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Дoђoшe врeмeнa прoрoк 
нeврeмeнa

Дођоше времена пророк невремена,
Сатана из таме – отима се леду...

Од вируса копне: муж, деца и жена,
дошло... не дај Боже, не иде по реду!

Дођоше времена пророк невремена,
Алхемије демон земљи зуб живота наче.

Натура у црном завијена њена...
Дошло... не дај Боже, деда за унуком плаче!

Дођоше времена пророк невремена,
Док ћелија друштва дрхти иза трема –

Ванземаљска уштва, нов круг сада спрема
Дошло, не дај Боже, да ваздуха има, али даха нема!

Дођоше времена пророк невремена,
Сав загрљај, додир, оте драгон сиви...
На земљу се грозна сручи анатема – 

Само... Не дај боже, да нам мртви буду
/милији но живи.

Живот пише поеме, романе

Од почетка до самога краја,
Живот виси на танамо концу
Стара кока чим не носи јаја
Врло брзо заврши у лонцу.

Живот пише поеме, романе
Не зна ко ће којим путем поћи,,

Чекајући јутро да осване
Црним вином прекраћујем ноћи.

Од почетка до самога краја
Смењују се и киша и дуга,
Од сјаја је мало до очаја – 

Сви из истог зачараног круга.

Живот пише поеме, романе,
Не знаа ко ће којим путем поћи,

Полагано крадем Богу дане – 
Црним вином прекраћујем ноћи.

Влaдимир СTOJAНOВИЋ

АНАМНЕЗА ЈЕДНОГ 
ОПСТАНКА 

Постоји један мали – велики народ, збуњених осјећања, који не разликује 
пријатеље од непријатеља, тај народ не само да нема историјско памћење, 
некад се чини да нема дневног сјећања, тај народ пркоси великом исти-
ном опраштања

А.Ђ.В.
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Душко М.Петровић

Одбрана речи
1.

Ко год српски мисли, говори и пише забри-
нут је: како ће се завршити над нашим Косовом и 
Метојихом и да ли ће се завршити или ће остати да 
чека нека боља времена, боља за нас.

Оно што смо Резолуцијом УН 1244 добили на 
крају рата који смо (1999) изгубили требало би да је 
у миру најмање што би смо у свим преговорима – са-
да и убудуће мораали да добијемо, тј. сачувамо. Ако 
преговорима не можемо да остваримо нешто више, 
толико би смо морали.

Уз озбиљне и тешке притиске са Запада, присут-
на је и смешна „забрана“помињања речи Метохија. 
Забрану је изрекла „Скупштина Косова“, лажни пар-
ламент лажне државе на територији јужне српске 
покрајине.

Метох је, подсетимо, земља под управом мана-
стира, манастирско имање. На сваком мањем метоху 
Српске православне цркве била је и сада је капела, 
а на већим: црква, манастир. Област са много ме-
тоха названа је Метохија. У Метохији је, у Пећкој 
патријаршији, трон српских патријарха, у Метохији 
су Дечани и у царском Призрену Љевишка, а ништа 
од тога није млађе од 696 година. Зато та наша РЕЧ 
смета тој нарогушеној „Скупштини“; то значење и 
те векове би они да забране.

У сваком народу на свету писци ти који свом 
језику дају нове речи; и српски су писци успешни у 
томе, али би сада, ето, требали и да бране своје ре-
чи; најпреча је Метохија. Побунимо се против сваког, 
намерног или ненамерног, неизговарања Метохија 
уз Косово. Нека нам Косово и Метохија увек буду 
заједно. Ако одбрану те речи не схватимо озбиљно, 
могла би нам постати озбиљна и ова сада смешна 
забрана.

2.

Лепа је српска реч понос. Мајка се поноси сином 
који је подигао мост, па сада народ с једне лако може 
у посету родбини на другу обалу реке. Поносан је и 
спортиста са медаљом у рукама високо изнад глава, 
млади отац док фотографише дете своје у наручју 
мајци, велике су и поносне параде ратара са највећим 
приносом по хектару у својим општинама, параде 
учесника сабора народног стваралаштва...Цео на-
род је поносан на своје синове на Кошарама који су 
онолику силу зауставили силом своје мисли:“Иза 
нас је Србија“.

