ЉУБАВИ“

( Над збирком стихова „КОРАКОМ ДО СТИХА“  
Драгане ДЕСПИЋ)

Кад писац пише из суште 
потребе, а не тек зарад 

остављања трагова „паметовања“ 
иза себе у неким околностима 
које „сам ствара и смишља“, тада 
се, као нашој поетеси Драгани 
Деспић, из њега „излије“ жар 
и сјај младости, попут њене 
програмске пјесме „Гимназијско 
мастило љубави“, кoja даје по-
себно значење првој пјесничкој 
збирци Деспићеве „Кораком 
до стиха“. Памтећи оног који је 
њено гимназијско запамћење, 
она говори о њему као о „строфи 
Мике Антића, афоризму Душка 
Радовића, слици Моме Капора 
или есејима Јована Дучића“, 
завршивши је стиховима: „Ниси 
име којег се не сјећам више/ нити 
нека страст, што је од осталих 
крупнија/ нису те сломиле олује, 
нити потопиле кише/ трајеш и не 
пролазиш к’о ни Андрићева/ „На 
Дрини ћуприја“ (истонасловљена 
пјесма „Гимназијско мастило 
љубави“). Као да из те пјесме, у 
којој је пропјевало гимназијско 
мастило љубави, произилазе не 
само њене, него и свесвјетске 
љубавне пјесме, од Адама до 
наших дана, али и у будућности, 
ко зна, у недоглед. 

И када о својим пјесмама 
проговара у својој поезији, пјева 
на неки начин о љубави: „О њима 
пјевам о слободи/ од њих правим 
једну ријеку,/ а разлог због којег 
највише пишем/ то је љубав 
према човјеку“ („Моје пјесме“). 
Светрајајућа љубав нешто је 
што просто носи поетесу чија је, 
тако, њена укупна поетика у овом 
првијенцу, једноставно, љубав 
за човјека. А извориште те по-
етике је, прије свега, у осјећању 
и разумијевању љубави за Бога, 
за вјеру и вјеровање, у чему се на 
особен начин својом поезијом 

очитује Драгана Деспић. Зрнце 
које би да то потврди је и у пјесми 
„Пред иконом Бијелог Анђела“, 
гдје вели: „Пред иконом/ Бијелог 
Анђела/ сви немири/ своје битке 
губе/ невидљивим платном/ ми-
роносног вела/ огрће душе/ које 
Христа љубе...“

Величина и значење иконе 
Бијелог Анђела из Милешева 
свијст су и вјеровање младе по-
етесе која тачно зна шта је шта и 
у обраћању, попут овог, потврђује 
своју преданост вјери начином 
достојним управо вјерника који 
зна гдје му је и какво мјесто у овој 
српској православној галаксији. 
Наравно да је то понијела из куће, 
са родног прага, са огњишта које 
траје сада и њеним обраћањем 
Богу начином пјесме „Пред ико-
ном Бијелог Анђела“. Има ли у 
српском православном кодовни-
ку значајније и љепше реликвије 
пред којом би човјек могао оста-
ти равнодушан? Пјесникиња нас 
увјерава да се ту, испод тог знаме-
ника, не може не само остати рав-
нодушан, него и миран, ћутљив, 
већ мора „пропјевати“ како је она 
сјајно „крикнула пјесмом“. Миле-
шевско величанство запљуснуло 
је поезију ове младе али посве 
свјесне вјернице како у Бога, 
тако и у своју поетску линију, 
којој не робује, него је лакоћом 
остварује и казује да је и то, ето, 
посве могуће у тим младалачким 
годинама.

Читава је ова књига од педе-
сетак пјесама управо на том и 
таквом фону, све бисер до бисера 
младе снаге, пјесма до пјесме из 
душе испјеване, тако да је права 
радост узети у руке првијенац 
Драгане Деспић „Кораком до сти-
ха“ који се бокори у ружу једне 
мирисне и благе, драге књиге. Већ 
сутра биће то посве завршено још 
једно свједочење о сјају и жару 
младе а зреле поезије!

Ранко ПРЕРАДОВИЋ

У СОНАТИ НАШОЈ 
БЕЗ КРАЈА

Освајаш ме 
иако ме имаш
у своју сигурност 
тако занесен.

Изабрана за тебе
ал›опет ме бираш
враћаш на почетак
враћаш нашу јесен.

И тако поново
из дана у дан
загрљајем јачаш
нит која нас спаја.

Да заједно сањамо
започети сан
у сонати нашој
љубави без краја.

Драгана ДЕСПИЋ

КОРА КОМ 
ДО СТИХ А

Д
рагана Д

Е
С

П
И

Ћ
    •    К

О
РА

К
О

М
 Д

О
 С

Т
И

Х
А

Драгана (Зорана) Деспић рођена је 23. 06. 1997. у 
Бања Луци. Основну школу и гимназију je завршила 
у Теслићу. Редовни је студент Факултета политичких 
наука Универзитета у Бањoj Луци. Поезију пише од 
основачких дана, а објављивала је пјесме у ревији „Сутра“ 
и другдје. Ово јој је прва књига. Дугогодишњи је члан 
Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“  
и Светосавске омладинске заједнице у Теслићу.
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САМОПОНИЖЕЊЕ ИЛИ 
ТОЛЕРАНЦИЈА?

Знак питања на крају наслова 
овог мини есеја није само оби-

чан интерпункцијски знак, него 
он представља и еманира саму 
суштину дилеме која је садржа-
на у њему, тј. у том дисјунктивно 
насловљеном есејчићу. На који 
начин и због чега је то тако, 
покушаћемо да образложимо у 
тексту који слиједи.

Повод овом промишљању 
су гостовања и наступи не-
коликих умјетника из Босне и 
Херцеговине, првенствено из 
Федерације БиХ, још уже: из 
федералног Сарајева, у Србији, 
прије свега у Београду, а потом 
и у Новом Саду, у посљедњих 
неколико година, тачније: о 
рецепцији и валоризацији тих 
њихових ангажмана у Србији и 
тамошњем ововременом јавном 
мњењу, макар једном његовом 
дијелу и идеолошкој фракцији, 
те повратним, реверзибилним 
импликацијама посљедица тих 
прихватања и евалуација код нас, 
у Републици Српској данас. При 
томе, овдје, тј. у тексту инспири-
саном претходно назначеним по-
водом, биће ријечи само о јавним 
наступима умјетника и ствараоца 
из различитих врста и жанрова 
умјетности и области креације, 
од књижевности, музике, позо-
ришта, филма, до сликарства и 
других, новијих садржаја и форми 
умјетничког изражавања. 