Ово што се сваке године громогласно назива „па-
радом поноса“ није и не може бити на понос – не 
зато што би се тиме некоме у шареној колони ускра-
тило сексуално опредељење, кад се и највиши орган 
државе, Народна скупштина, припрема за усвајање 
закона о истополним браковима, него што се тим 
називом покушава да се свим другима у овој земљи 
одузети могућност да се собом и својим делима јавно, 
на својим парадама поноса. То што се промовише 
„парадом поноса“ требало би назвати страном речју 
прајд (енгл. pride), јер је од тих страна и стигло то 
шетајуће промовисање, а лепу српску реч понос оста-
вити свима другима.

Узгред, верујем да су најпоноснији били Руси када 
су 17. јула 1944.организовали да кроз Москву про-
маршира 6о.ооо војника пораженог немачког фашиз-
ма – сви заробљени на руској територији.

На челу те огромне поворке пешачило је 19 гене-
рала и шест пуковника, сви у унформама са ордењем; 
иза њих је било преко хиљаду официра, а затим маса 
војника. На крају поворке су ишла возила за прање 
улица.(„Књижевне новине“)
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Oдлaзaк Даре Секулић

ИСТОЧНО САРАЈЕВО, АПРИЛА /СРНА/ - За 
све људе који су познавали пјесникињу Дару 

Секулић, поштовали је, пажљиво ослушкивали и 
пратили њене пјесничке поруке, уживали у њеној 
љубави и доброти, она никада неће умријети, а у њен 
бесмртни одлазак уткана је сва њена туга, поезија и 
љубав, рекао је данас Срни директор «Форум театра» 
из Источног Сарајева Витомир Митрић.

«Сада не морам ни умријети – говорила ми је Да-
ра, када би сјетно причала о томе како је завршила 
све што је планирала», присјетио се Митрић, Дарин 
дугогодишњи пријатељ и сарадник.

Дара Секулућ ће, истакао је он, бити вјечно ту, 
као и њена поезија и писана ријеч које досежу до 
неслућених висина и чувају њену пјесничку душу.

Посљедња збирка пјесама Даре Секулић «Одба-
чене пјесме» 2019. године објављена је у издаваштву 
Матичне бибилотеке Источно Сарајево, а рецензент 
је био српски пјесник и књижевник Стеван Тонтић.

«У годинама рата нисам писала пјесме. Не зато 
што музе ћуте кад топови ричу, већ зато што сам се у 
избјеглиштву борила за го живот, свој и своје унуча-
ди. Тек сам у Власотинцу, 1998. године, у неколико да-
на дивне јужне јесени, написала руковет пјесама које 
ће 2000. године ̀ Нолит` објавити у књизи ̀ Мој брат 
Тесла`, којој је претходило бомбардовање Србије 
од оног стравичног, крвничког тужиоца и судије у 
свијету», записала је Дара у уводној ријечи за «Од-
бачене пјесме».

Она је потврдила да многе њене пјесме заиста јесу 
«биле одбачене, али не и бачене...»

«Каква ће бити судбина оних пјесама које су и 
даље у својој невидљивој, затамњеној одаји? Показа-
ло се да сам неспособна о својим пјесмама да судим, 
неука да их вреднујем, а одбачене не могу да пребо-
лим нити заборавим», незаборавна је Дарина порука.

Српски пјесник, књижевник и филозоф Сте-
ван Тонтић истакао је да је Дарина поезија универ-
зално људска, антрополошки и егзистенцијално, 
освијешћена, са болним траговима трагичне историје 
у којој се живот пјесникиње одвија већ деведесет го-
дина.

«Она је интензивно живјела и говорила о све-
му што је провоцирало њену реакцију, њену лир-
ску истанчану, али и мисаоно продубљену ријеч, 
као свједочанство личног доживљаја и искуства у 
сјенци општег, народног страдања. Дара је испила 
многу горку чашу са неметнуте историјске трпезе 
и рекла многу тешку ријеч о испразности и бесмис-
лу живљења у насилном и безбожном свијету који 
је изгубио своје хумано лице», записао је Тонтић у 
рецензији «Одбачених пјесама».

Дара Секулић је добитник више пјесничких на-
града: Први добитник награде Саво Мркаљ, Награ-

да Златна струна за 1972. годину, Змајева награда за 
1997. годину, Печат вароши сремскокарловачке за 
2002. годину, Награда Српског просвјетног друшт-
ва «Просвјета», Награда Књижевни сусрети на Ко-
зари 2010. године, Кочићево перо за 2009. годину...

Њену библиографију красе дјела «Го паук», 
«Одсањани дом», «Грлом у јагоде», «Горак конак», 
«Блиско било», «Дух пустоши», «Поезија Даре 
Секулић: Зборник радова» /1998/, «Записи о биљу 
и нама» /2005/, «Облик студи» /2005/, «Лицем од 
земљице», «Лицем према сунцу», «Лицем према си-
ну», «Реч се игра /пјесме за дјецу/», «Сретна скитни-
ца» /2008/, «Брат мој Тесла», «Ни велики ни мали», 
«Камени кашаљ», те «Одбачене пјесме» /2019/.

Српска пјесникиња Дара Секулић /91/ преминула 
је синоћ, 12. априла 2021. године у Сарајеву.

Дара Секулић рођена је 1930. године у селу Кор-
дунски Љесковац. До своје десете године живјела је 
у родној кући која је спаљена 1942. године.

Након погибије родитеља боравила је по дјечјим 
домовима и ђачким интернатима.

Гимназију је похађала у селу Рујевац на Банији, 
Италији, Сплиту, Карловцу, Загребу и Сиску, а Вишу 
школу за социјалне раднике завршила је у Сарајеву 
гдје живи од 1953. године. Вријеме посљедњег рата 
провела је са троје унучади у избјеглиштву, а у свој 
стан у Сарајеву вратила се 2002. године.

Према њеној евиденцији, написала је 28 књига 
поезије.

Приредио: О. БЕГОВИЋ
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КУЋА НЕНАДИЋА 
Блиска као пјесма
никад није тијесна 
Кућа Ненадића
отвара се гласом
на свим језицима 

Оне кобне ноћи...
Из мартовског дана
путник нешће проћи 
нит пјеснике звати:
О, Милане!О,Илеана! 

Само кроз цјевчице
невидљивог плина
с глувим ходом ноћи
стварна, разуздана
СМРТ ће у сан доћи 

Кућо драга, фина...
из свих рукописа,
зачетих због књига
Тајним језицима 
сачувај од брига 

Дјецу Ненадића:
( извором љубави, 
шумором Крајина)
кћерку им Марију,
и Филипа, сина. 

Кућо Ненадића
са знаменом жене
Глагољива,цијела,
бићеш дио мене
до мога опијела.

Стевка КОЗИЋ 
ПРЕРАДОВИЋ

ДРАГАН КОЛУНЏИЈА
Mиришу дуд и шљива
Цвјетају дивље травке
У сјећању сва(њива)
Јабука глог и чавке
У ружи затворен орах
Снива ново рађање
Из опне глас судбе горак
Шири се у раздање
И већ га славе зрикавци
Звјездане ноћи нутарње
Ал душом болни пикавци
Броде до зраке јутарње
Сунце је негдје застало
Сунце је заиста сјало

ДО ЛУКЕ ДЈЕЧЈЕ СРЕЋЕ
Зорици Турјачанин

Радуј се човјече као дијете
Што до суза засмијано је од среће
Јер страшно је кад пјевајући пријете
Док изнад нас гордо шуми дрвеће
Радуј се дану што ко дар је ведар
Облаци мрачни већ сутра ће да свану
Прекривши живот и радости нектар
Као со кад долијева се на рану
То је мудрости моје достигнуће
Сада на крају кад пут у измаглици
Изглед поприма бајке свемогуће
На чијој палуби ко птицу у руци
Кормило држим до луке дјечје среће
А знам да поново указат се неће

Предраг БЈЕЛОШЕВИЋ



Сутра Сутра Сутра Сутра Сутра

6 09. мај 2021.