У промишљању овдје ов-
лаш скицираног феномена по-
лазимо од самоформулисане 
тезе и увјерења да нема ништа 
нормалније и природније од 
ничим спутане, транспарент-
не, континуиране и свакоднев-
не „размјене“ културне, духов-
не и умјетничке „производње“ 
и „услуга“, од гостовања 
умјетника и других стваралаца 
у дестинацијама изван њиховог 
сталног мјеста боравка, па чак и 
кад то подразумијева путовање и 
наступе у страним државама. Јер, 

култура и умјетност, осим што су 
инсигније националне особености 
и припадности њихових аутора и 
промотора истовремено, су и из-
раз и потврда општих, универзал-
них вриједности, уколико се заис-
та ради о дјелима таквих габарита 
и значаја. Због тога је сваком или 
скоро свим ствараоцима стало 
да резултате свог умијећа, знања, 
креације и искуства покажу што 
ширем аудиторијуму и публици, 
не би ли и они могли конзумо-
вати и уживати у ономе што је 
лијепо, вриједно, изазовно. Зато 
се и организују наступи, изложбе, 
концерти, представе, књижевне 
вечери и матинеи, на којима своје 
умијеће публици показују сви они 
који су кадри за то. 

Имајући речено на памети, 
неупућени читалац овог чланка 
могао би поставити питање: па 
шта је спорно у томе што су неки 
умјетници из Босне и Херцего-
вине наступали у Србији, како 
су у њој дочекани и какве то везе 
има са нама у Републици Српској. 
Само три примјера су довољна 
да објасне шта је писац (овог 
есејчића) хтио рећи. Посриједи 
су недавни наступ Абдулаха Си-
драна, бошњачког пјесника и 
академика, у Београду, на чуве-
ном Коларцу, којом приликом је 
имао пјесничко вече, које је Други 
програм Радио Београда дирек-
тно преносио, потом бројне на-
ступе у медијима комуникације, 
укључујући интервјуе за, нпр. 
Београдску хронику на РТС1 и 
„Политику“, као први примјер, за-
тим концерт Дине Мерлина (Един 
Дервишхалидовић), познатог кан-
таутора и пјевача, од прије двије-
три године, те, као трећи примјер, 
вишегодишња гостовања Емира 
Хаџихафизбеговића, глумца и 
политичара (између осталог био 
и кантонални министар културе 
из Сарајева), и играње у бројним 
српским филмовима. 

Зашто су овдје наведени 
„случајеви“ баш поменуте тројице 
ствараоца? Због тога што су они у 
својим јавним, изванумјетничким 
наступима, користили и афир-
мисали говор мржње, ратно-
хушкачку реторику, антисрпску 
хистерију и сатанизацију српског 
народа и његових основних 
вриједности и идентитетских 
знамења и значења. Заиста су 
бројни примјери јавних изјава 
Е. Хаџихафизбеговића у којима 
је он навођењем највулгарнијих 
садржаја и коришћењем 
увредљивог рјечника етикетирао 
српски народ, његове државе и по-
литичке заједнице, посебно Репу-
блику Српску, дисквалификујући 
је као геноцидну творевину, 
оптужујући Србе да су злочин-
ци, кољачи, агресори, издајници, 
па потом представике Српске 
православне цркве, српске поли-
тичаре, државнике, војсковође, 
официре, научнике и академи-
ке, интелектуалце и умјетнике, 
посебно неке писце, па све до 
естрадних звијезда, називајући 
их проституткама и тражећи за-
брану њиховог уласка и извођења 
њихових програма у Босни и Хер-
цеговини. О каквој хипокризији се 
ради у његовом примјеру, најбоље 
говори чињеница да није одбио 
ниједну филмску улогу која му је 
понуђена и плаћена у Србији, иако 
је он глумац просјечних домета и 
креација, од којег у самој Србији 
има на десетине бољих. 

У арсеналу увредљивих изјава 
против српског народа није 
заоста(ја)о ни Дино Мерлин, који 
је ту „традицију“ утемељио још 
прије рата, у којем је био и коман-
дир „умјетничке“ чете у Армији 
БиХ, а о његовим послијератним 
ескападама да се и не говори. Али, 
упркос томе, у Београду и Србији 
су са фанатичним одушевљењем 
и страшћу једва дочекали његов 
долазак и наступ у „Арени“, која 
је два-три дана заредом била дуп-
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ке пуна, као што су и Мерлинови 
џепови, по његовом признању, 
послије тих концерата били пре-
пуни. Наравно, људи имају право 
да воле и слушају ову или ону 
музику и због тога им се не може 
било шта замјерити. Међутим, 
у складу са „принципом“ quod 
licet Iovi, non licet bovi, тј. да оно 
што је допуштено тзв. обичним 
људима, љубитељима музике, 
фановима ма којег музичара 
или неке друге познате лично-
сти са јавне сцене, или пак они-
ма који из разлога идеолошких 
и/или политичких опредјељења 
фаворизују и форсирају антисрп-
ске вриједности и дјеловање, није 
и онима који по „службеној дуж-
ности“ морају знати како ствари 
стоје или ко је ко.

Речено се у још већој мјери 
односи на „случај“ књижевника 
Абдулаха Сидрана, који је, као 
писац сценарија за неколике 
филмове Емира Кустурице, по-
знат и најширој јавности а не 
само ужем кругу писаца. Наиме, 
он је приликом свог посљедњег, 
за сад, гостовања у Београду, 22. 
децембра 2017. године, дао опши-
ран интервју листу „Политика“ и 
том приликом на констатацију 
новинарке, парафразирамо, да 
је својевремено изјавио како је 
Република Српска чир на ткиву 
БиХ, рекао, исправљајући је, ци-
тирамо: „Нисам рекао чир, него 
краста. Краста настаје на месту на 
којем је рана... ...С временом кра-
ста ће отпасти и Босна ће се вра-
тити природном уређењу.“ Јасно 
да не може бити јасније. Наравно, 
има А. Сидран право да каже то 
што је рекао, али је питање због 
чега је то требало промовисати у 
и путем толико моћног медијума 
попут „Политике“, а аутору тог 
„бисера“ угађати и полтронисати 
му као да је он сами Гете, Шек-
спир, Достојевски или Андрић. 
И то није први пут да се Сидран 
у српском етничком и језичком 
простору тако или слично, над-
мено, непристојно и неодговорно 
понашао, али упркос свему није 
мали број оних у нашем народу, 
посебно у његовој елити, поли-
тици, новинарству, чак и у нау-
ци, који Сидрану a priori дају за 
право ма о чему се он изјашњавао, 

од историје Босне, до наводног 
злочиначког дјеловања српских 
политичких и војних фактора 
и субјеката у Грађанском рату у 
БиХ 1992-1995. Једноставно, дио 
јавности у престоном граду Срба, 
Београду, мисли да он треба бити 
амнестиран од ма какве одго-
ворности и кривице за изречене 
непримјерене (дис)квалификације 
српског народа, па макар га свели 
само на неколике његове иден-
титетске елементе и семантику, 
јер он је припадник оног народа, 
бошњачког, који је (био) жртва 
великосрпске агресије, етничког 
чишћења, геноцидних злочина и 
сл., па му се мора опростити ма шта 
да каже и без обзира на посљедице 
које могу изазвати његове ријечи, 
укључујући и односе између 
„његовог“ народа, Бошњака, и 
“нашег“ народа, Срба. Због тога су 
неки медији, форуми, грађанска 
удружења, еснафске асоцијације 
и невладине организације и били 
толико снисходљиви  према 
његовом „лику и дјелу“ и стал-
но му повлађивали, као да је он 
нечим важним задужио Србе, а 
није. Али, свеједно, многи и по 
нечему значајни Срби су се ско-
ро међу собом утркивали ко ће 
прије и више угодити и дати за 
право Сидрану, проналазећи и 
подастирући му нове „доказе“ за 
његове конструкције и оптужбе 
о српској кривици, а бошњачкој 
невиности.       