Година 6  •  Број 18

Moja бaбa Цвиja
Moja бaбa Цвиja je рoђeнa првих 

гoдинa двaдeсeтoг виjeкa ( 
1902. гoдинe) у сeлу Слиjeпчeвићи, 
у пoрoдици Toмeи Сaвкe 
Дaмjaнoвић. Сa двaдeсeт и нeку 
гoдину удaлa сe зa мoг дjeдa, тaтинoг 
oцa, Стeву Стeвићa, и дoшлa у 
Tрњaкe. Пoрeд вриjeднoг мирaзa, 
у Стeвићe je дoниjeлa вeликo 
духoвнo бoгaтствo:трaдициoнaлнo, 
пaтриjaрхaлнo вaспитaњe, вjeру у 
Бoгa, љубaв и пoштoвaњe прeмa 
стaриjимa. Чeстo je гoвoрилa: 
„Moj синкo, Бoг je нa нeбу, a чo’eк 
нa зeмљи“. Билa je чврстa, пoнoснa 
и дoстojaнствeнa жeнa. И нaмa, 
дjeци, чeстo je гoвoрилa: „Сjeди 
дикли, нe гури сe“...У свeмуje билa 
oпрeзнa.„Нeмoj, пa сe нe бoj“, биo 
je њeн живoтни мoтo. 

Рaдилa je и кућнe пoслoвe и 
пoслoвe нa њиви. Билa je „тeжaк“, 
у свaкoм смислу риjeчи. Рoдилa je 
oсмoрo дjeцe, oд кojих je шeстoрo 
живих, чeтири синa (Рaду, 
Влaдислaвa, Mитрa и Ђoрђу) и 
двиje кћeри (Maру и Пeтру). Чeстo 
je гoвoрилa: „Oсмeрo сaм рoдилa, 
aдвoje Бoгу дaлa“. Сви су имaли 
свoje пoрoдицe, свojу дjeцу и 
унучaд. Зaпaмтилa je и прaунучaд...

Билa je прирoднo интeлигeнтнa, 
рaзбoритa и кoмуникaтивнa жeнa. 
Имaлa je свoje „другe“, кaкo je чeстo 
гoвoрилa, мнoгo je рaдилa, aли je 
мнoгo врeмeнa пoсвeћивaлa и 
свojoj унучaди, кojу je вeликим 
диjeлoм oдгajaлa. Вoљeли смo дa 
рaзгoвaрaмo сa њoм, дa слушaмo 
њeнe дoживљaje и сaвjeтe и дa 
у слaст пojeдeмo бaбин кувaни 
пaсуљ, зa кojи смo гoвoрили дa je 
„нajбoљи нa свиjeту“. (Збoг тoгa су 
сe нaшe мajкe чeстo љутилe...).

Бaбa нaм je чeстo „читaлa“ 
мoлитвe, рeцитoвaлa пoбoжнe 
пjeсмe и причaлa причe из живoтa 
Свeтe Бoгoрoдицe, Свeтe Пeткe 
и других свeтитeљa. Училa нaс je 
дa рaзликуjeмo дoбрo и злo, дa сe 
трудимo дa пoстaнeмo вриjeдни и 
пoштeни људи. Гoвoрилa je: „Moj 
синкo, трeбa сe дружит’ сa бoљим 
oд сeбe“. „Учитe, jeр, бoљe je знaт’ 
нeг’ имaт’“... „Кaд нeштo купуjeш, 
нeмoj глeдaт’ штa je jeвтинo, нeг’ 

штa je скупo. Штo je скупo, тo je и 
дoбрo“...“Вjeруj Бoгу, нeмoj мeни!“

Кao дjeчaчићи, мoj рoђaк 
Слaвкo и ja, сa бaбoм Цвиjoм смo 
дoчeкивaли и нoвe гoдинe, слушaли 
рaдиo и глeдaли тeлeвизиjу (jeр je 
стриц Ђoрђe, сa кojим je живjeлa 
дo крaja живoтa, мeђу првимa 
у пoрoдици купиo и рaдиo 
приjeмник и тeлeвизoр). Бaбa je 
кувaлa нajбoљу кaфу. Кaд бисмo 
пoпили пo шoљу, двиje и вишe 
нисмo мoгли, oнa би нaс,пoмaлo 
зaчуђeo, питaлa: „Jeл’, мoj синкo, 
бaш ниje лиjeпa“...? 