То што је то тако (било) 
понајмање је крив сам Си-
дран, односно претходно на-
ведени Хаџихафизбеговић, 
Дервишхалидовић или неко њима 
сличан, а нема ко све до сад није 
гостовао у Србији од оних који су 
о њој исписали толико ружних ре-
ченица, снимили толико антисрп-
ских филмова, режирали неке 
позоришне представе у којима 
се пљује по Србији и њеним 
знамењима. За такву рецепцију и 
из ње изведено понашање дијела 
српске јавности, одговорност 
није и не може бити на публици 
и она не треба да сноси било какве 
посљедице за то, јер она је само 
један неартикулисан и дифузан 
социјални агрегат, тачније: она је 
мање-више пуки конзумент при-
казаних умјетничких креација, јер 

њу скоро нико ништа и не пита о 
томе коме, кад и зашто омогућити 
јавни наступ и дати прили-
ку да оспољи своје умјетничке 
потенцијале и остварења, да их 
другима покаже и буде награђен за 
то. Због тога се одговорност, ако је 
икада неко буде тражио, налази, у 
првом реду, међу онима и односи 
на све оне који у вези са претход-
ним доносе одлуке и дају потребна 
одобрења, а то су одређени ресо-
ри у државним органима, дирек-
тори културних установа, глав-
ни и одговорни или, пак, само 
„обични“ уредници у медијима 
комуникације, који својим апо-
логетским хвалоспјевима и не-
критичким величањима значаја, 
умијећа и дјела неког од овдје, 
примјера ради, „прозваних“ 
ствараоца и извођача умјетности, 
односно стидом, кајањем и 
жалопојкама што их и до тад није 
било у Србији, без било какве 
резерве или гриже савјести дају 
свој imprimatur на манифестације 
у којима учествују и они који су 
својим ранијим дјело(вање)м ви-
шекратно наштетили српском на-
роду или макар једном његовом 
дијелу. 

И док нема сумње да се на-
ступи умјетника из доскоро 
непријатељских држава и/или 
њихових режима, односно самих 
стваралаца који су дјеловали са 
изразито антисрпских позиција и 
који и данас промовишу антисрп-
ске „вриједности“, идеологију 
и праксу, још некако могу и 
разумјети, па можда чак и оправ-
дати - јер умјетност јесте, или би 
требало да буде, изнад профаних 
и дневних интереса држава, наро-
да, религија и сл., а посебно поли-
тика, при чему је, с друге стране, 
хришћански oпраштати за разна 
непочинства, али без императива 
заборављања истих - оно што из-
азива чуђење и тражи акрибичан 
одговор, јесте одушевљење с којим 
су наречени ствараоци дочекива-
ни, представљани, глорификова-
ни. 

Због чега је то тако (било), 
односно је ли могуће да ће и у 
будућности бити исто?

У одговору на то питање искри-
сталисале су се двије доминант-
не „школе“ мишљења, односно 
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теорије. Прва каже да је у позади-
ни скицираног понашања српских 
елита и дијела јавног мњења у 
Србији „традиционална“ српска 
толерантност према другом и 
другачијем мишљењу, увјерењу, 
вриједностима и поступцима, па 
чак и кад се ради о идеологијама и 
праксама директно упереним про-
тив Срба и њихових националних 
интереса. Ако је то тако, онда је 
такво понашање потпуно ираци-
онално јер толеранција није „море 
без обала“; не могу и не треба да се 
толеришу поступци и праксе које 
доводе у питање саму есенцију, 
па и егзистенцију субјекта који 
је толерантан, поготово кад она 
друга страна није спремна на 
исто. Толеранција је „једносмјерна 
улица“; она је само трпљење без 
штете, а чим такво понашање, тј. 
трпљење постане штетно и опас-

но по оног ко га подноси, уколико 
га не напусти, понаша се сулудо, 
самоуништавајуће, а то онда значи 
и крајње друштвено и историјски 
неодговорно. 

На претходно „теоријско“ 
образложење мотива рецепције 
и односа неких дијелова српског 
јавног мњења спрам гостовања 
неких умјетника склоних увре-
дама на рачун Срба, које у њима 
препознају садржаје и вриједности 
толеранције, надовезује се и дру-
га теорија која каже да су Срби, 
односно неке његове елите, скло-
не самопонижавајућем понашању. 
То је понајбоље детектовао, де-
маскирао и описао М. Ломпар у 
свом, већ сад чувеном, дјелу Дух 
самопорицања, у којем је навео 
бројне примјере самопоричућег 
не само духа, него и праксе, од 
стране многих припадника и 

представника српског народа, 
понајвише у 20. вијеку. Будући да 
је он од свих актуелних српских 
мислилаца до сад најсолидније 
и најувјерљивије објаснио фено-
мен самопорицања међу српским 
елитама, онда читаоце заинтере-
соване за разумијевање описане 
рецепције и евалуације доласка 
и наступа неколиких умјетника 
који су се истакли у понижавању 
Срба, њихове културе и идентите-
та, упућујем на његово дјело.

Овдје написано може бити 
тек једна фус-нота његовим 
аргументима у препознавању 
и дешифровању српског 
самопорицања. Уколико, пак, 
неко и овај текстић не доживи и не 
вреднује као израз нетолеранције, 
а можда чак и као нови прилог 
самопорицању.

Слободан НАГРАДИЋ

ТРИ ПЈЕСМЕ

ДЕЛИРИЈУМ ТРЕМЕНС
Сизифовском упорношћу побеђујем смрт животом,
    па ме зато сретате лудог и изван моје песме.
           Делиријум тременс замена ми за смрт,
                за поражен цвет, за нашу љубав.

  Она сад улази у зору.
        Дугокоса. Небо је црвено.
            Пијем...
    Делиријум тременс.

  У мени јавља се сумња
    да се моја песма неће у ружу никад процветати
      јер иза нас остаје празнина,
         само понеко засади цвет.

 Сад поново видим. Она улази у зору.
  Нага. Дојке јој румене.
     Разговарам са њом.
        Сада је опет нема.
       Делиријум тременс.
       Делиријум тременс.

ПИЈАНАЦ И СЕНКА ПЛЕСАЧИЦЕ

 Сенка плесачице дијадема светлости
  лелуја пред очима пожуде
          ко албатрос у загрљају ветра.

  Бизарно је лепа њена игра,
          пијанци често зову конобарице.

  Мрља вина на бедру сенке
           и орнамент разбијене чаше.
        Ускоро на прсте ће проговорити
  кад пијани додирну јој дојке.

    ЕПИТАФ
  
  Платио конобару своје последње пиће
     и сам себи запалио посмртну свећу.

       Смрти, после тебе из моје јетре
              изникнут ће виногради
              и зато молим те дозволи

да се као вино у живот поново вратим.
    