Кao и свaки чoвjeк, и мoja бaбa 
Цвиja je имaлa тeшкe трeнуткe у 
живoту. Кao диjeтe, прeживjeлa 
je стрaхoтe Првoг свjeтскoг рaтa, 
a кao удaтa жeнa и мajкa шeстoрo 
живe дjeцe, нoсилa сe сa пaтњaмa 
и мукaмa кoje je дoниo Други 
свjeтски рaт. Ипaк, зa њу и мoг 
дjeдa Стeву, нajтeжи трeнуци би-
ли су пoчeткoм тридeсeтих гoдинa 
двaдeсeтoг виjeкa, кaдa су изгуби-
ли двoje свoje дjeцe, синa и кћeрку, 
кojи нису имaли ни пунe три 
гoдинe. 

„Жив чo’eк свe издржи“, 
гoвoрилa je бaбa Цвиja и утjeху 
нaлaзилa у рaду, у мoлитви и 
oдгajaњу дjeцe. A кaкo су дjeцa 
стaсaвaлa и нaпуштaлa oгњиштe, и 
живoтнe oкoлнoсти су сe миjeњaлe. 
У jeднoм трeнутку бaбa и дjeд су 
oстaли сaми. Кћeркe су билe удaтe, 
три синa oжeњeнa и „oдиjeљeнa“ oд 
рoднe кућe, a нajмлaђи син пoзвaн 
je нa oдслужeњe вojнoг рoкa. 
Пoрeд свих дoтaдaшњих мукa и 
тeшкoћa, тo je зa мojу бaбу биo 
jeдaн oд нajтeжих. Ниje ни чудo 
штo je чeстo знaлa дa пoсeгнe зa 
флaшoм и дa, кaкo je сaмa гoвoрилa, 
„чaлaнe“ рaкиje, пoслиje чeгa „лeти 
к’o прeлa“... Нa срeћу, и тe мукe je 
нeкaкo пoднoсилa и увиjeк oстajaлa 
успрaвнa, трпeћи критикe и oд 
дjeдa Стeвe и oд свojих синoвa, збoг 
чeстoг пoсeзaњa зa флaшoм.

Пoнeкaд je нa нeкoликo дaнa 
oдлaзилa кoд синa Mитрa у Брчкo. 
Пoнoсилa сe тимe штo joj je син биo 
дирeктoртргoвинскoг прeдузeћa, 
a снaja Mилкa пoслoвoђa у 

прoдaвници. И штo су имaли свojу 
кућу у кojoj“вoдa тeчe из свaкoг 
дувaрa“... Гoвoрилa je: „Moj синкo, 
никoм’ ниje лaкo. Ни мoм Ђojи, 
кojи кoпa бунaрe, ни мoм Mили 
кojи бринe o тoл’ким људимa у 
прeдузeћу“... 

Кaд гoд je глeдaлa тeлeвизиjу, 
устaлa бидoк су вoдитeљи TВ 
днeвникa пoздрaвљaли глeдaoцe. 
И дoк су сe вoдитeљи oбрaћaли 
риjeчимa: „Дoбрo вeчe, пoштoвaни 
глeдaoци“, бaбa Цвиja je стojeћи 
oдгoвaрaлa: „Бoг ти пoмoг’o, 
синкo“...

Бaбa Цвиja je билa здрaвa и 
витaлнa жeнa. Риjeткo je ишлa кoд 
љeкaрa. У млaдoсти гoтoвo никaдa... 
Teк кaд je oстaрилa и oслaбилa, 
oтишлa je кoд љeкaрa. Вoљeлa je 
дa пoпиje пo нeку „чaшицу“ и пo 
двиje, три кaфe у тoку дaнa. Кaд joj 
je дoктoр свe тo зaбрaниo, oдмaх гa 
je пoслушaлa. Свимa je гoвoрилa, 
кaкo joj je, држeћи je зa руку, рeкao: 
„Majкo, бaкo, мoрaш oстaвит’ и 
кaву и рaкиjу, aкo ‘oћeш дa будeш 
здрaвa“. Oд тaдa je увиjeк гoвoрилa: 
„Moj синкo, Бoг и дoктoр“... 