Светислав ОЉАЧА
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Н e к o   д р у г и

Бивaм, будeм или тeк прeбивaм
у нeкoм мjeсту- нeкoмe шугaвoм дaнaс,
сaњaм ли, вртим ли сe, смиjeшим ли сe-
или сaм мoждa oзбиљaн,
oсaмљeн и гoркo ћутљив.

Свe тo, a мoгућe и нeштo пoсвe другo,
свe- a сaмo зa jeдним жудим,
тoликo силнo жeлим дa сaм нeкo други,
нeкo, нeки, нeчиjи, нeкoмe знaнaц,
приjaтeљ и ништa другo.

К o м ф o р м и с т и

Лaкo им je: трчe зa кaриjeрaмa,
пaтe зa углeдoм, згрћу, гoмилajу
и рaзмeћу- нaдмeћу сe и мeђусoбнo мрзe.
A у риjeтким трeнуцимa oдмoрa:
хрaнe кaнaринцe, учe пaпaгaje,
милуjу и чeшљajу рaзмaжeнe мaчкe,
извoдe псe у шeтњу, успут сe чуjу
или мoждa сврaтe дo љубaвницe,
пa сe врaтe свojим зajaпурeним,
                      пoдбулим жeнaмa;
чeкajу нoћ и нeпрeстaнo jeднoличнo,
нaпeтo и рaзaпeтo сутрa.
Лиjeпo им je.

O в o   j e   в р и j e м e
Oвo je вриjeмe oсoбeњaкa, чудaкa,
Вриjeмe сурoвaцa, лицeмjeрa, лaктaрoшa.
Oвo je вриjeмe сукoбa, oтимaчинe.
Вриjeмe aпсурдa. Црнo вриjeмe злa,
глaди, ужaсa, сузa- свeoпштeг удeсa.
Oвo je вриjeмe oбeзврeмeњeнo,
oнo je oбeшчaшћeнo, oбeсмишљeнo-
бeз чoвjeкa у њeму.

Душкo Ж.ПOПOВИЋ

НЕБЕСКА ЗЕМЉА
Кријем те снажну, сањану,
кад хајке стану, 
да ти лијечим рану.
Кријем те умиљату драгу,
да те не нађу. 
Сад су ти на трагу.
Хоће да те ране, сахране,
да те згазе, прегазе, унаказе.
Мисле дс смију
 да те убију.

Кријем те пркосну, чедну,
немирну, вриједну, уморну и жедну.
У њедра те кријем, 
да те насмијем и угријем,
да те нахраним...отхраним.
Кријем те красна љепотице, 
међу свице, 
међу птице, међу травке мале, 
да те не спале.

Ти си бесмртна, трајна, 
свјетлуцава, бајна,
тајна бескрајна.

Чувам те, док вријеме вјетра не прође,
док бијела свјетлост не дође.
Нашао сам скровишта нова,
између врба, липа, јасенова,
мрака, облака, јаве и снова.

Марко РАУЛИЋ

О аутору
Рођен (5. августа 1949.) и живи у Милошевцу 

код Модриче 
Објавио:РАТ И ОКО-ратрна поезија, ТО 

ЈЕ ЛАКО, ТО ЗНА СВАКО-поезија за дјецу, 
ПОТКИВАЊЕ ПТИЦЕ-пјесме, БУНАРИ И БРЕГО-
ВИ-приче, РАТ И ОКО-роман, ОТВОРЕНЕ КУЋЕ 
СПАВАЈУЋЕ-прошлост и обичаји,  СВИЦИ И ТЕС-
ЛА У ВАНВРЕМЕНУ-роман,  ПЈЕСМАРИЦА-збирка 
модри~ких пјесника,  СА ТАЛАСА МОДРОГ ГРАДА 
И још петнаестак других наслова.
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Валентина Дувњак

Савјест у ноћи
1.

“Човјек који има времена да 
пише у овим ноћним часовима 
у мислима путује, путује тамо 
гдје би у тренутку док се стварају 
слова на папиру, желио да буде. 
Када на сваком кораку видиш 
само оно што ти испуњава душу, 
пожељећеш да ти сутрашњи дан 
прође брзином секунде.

Како објаснити некоме да 
мало стабло бора сија животом 
и њежношћу, толико да поже-
лиш да га загрлиш и захвалиш 
му што је дио твоје среће. Чак и 
стари камен учествовао је у тој 
малој представи коју је судбина 
режирала за двије душе које се 
растају а држе се за руке. О како 
је лијепо слушати вјетар сакри-
вен у загрљају неба...”

2.

“Вријеме пролази а уздах 
остаје исти. Тешко ми је да 
прихватим неке ствари које се 
подразумијевају и које су другим 
људима приоритет.

Шта нас то тјера да се плаши-
мо бити оно што заиста јесмо и 
што је у ствари оно што се неко-
ме допало. Неко је са нама због 
тога што смо такви какви јесмо, а 
ми се трудимо да се промијенимо 
и патимо што нисмо другачији 
како би задржали ту особу која 
је са нама.Нестало ми је смисла 
када схватих ову бесмисао...

Дани пролазе, након једнога 
дана као да долази још један исти 
такав који почиње на исто сло-
во. Многоличност и разноврс-
ност мисли у тренутку који 
треба садржавати једноличност 
састављену од двије личности.

Додир њежан као лептир и 
краткотрајан исто тако, подсјети 

да су душе близу, али све остало 
је само игра човјека самог са со-
бом.

Пјена је најљепши дио таласа 
али она и најбрже нестаје, траје 
кратко али се дуго памти.

Кораци и гласови неких лица 
мијешају се са овом тишином, 
логично када је ово мјесто у 
питању али нелогично када је 
жеља у питању.

Тренутак је потребан да 
осјетиш срећу али то се у тре-

нутку, за пар тренутака нулира 
и нестаје, остаје само празнина 
и избрисани трагови...

Понекад заплачи али када 
нико не види јер тешко је 
објаснити некоме зашто се плаче 
без разлога, не могу сви да виде 
разлог који се носи у души, за то 
требају осјећања, а не вид.

Опет пада киша, кишобран је 
у торби, а капљице кише управо 
тамо гдје су и требале бити-на 
мојој коси, на мом лицу...”
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Валентина Дувњак: Лијепа купрешка бајка

ВИЛА НА КУПРЕШКОЈ 
ВИСОРАВНИ

Валентина је прије двије годи-
не, не могавши дуго добити 

никакав посао у Бањалуци, гдје је 
провела своје двије ‘избјегличке 
деценије’, умјесто да оде у ино-
странство као многи други мла-
ди људи, одлучила да се врати 
на родну Купрешку висораван. 
Без крова над главом, кренула је 
од нуле, храбро запалила ватру 
на прадједовском огњишту и - 
успјела!

Када сам ономад резигнира-
но закључио своју ратну при-
чу ’Купрешка крвава бајка’ у 
књизи ‘Енергија печених волова’, 
са гробљима, прогнаним наро-
дом и пораженом војском која 
је заувијек отишла у легенду, 
нисам ни слутио да ће се из пе-
пела опет подићи најљепши зна-
ци живота. Посљедњих мјесеци 
бројни медији пишу и говоре о 
планинској доброј вили, Вален-
тини Дувњак, такорећи фено-
мену и чуду од дјевојке, бившој 
новинарки-водитељки и студен-
тици из Бање Луке, која је уз рат 
са сестром и родитељима избјегла 
са Купреса. Али, гле чуда, умјесто 
да је спаковала кофер и отиснула 
се у бијели свијет, за бољим жи-
вотом, камо су отишли неки њени 
Маловчани, изузев оних које су 
рат и смрт затекли на кућном 
прагу априла 1992, какву су суд-
бину доживјели и њен дјед, два 
стрица и рођаци, она је урадила 
супротно. Та сјајна цура у љето 
2015. године, разочарана у људе 
и друштво које младом човјеку 
не даје никакву наду и животну 
шансу, вратила се у своје сруше-
но и спаљено село Доњи Мало-
ван, гдје ни камен на камену није 
остао, гдје минска поља још нису 
разминирана. Вратила се у голему 
неизвјесност! Без крова над гла-
вом кренула је од нуле, храбро 

запалила ватру на прадједовском 
огњисту и - успјела.

Као вила из бајке, јунакиња, 
ова храбра жена, након што је 
својим њезним рукама и вољом 
снажнијом од ерупције вулкана, 
направила свој кров над гла-
вом, култивисала врт, форми-
рала скроман сточни фонд са 
нешто кока, оваца и два вјерна 
пса чувара, Шарпланинца, за-
почела је узгој биљних култу-
ра које успијевају на тој краској 
висоравни на хиљаду и двјесто 
метара надморске висине! Данас 
за ову хероину знају људи диљем 
Босне и Херцеговине и шире, као 
изузетног произвођаћа здраве 
хране, органског поврћа, мркве 
велике попут репе, цвекле, лука, 
купуса и кромпира-Маловањка 
са Купреса, уплетено с природом! 
Под рекламним слоганом 100% 
ПРИРОДА-100% ДОМАЋЕ, пла-
сира своје производе широм РС 
и Федерације БиХ. У равнотежи 
са суровом природом, горе гдје 
вјетар непрестано фијуће, на-
шла је свој душевни мир, равно-
тежу, унутрашњу срећу и спокој, 
царство слободе и независност 
од лицемјерне, декадентне и у 
смраду, корупцији, лажима и об-
манама огрезле цивилизацијске 
жабокречине!

Дању ова талентована, 
распјевана и вриједна дјевојка, 
обрађује земљу, вози трактор који 
јој посуде сусједи купрешки Хрва-
ти, режзе дрва, зида димњак на 
својој топлој кућици, дружи се са 
својим животињама и биљкама, а 
ноћу ужива у самоћи, ослушкујући 
завијање вукова и њихово 
дозивање са псима. Загледана у 
звјездано небо, пише есеје, њезне 
и сјајне књижевне бисере, чисте 
и племените дјевојаћке душе, ин-
спирисане самоћом и добротом 
племените дјевојке која се хра-

бро вратила исконским људским 
вриједностима, љубави према 
природи и есенцијалном животу, 
растерећена материјалистићког 
проклетства и других баласта 
труле цивилизације.

Вилу са Купреса, посјетио сам 
о Богородици 14. октобра, ове 
2017. године. Била је субота. На 
Купрешкој висоравни лијеп, сун-
чан јесењи дан, право Михољско 
љето. Упознао сам Валентину и 
њене родитеље, који су и након 
четврт вијека од рата, још увијек 
избјеглице и подстанари у Бањој 
Луци, а сестра Вероника, дипло-
мирани грађевински инжењер, 
већ седам година на бироу, без 
шансе за посао! Те октобарске су-
боте, био је светац па нису радили 
у пољу, али су ме домаћински и 
срдачно дочекали. Валентина ми 
је са поносом показала свој, пра-
ви ботанички врт, породицно 
стабло које је насликала на зиду 
своје куће... Прићали смо о жи-
воту у планини, а присјетила се 
и свог рада у Бањалуци, својих 
редакција, ТВ ‘Св.Георгије’, Ра-
дио Слободне Европе и првог 
интервјуа са Алуном Робертсом.
Отишао сам са Купреса сјетан, са 
сузом у оку, док је у сутон, сунце 
на западу замицало иза оброна-
ка Чајуше. Био је то симболицни 
наставак моје Купрешке ‘крваве 
бајке’, можда потрага за давно, у 
рату изгубљеном љубави! Ех, да 
сам птица па да полетим горе у 
орканске висове у царство сло-
боде... Валентина Дувњак, хра-
бра дјевојка, у чијем имену је 
љубав, истинска је, ријетка и 
драгоцјена ‘савјест друштва’, која 
својом скромношћу и мудрошћу, 
озбиљно опомиње деморализова-
но и дехуманизовано друштво ‘на 
рубу памети’!

Др Раде ДУЈАКОВИЋ
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Књижевна критика

О БЕРИЋЕВИМ ИГРАМА 
ПРИВИДА

(Миладин БЕРИЋ: „АТЛАНТИДА“, Бесједа, Бања Лука 2017)

Треба нагласити да је по 
основној вокацији Миладин 

Берић врстан песник, што и 
потврђује његова најновија књига 
поезије лишена сваке сатиричне 
назнаке, која не случајно носи 
име „Атлантида“, иначе потврђен 
је и афирмисан сатиричар са око 
двадесет књига из те обласи. Он 
као песник, није подлегао било 
каквим утицајима са стране, иако 
се модерност његовог поетског 
исказа не може оспоравати. Она 
се огледа делимично у ломљивом 
и слободном стиху, који је песник 
у неким песмамаприхватио као 
један од начина и могућности 
властитог  поетског говора и 
лексичко језичке версификације. 

Свестан властите стваралачке 
аске з е  Ми ла дин Берић 
дефинитивно остаје на терену 
традиционалног песништва, у 
атарима чисте лирике. Дакле, с 
правом можемо казати да Берић 
припада оној реткој групи песника 
који пишу душом и срцем, оно што 
преживљавају сопствени нерви 
и у своју поетику удева моћни 
лирски набој зачињен мисаоним 
узмасима, који следе интуицију 
и  она најчистија лична осећања. 
Није ово поезија конструкције. 
Нема овде непотребне игре 
речима. Мада игре итекако много 
има у Берићевој поетици. Нема 
скривања иза недоречености. 
Нема лажних и преувеличаних 
заноса. Нема опсене и обмане, 
лексичке глазуре, језичких 
вратоломија, којих је препуна 
такозвана модерна поезија. Берић 
је одабрао свој песнички пут, 
препознатљив и јасан у сваком 
случају и њиме се креће без 
недоумица и посртања. Он зна да 
постоји читалачка публика којој 

његова поетика неће бити страна. 
И на такве читаоце сладокусце  и 
рачуна. И нема намеру да кокетира 
са савременом критиком, уколика 
таква у нас упоште и постоји. Њега 
спонтано и искрено  осећање и 
проживљавање света води до 
високих песничких узлета, што 
ова најновија Берићева књига 
својом садржајношћу апсолутно 
потврђује. 