Умрлa je мaлo изa пoнoћи, 
oсaмнaeстoг сeптeмбрa 1981. 
гoдинe, у сeдaмдeсeтдeвeтoj 
гoдини живoтa. Дaн приje тoгa, 
нeгдje пoпoднe, мoj стриц Mитaр 
и ja дoшли смo у Tрњaкe. Mojи 
рoдитeљи су „купили“ шљиве, a и 
бaбa Цвиja je, дрхтaвих и хлaдних 
руку, сa штaпoм o кojи сe oслaњaлa, 
пoкушaвaлa дa будe oд кoристи. 
Прeкo oгрaдe je у кoфу сa шљивaмa 
убaцивaлa пo нeку „фрцaлицу“... 
Пoљубиo сaм je у руку и дao joj 
тeглицу мeдa кojу сaм купиo. Питao 
сaм зaштo су joj рукe тaкo хлaднe, 
нa штa je oнa сaмo oдмaхнулa 
рукoм: „Стaрoст, мoj синкo“...

Кaд смo стриц Mитaр и ja 
пoлaзили нaзaд у Брчкo, бaбa 
Цвиja нaм je пoсљeдњи пут мaхaлa, 
нaслoњeнa нa oгрaду двoриштa, 
испoд стaрe кajсиje. Сутрaдaн 
смo joj дoшли нa сaхрaну. Teглицa 
мeдa билa je дoвoљнa дa сe зaслaди 
кoљивo зa сaхрaну и зa свe дaћe...

Стeвaн Р.СTEВИЋ
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ПОЕМА КАО (О)ПОРУКА 
ЉУБАВИ

У богатом опусу песника Ђорђа 
Врањеша (193О – 2ОО4) 

који је поред других књижевних 
разуђености објавио и десетак 
збирки песама, нашла се и по-
ема из 1966.године Опорука за 
мог сина. Као гимназијски про-
фесор књижевности по раз-
ним местима родне Босне 
Ђорђе Врањеш је у својој ли-
рици дуговао оној завичајној 
искри која је истовремено носи-
ла све од егзистенцијалних тема 
у најуниверзалнијим значењима. 
То ће се посебно видети у овој по-
еми која носи у својој унутрашњој 
лектири оне танане вибрације 
јесењиновско – лоркијевског то-
на. Обраћање сину, којег тражи 
у људским беспућима, у нежним 
сновима, у егзистенционалној 
стрепњи.

Чекао сам те
по парковима градова
кад падају жуте пахуљице
сваки опали листић
био је ријеч љубави
њежно упућене
теби у предходницу

је заправо историјско обраћање 
оца према сину кроз унутрашњу 
катарзу у племену у којем жи-
ви, кроз унутрашњу љубав и 
спољашње страхоте, јер окружење 
уз сву занесеност љубављу носи 
тле туђинства:

између двају збјегова
двију слобода
двају болова
двије љубави ...

Тако ће субјект сина поистове-
тити са трагичном судбином свог 
национа и његовом историјом. 
Првотно радосно кликтање жи-
воту, оном који је на свет дошао 
као ембрион, у каснијој испове-
сти, у свету којим ће бити окру-
жен, добиће горак укус разливен 
у елегичним стиховима поеме.

Песниково завичајно биће 
додириваће и Kозару као суд-
боносни топоним и друге 
асоцијације које су одређивале у 
његовом песниковом бићу његово 
историјско биће, уз сву интиму 
свог унутрашњег универзума у 
којем је легла ова топла лирска ис-
повест. Чак да није успела да одго-
вори свим законитостима која би 
морала носити, она се искупила у 
законитостима срца.

Сежући у догађања која носе 
далековидост нових истина које 
ће се догађати у будућим времени-
ма, унутрашње песниково врело 
нас је само потврђивало у оном у 
чему ћемо бити наредни.