Песник је уверен да има своју 
„Атлантиду“, она је скривена у 
њему самом, у њој по потреби 
понире и бежи као ка коначном 
спасењу од опасности које вребају 
у свету који се  мора делити са 
онима који не маре за узвишеност 
духа, за креативна надахнућа,  
племенитост, лепоту сваке врсте, 
којима деструкција и рушитељска 
моћ попуњавају мента лне 
празнине и којима се песник  
супроставља и тим неочекиваним 
бекствима у онострано. Дакле, 
у митско. У легенду. Поезијом 
Миладина Берића доминирају 
колико завичајни мотиви, толико 
и митолошки и историјски(у 
трећем делу књиге“Улицом 
дванаест звјездица“)обојени 
наноси патине векова, прохујалих 
крвотоком једног умноженог 
бића, дакле: теку венаматрагаоца 
за истином и суштаством.И тај  
разгранати крвоток упливава у 
Берићев свет фантазмагорија, у 
његово властито окриље маште па 
и оног што је свакако преживљено 
и дубоко усађено у корен бића. 
Песнички животопис Миладина 
Берића се може посматрати као 
мапа утиснута на властитој кожи, 
која песнику у њему служи као 
путоказ да се негде, на том путу 
неизвесности, не загуби и не 
залута. Ипак, такву загубљеност 

и рекло би се бескрајна и 
непредвидива лутања самим 
собом, песник признаје:немогуће 
је избећи. 

У сталном додиру са светом, 
кроз свеколику Берићеву 
поетику, провејавају депресивни 
призвук, меланхолија и горка 
животна искуства. Његове песме 
су сведочанства о времену, о 
замагљеном простору једне 
нестварно моћне збиље,коју 
морамо да живимо и која урушава 
темеље традиције, подрива свако 
надање да постоји смисленији и 
бољи свет, указује и на ону осојну 
страну људске природе.

“Атлантида“ Миладина Берића 
је подељена на три циклуса 
песама. Први је „Светионик“, по-
том део насловљен као и назив 
књиге“Атлантида“ и завршни ци-
клус именован“Улицом дванаест 
звјездица“.

У првом и другом делу ове 
књиге, песникове фасцинације 
задиру у оне њему најважније 
рефлексије властитог животописа, 
помоћу којегон обухвата једну 
широку лепезу осећајности у 
временима која јесу минула, али 
лепоте које су храниле песникову 
душу и срце нису  нестале. Сећања 
су срећом моћнија од заборава. 
Додирујући светове универзалног, 
онако Бодлеровски речено, 
песник верује да ће макар кроз 
песму успоставити праведније 
односе са светом, који није баш 
наклоњен људима који у први 
план истичу своје емотивне 
заносе, да ће тако макар и речима 
надвладати моћ пролазности 
и заборава, да неће дозволити 
ништавилу да буде моћније од 
живота и песме, која, како то 
само песници виде, чува живот 
од погубног деловања безнађа, 
апатије и безвољности, која је 
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у овим последњим временима 
узела толико маха. Берићеви 
стихови, уткани у ову поетску 
књигу, могу се окарактерисати 
као део неке његове личне 
животне поемегде на површину 
поетског замаха често израњају 
фаталистичке визије у којима 
је сваки трагаоц на неки начин 
изложен патњи и предодређен 
за свакојаке ломове, па често и 
неславан крај. Тај мрак и та сета 
која провејава овом поетиком као 
да песника ослобађају оне личне 
тескобе, захваљујући којој су и 
ове песме настајале. Тако се чуваи 
нормалност и тако се песмом 
пркоси  налетима свеколиких 
болештина а понајвише лудила, па 
макар оно било и креативно, што 
код песника и јесте. Можда без  
деловања тог  креативног лудила 
ни песама не би било. Стога, 
ово и јесте поетика суморних 
расположења, која одражава 
велики немир чула, али ритмика 
и музикалност Берићевих стихова 
се претвара у бруј који одагони и 
развејава оне злокобне мракове, и 
порука која на крају уследи доноси 
афирмативно значење. Све је у 
овој поетици санолико,понајвише 
када се говори о љубави, теми која 
у читавој овој књизи заокупља 
песника.Тако се он макар у песми 
склања од животних недаћа, у 
снажном песничком заносу, у 
обрту који се не очекује.Песник се 
не ослобађа невеселих сензација 
света, а још мање потиштености, 
па и цинизма, који у неким 
песмама из ове књиге провејава. 
Експресивно-интуитивне слике 
проткане су сталним осећајем 
љубави према некој имагинарној 
жени, која је само у почетку 
песнику била светионик наде и 
махом велики део неостварених 
жеља да се путеност до краја 
одживи, да би се на крају те опсене 
па и привида из ране младости, 
песничка слика преточила 
у магличасти облик, и све је 
нестајало у неком недоступном 
и новом свету у некој можда, или 
понајвише личној „Атлантитди“.

Мада се за Миладина 
Берића комотно може рећи 
да је доиста песник интимне 
атмосфере, његове поруке су 
универзалне и пријемчиве у 

времену у којем живимо и пре 
свега ове апологеме су лако 
читљиве што свакако доприноси 
популарности али и потреби за 
читањем његових песама. Берић 
је један од оних  песника старога 
кова, чија вредност расте у 
трајању и не подлеже тренутним 
помодностима и варљивим 
усхићењима. Силазећи у тамне 
светове и просторе подсвести, 
песник нам открива вишезначност 
свог поетског наратива, тако да 
испољавање лирског субјекта ни 
на тренутак не умањује лепоту 
ове поетике. Поетска линија 
којом се Берић креће проткана је 
осебујном маштом,  осмишљена 
и дочарана бојама  природе, 
каткад и оним дугиним, које 
су увекзбог недоступности и 
најлепше и најтајновитије, па 
све до једноставних и обичних 
елемента стварности које нуди 
свакодневица. 

Широк је тај пут којим се у свом 
поетском замаху креће песник 
Миладин Берић.  И није увек то 
утабана стаза, некад је то набујала 
дивља река, препуна немирних 
вртлога, истих оних у којима је 
нестала и она митска „Атланти-
да“ али такође и Берићевска Ат-
лантида у коју урањају и у којој 
заувек нестајусве оне важне и не-
важне, редне и узгредне песнико-
ве љубави. 

Људски живот није само 
једна прича, па ни љубав није 
једна и једина, већ се разгранава 
и умножава током живота, али 
само остају трагови оних љубави 
због којих се несаницом хранило, 
патило и чекало. Понајвише 
недостају баш таквебезимене 
љубави, које су се загубиле у 
недореченом и далеком витлају 
ванвременских догодовштина. 
Из неког, каткад и необјашњивог 
разлога,рекло би се без престанка 
жалимо за тим неоствареним 
и недореченим, а толико 
жељеним љубавима и једино 
што пролазности одолева остаје 
та непролазна чежња, која ће се 
једном и некад, као што је  код 
Берића случај, у песму преточити.