То чуло да се предвиди 
будућност макар и својом смрћу, 
побеђује животом као заостав-
штином за будућност.

Љубиша Бата Ђидић.

Ђорђе ВРАЊЕШ

ОПОРУКA ЗА МОГ СИНА 
ПОЕМА-
Сине,остављам ти љепоту патње
између мора мисли и океана жеља,
мјесташце у међуредовима трава
гдје је моја крв отекла зеленим 
јазом
да на њему саградиш малу цркву
у којој ћеш исповиједати уморна 
крила,

кључ за људска срца:
Срећном и глупаку не даривај 
вријеме.
не знају они за другу страну 
Мјесеца
плима и осека наших живљења.
Несрећнима пружај пријелаз топле 
ријечи
да лакше пријеким путем долазе
на светковину ситних разумијевања.

Чекао сам те
по парковима градова
кад падају жуте пахуљице,
сваки опали лист
био је ријеч љубави,
њежно упућене 
теби у предходноцу.

Чекао сам те
између двају збјегова
двију слобода,
двају болова,
двије љубави...

Чекао сам те 
 на одморима птица,
касних сњегова
и дугих одлажења
дијелова човјечанства,
што од историје направише
колону безхљебаша.

Чекао сам те
на материном гробу,
којем сам био тугоказ,
споменик својој самоћи
и урлик обнажених даљина.

Чекао сам те
на капијама породилишта
у сваком вриску,
у сваком муку,јауку,
долазак из ћорсокака.

Чекао сам те...

Дозивао сам те
на рог мркле ноћи
у којој су траве
снено мутавиле
по убојима камења
да би чуле разговор
на Елби нашој
од дугиних боја.

 (Објављено 1966 у Зеници)
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Интервју: Евита Бојковац, књижевник, Дервента

Неће ме у Удружење 
књижевника, па шта?!

Млада умјетница, првенстве-
но поетесе са шест-седам 

објављених књига и бројним 
наградама и похвалама, Еви-
та Бојковац, гимназијалка из 
Дервенте, изутено је плодна на 
списатељском плану. Књиге су 
јој објављиване у Бања Луци, Ис-
точном Сарајеву, Инђији, Дер-
венти и Новом саду, а пна се 

својим стваралаштвом оглаша-
вала на многим скуповима, у ли-
стовима, ревијама и часоиписима, 
као и у електронској форми, на 
одређеним електронским „стра-
нама“. 

Разговарли смо с њом он-лајн, 
јер у вријеме пандемије само су ти 
начини ласни и могући. 

Које су то све умјетничке кре-
ативне дисциплине којима 
поклањаш дјетинјство и 
младост?
-Прво бих споменула ликов-

но стваралаштво, а тим се бавим 
како знам за себе. Када сам има-
ла само три и по године, цртежи 
су ми објављивани у илустро-
ваним часописима за дјецу на 
подручју Европске уније. А већ 
у другом разреду основне школе 
имала сам своју прву самостал-
ну изложбу ликовних радова у 
просторијама школе, тако да су 
већ тада услиједиле награде, по-
хвале и признања за ликовно ства-
ралаштво.

Недуго послије тога, имала 
сам више самосталних изложби, 
како у свом граду, тако и у ши-
рем региону, а 2015. године двије 
јако запажене-једну у Дервенти, у 
просторијама Народне библиоте-
ке „Бранко Радичевић“, а другу у 
Тузли у простору БКЦ-а.

Активно се бавим и музиком. 
Ученик сам завршног разреда ос-
новне музичке школе- одсјек кла-
вир у класи проф. Мирјане Ђукић. 
Поласком у други разред основне 
школе, некако у исто вријеме, на-
кон самосталне ликовне изложбе, 
јавила ми се и потреба да напи-
шем и прве стихове. То су биле 
пјесме о мајци, годишњим доби-
ма, природи, животињама и које 
су објављиване у дјечијим часо-
писима. Услиједило је и писање 
кратких прича и недуго послије 
тога, 2016. године, објављујем и 
прву збирку пјесама под називом 
„Лептирова чајанка“, а за коју сам 
сама урадила илустрације.