Све је код овог песника у 
слутњи и недоумици, отуда у првој 
песми у књизи, насловљеној речју 
неодређеног значења „Можда“, 

песник покушава да се ишчупа 
из нараслих брига и муљне 
равнотеже, да би тако ослобођен 
властите грешности након свих 
еона и кроз призму небеса, 
ипакгрешаноткривао затурени 
животопис испод коре храста. 
На крају песник одгонета упитну 
тајну коју је живот поставио, да 
је све у трагалаштву нејасно  и да 
је све само „траг до трага“, тало-
жен попут прашине на анђеоском 
путу, који раздваја светлост од 
мрака и да је све што се догађа 
некаква „реприза“минулог жи-
вота, нека поновљена стварност, 
из које нико, па ни песник не из-
влачи поуку. Ипак само у песми 
све је могуће и није могуће. Можда 
је песма увод у неку другу тајну, 
која ће бити одгонетнута када 
се помиримо са  чињеницом да 
све сем живота може имати ону 
поменуту „репризу“.

У троделној песми „Призма“, 
одређеније песми у песмама, 
песник моћно проповеда и каже 
да ће“вечно да светли у свеопштем 
мраку“. У књизи, негде при 
њеном крају постоји још једна 
песма“Свијећа у Дечанима“ где 
Берић успева да песму  удене у 
другу песму, где је једна песма 
оно намагнетисано осовинско 
станиште и вретено и вртложно 
тело, а друга је као одело човека, 
чува од било чега што би песми 
костуру могло да засмета или 
нашкоди. Једно  описује друго, 
као сијамски близанци повезано 
у чворове језика који се не дају 
издвајати и размрсити. Збуњује 
овакав начин казивања и песничко 
заодевања, али је и за похвалу 
сасвим оригиналан приступ 
једне несвакидашње  песничке 
конструкције. У „Призми“ и једна 
и друга и трећа песма надограђују 
садржај који је како то изгледа већ у 
првој песми био дефинисан. У овој 
песми роморе Берићеверазроке 
кише, или нас заслепљује 
„зрикава светлост“,њишу се као 
на ветру „влати наде и влати 
безнађа“ и све то утања у „смирај 
свеопштег хаоса“који ће устукну-
ти пред усудом када ће „из урне“ 
слободно речено из згаришта 
измилети сотона, који ће се огњу и 
ништавилу вратити само ако тада 
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покупи и собом поведе „нултог 
човека“.

Очекивано, песма „Светионик“ 
по којој је и читав циклус песама 
добио име, писана је слободним 
стихом, говори о љубави 
„ушушканој у правријеме далеко 
прије свих календара“ и на том ме-
сту сусретања са судбином, која 
увек поставља трагаоцу замке, али 
и сусретања са драганом која то 
никада неће у потпуности бити, 
песник долази на тај састанак „са 
ружом у зубима“, верујући да  се 
може све изгубити сем „смисао за 
цвијеће“. Но, суђено је у смирају 
једног предугог чекања да се сен-
ке увек нечујно мимоиђу, као 
и снови што се не могу никада 
срести, док светионик чува тајне 
бродоломника, али и тајне оних 
којима је живот сачувао.Песник се 
мири са истином која срце и душу 
не храни, али је и даље препуна 
блештавила, отуда и од када је она 
девојана, лепота санолика, што је 
и даље безимена, ко зна где „од-
лепршала“ у његовим очима го-
сподари сета и траг  вечне свет-
лости којом и Берићев светионик 
разагони тмине, раздваја ноћне од 
дневних боја, мада  је  у сновима  
губитничким остало тако мало 
светлости и плаветнила. Лава 
куља из жиже заборава, али 
околиш не уништава, јер њена 
примарна улога је да „отопли 
срећу“. Певајући о забораву као 
нечему што унижава снагу чула, 
песник каже“Заборави се само 
оно/што у нама на махове спава/и 
што плови са друге стране/
пустоши и заборава/. Дакле, све 
се једном заборави па и оно што 
никада није било „бољка“. Све 
се у песмама Миладина Берића 
одвија на реалацији између  
јаве огрезле у сету и сна који 
покушава да  осмисли јаву на 
свој начин и изван онога што та 
јава јесте. Снови имају правои 
на своје вратоломије и немогуће 
подухвате. У њима се све своди на 
бескрајну игру привида и опсена, 
могућег и немогућег. Без игре нема 
ни уласка у сан. Сневач је само 
услужни сервис и један одавно 
утемељен „сабирни центар“ где 
се све човеково збраја и таложи, 
али се исто тако и урушава. И опет 
се песник окреће заборављеним 

стаништима која“плешу свој 
танго“, а песник застане на ве-
трометини и на оном што је 
неодређено и „између“ и што само 
„ријетки пронађу“.

Постоји ли излаз за песника 
трагаоца и онога ко залута у својој 
глави? Песник  чврсто верује да 
негде постоје „врата“ и да их само 
треба пронаћи. И није важно 
улазили неко или излази на та 
врата. И док песник „петролејке 
раставља на свице“ у песми „Пој 
Сирене“ све нестаје у привидима 
и измаглицама морске пене, па и 
лик жене за којом се трага и само 
тишина „која попут капље кише 
падне на ревер“ загони у круж-
ницу из које као да излаза нема. 
И негде из подсвести, као ехо не-
ког далеког и непознатог мора до-
плута песма сирена, које можда 
од свих нестварних бића једине 
знају тајно боравиште изгубљене 
Атлантиде.Али како наћи одго-
вор, ако си задојен смртношћу, 
одговор на то вечно питање свих 
који трагају за изгубљеним све-
том у нама. И свакако„ако ствар-
ности уопште има“, питање 
није случајно постављено, јер 
у песми „Тајна Вечера“ песник 
урања у тишину стару неколико 
векова, и верује и не верује да 
негде постоји свет који „може 
да се оплоди у тежини крста/
који будемо носили ка Голготи/. 
У песми „Све је привиђење па 
и животи сами“, песник „крвљу 
боји успомене“ док лет учи над 
понором, да би осокољен новим 
спознајама заборављајући на на-
гон који га је у неизвесност от-
ерао, истину о себи и другима от-
крива у „мутном огледалу(песма 
„Круг“) и тамо где се заборавља 
на почетак, јер он припада неком 
другом свету. Гасећи жеђ „крвавом 
росом“ која се  окрепљујући 
слива по „сланим ребрима“ у 
трагању за немогућим и када 
тама на очи легне као на коњско 
копито потковица, једино што 
обећавајуће делује јесте слушање 
тишине у двоје  док песма славуја, 
те изгубљене и помало митске 
птице успева да и лишће „гони 
у дрхтаје“ (песма „Славуј“). Када 
је огледалоразбијено баксузлуку 
се на пут не може стати. И мада 
је „понекад потребна само 

нит/не крај/и не почетак/ све 
ће окончати и дилеме решити 
„пиштољ и метак“, (песма „Залуд 
се пуцало“.) Коначно, песник 
након свих мучења и изнуривања, 
након многобројних бесаних ноћи 
и невидљивих крволиптања, 
једва чујне стихове пушта низ 
каскаде, ипак није он, иако је 
имао намеру да исто то каже, она 
га је предухитрила и рекла“једина 
димензија коју зна јесте љубав“.
Али овај њен крик немоћи и по-
руку која се није смела прећутати, 
поета није јасно чуо. Вратио му 
се тај примални крик оностраног 
као ехо у неко ново и зло време, 
само да подсећа и рањава, да 
осуђује и да проповеда болну 
отупелост чула, од које лека нема. 
Најтужније и то поета признаје, 
доноси спознаја да се „све на крају 
сведе на неке повучене тренутке“ 
повучене дакле из живота, јер  
требаразумети нагонекоје је про-
гутало време и коначно се по-
мирити са спознањем да за оно 
што срце може да види, нису 
очи потребне. Тада не преостаје 
ништа друго до да се уточиште 
тражи код туге „која пјева свој 
опори блуз“(песма“Прије но 
што ме вјетар разнесе“). Белину 
папира у песми замењује древни  
Пергамент, што је наслов још једне 
песме из ове књиге. У „тавним“ 
ноћима душа везе игроказе 
горким мастилом које се справља 
од коприва оскоруша. Изнад свега 
лебди ореол  светлости који баца 
сенке на „глуво коло“ јер у том 
вртлогу помаме сем „ријечи“ ни-
чег немау видокругу. Јесу ли речи 
довољно исказиве и моћне да се 
ухвате у коштац са пролазношћу, 
која провејава и крије се у 
празнинама старог породичног 
ормара на којем по обичају 
дуње сазревају до лепоте која се 
лови многобројним чулима, где 
опсењивачки делује непоновљиви 
мирис, а тај ормар који не знамо 
шта у себи крије, да ли је то у 
њему баш празнина, у својој сржи 
и изван контроле случаја, како 
песник верује “муњама је задојен“.  
(фрагмент)

Веселин МИШНИЋ
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Књижевна заједница „Васо Пелагић“ Бања Лука

ПРАЗНИЧНО ДАРИВАЊЕ 
КЊИГА 

Књижевна заједница „Васо 
Пелагић“ из Бања Луке 

поклонила је књиге Основној 
школи „Васо Пелагић“ из  
Пелагићева. Тим поводом у школи 
је одржана свечаност на којој су 
ученици, руководство школе и 
наставно особље дародавцима 
припремили културни програм и 
ручак захвалности.

Ученици Јована Јовичић, 
Теодора Каиновић, Калина 
Миличић, Адријана Крстић, 
Стефанела Татомировић, Драгана 
Пејкић, Мирко Савкић, Драгана 
Ђукић и Александар Сапардић су 
читали своје радове.  

Директор школе Олга Лазић из-
разила је захвалност на вриједној 
донација књига школској библи-
отеци.  

Она је истакла да настоје што 
више ученике одвојити од савре-
мених комуникација/рачунара, те-
лефона/, и приближити их књизи.

Школа броји укупно 264 
ученика. Библиотекарка Мил-
ка Лазић каже да осим ученика 
школе књиге користе и студенти 
са простора општине, и да имају 
око 9.000 књига. 

У име Књижевне заједнице 
„Васо Пелагић“ Бања Лука, обра-
тио се главни и одговорни уред-

ник Ранко Прерадовић, који је 
рекао да су поклонили 250 књига, 
и да ће у наредном времену покло-
нити још толико. 

„ Књижевна заједница је осно-
вана прије 20 година и објавили 
смо 682 наслова. Међу ауторима је 
највише са простора Посавине. То 
је потенцијал на пољу књижевног 
стваралаштва, једно богатство. 
Веома драго ми је што разговара-
мо данас о будућим активности-
ма“, рекао је Прерадовић, који је 
говорио и стихове из својих збир-
ки пјесама. 

Стихове су говорили и Стев-
ка Козић- Прерадовић и мла-
да пјесникиња Евита Бојковац 
из Дервенте, и „украсили“ 
новогодишњи чин даривања 
књига.  

Свечаности су присуствовали 
и начелник општине Пелагићево 
Симо Стакић, Вито Бојковац из 
Дервенте, и власник Регионалног 
листа „Посавске новости“ Ненад 
Симић.  

Начелник Стакић се захвалио 
на вриједном поклону, и истакао 
значај лика и дјела Васе Пелагића 
за локалну заједницу. 

„Осмислили смо шта нам је 
радити. Донијели смо Програм 
афирмације Пелагићева кроз лик 
и дјело Васе Пелагића. Са тим до-
кументом упознали смо Владу 
РС, министарство просвјете и 
културе. Желимо да укључимо 
и Владу Србије да нам помогне у 
реализацији програма. Вјерујем у 
успјех“ , рекао је Стакић. 

Н. СИМИЋ



ДВА КРИЛА 
СРБИЈЕ - ДВА 
ДУГИНА ЛУКА

Бели Анђео раширио 
Два бијела крила
И усмјерио поглед 
У Зјеницу Србије
У Храм Светог Саве

Србија попут Белог анђела
Раширила два своја Крила
И усмјерила поглед на лијеву 
И десну страну Неба

Лијево Крило Дрином спојено 
Десно Дунавом повезано
Њено лијево око гледа 
На Бањалуку и Врбас
И Храм Свете Тројице
А десно њежно посматра
Белобрешку и Неру
И манастир Базјаш

Бели Анђео у душу Србије 
Уселио свјетлост Светог Саве
А из срца Србије
Извиру два дугина лука
(Два анђеоска крила)
Лијевим спаја
Врбас са Великом Моравом 
Десним луком
Неру са три Мораве 

И три српска мјеста
Бањалуку 
И Белобрешку
Са Београдом 

И три српске светиње 
(Дјецу Хиландара)
Храм Христа Спаситеља
И манастир Базјаш
Са Храмом Светог Саве

И три српске ријеке 
Врбас Мораву и Неру
Са српским дијелом Дунава

У срцу Белог Анђела
У бијелој души Србије

Дани Преображења  
Срба у Румунији, 2017.

Признања за 
Живка Вујића

Бањалучки  Живко Вујић освојио је 
пјесмом “Лазар на Вучијаку” традиционалну 
Видовданску плакету, као побједник 17. 
пјесничких сусрета “Своме роду од Косова 
до данас” који су организовани код Спомен-
храма цара Лазара на Вучијаку.Ове сусрете 
организује Српски књижевни клуб „Таласи“, 
Прњавор. Иначе, у прошлој 2017. години овај 
је стваралац добио још бројне награде: Прва на-
града за афоризам на конкурсу за најбољи афори-
зам манифестације “Летњи улични ерски кабаре“ 
у Чајетини, побједник 16. Кочићевог сатиричног 
пера на Кочићевим данима у Челареву код Бачке 
Паланке пјесмом „Кочићу, откачићу“, прва награда 
за прозно дјело на конкурсу „Истина о Србима“ 
у Градишци a причa нoси нaслoв „Свeти штaп je 
испливao“ и нaгрaдна гостовања на 22. Мајским 
сусретима писаца дијаспоре у Франкфурту на 
Мајни, Дани Преображења Срба у Румунији и 
„Koреенима у походе“ од Франкфурта на Мајни, 
преко Опленацa, Нишa, Лисине, Деспотовацa, до 
Београда.

Истовремено, примљен је у чланство 
Београдског афористичког круга, а с њиме и 
сатиричиари Небојша Иваштанин и Ђорђе 
Латиновић.