У књижевности се, чини се, 
постигла највише, шта то 
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значи и које су све то књиге 
и награде?
-Да, објавила сам шест књига 

поезије. Као што сам већ помену-
ла, прву збирку пјесама објавила 
сам 2016. године, након че-
га слиједи „Ружичасто Сунце и 
Плави Мјесец“ 2017. године, за-
тим „Композитор Мјесец“, 2018. 
године, „Лептир сликар“,2019. го-
дине. Ове четири збирке поезије 
представљене су на Међународном 
сајму књиге у Београду у контину-
итету, четири године заредом, на 
што сам посебно поносна.

Прошле године, 2020, објавила 
сам двије збирке поезије, једну 
тематску под називом „Шта су 
лутке?“ а коју сам промовисала 
у Источном Сарајеву на 21. Лут 
Фест-у.

Шеста књига поезије под на-
зивом „Брод по имену Машта“, 
такође објављена 2020. године 
требала је бити представљена на 
сајму књиге у Београду, а који на-
жалост због вируса Корона није 
одржан, али успјела сам је про-
мовисати у емисији „Рингишпил“ 
уживо на таласима БХР-1 радија.

Учествовала сам на ско-
ро свим важнијим књижевним 
манифестацијама, како овдје,тако 
и у ширем региону.

Поменула бих неке од њих, 
као што су: „Ноћ боема“, „Га-
рави сокак“ и дјечији фести-
вал „Певај, равницо“ у Инђији, 
Прољеће Симе Цуцића у Новом 
Милошеву, Видовдански сусре-
ти у Овчи, Илиндански сусрети 
у Пелагићеву, Фејсбук фестивал у 
Новом Саду, Међународни фести-
вал за дјецу и младе у Источном 
Сарајеву, Балкански пјеснички ка-
раван у Пожаревцу, Лут Фест у И. 
Сарајеву, Фестивал „Дјечије цар-
ство“ у Бањалуци, Међународни 
пјеснички сусрети у Дервенти, 
Андрићграду,„Панонски галеб“ 
Суботица...

То с у само неке од 
манифестација на којима сам 
редовно учествовала. Пјесме су 
ми заступљене у више десетина 
зборника књижевних радова у 
Републици Српској, Босни и Хер-
цеговини, Србији, Македонији, 

Аустрији, Бугарској. Дјела су 
ми заступљена у антологијама, 
књижевним часописима, часопи-
сима за дјецу и младе, радијским 
и ТВ емисијама и превођена на 
вишејезика.

Добитница сам многих на-
града и признања, а неке од мени 
најзначајнијих су плакета „Си-
ма Цуцић“ коју сам добила за 
књигу „Ружичасто Сунце и пла-
ви Мјесец“ у Новом Милошеву, 
плакета за учешће на књижевном 
конкурсу „Плањаксово перо 2018“ 
за најбољу причу за дјецу и ом-
ладину и заступљеност у књизи 
„На крилима змаја“, изузетна на-
града 16.Међународног фести-
вала поезије за дјецу и младе у 
Источном Сарајеву, специјална 
награда на 28.Међународним сус-
ретима пјесника „Гарави сокак“ у 
Инђији, специјална похвала са 
Међународног конкурса „Пјесме 
Андрићграду“ 2019. године за 
пјесму „Трагови“, специјална на-
града „Саборска похвала“ у Ов-
чи код Београда, главна награда 
на литерарном конкурсу часо-
писа „Нај“ у Београду,Гдје ти 
је на промоцијама књига било 
најљепшенаграда за пјесме: „Бајна 
ноћ“, „Права дивота“и „Златна 
јесен“ на Међународном фести-
валу поезије за дјецу и младе, 
као и плакета 20. Лут Фест-а у И. 
Сарајеву, прва награда за пјесму 
„Штука“ на Међународним сусре-
тима пјесника у Дервенти...

Гдје ти је на промоцијама 
књига било најљепше и ка-
да можемо очекивати да 
се баш ту појавиш с новом 
књигом?
-Све промоције мојих књига 

биле су веома добро посјећене, ка-
ко од дјеце, просвјетних радника, 
па све до познатих књижевника. 
Промоција је било много, а 
издвојила бих промоције у Кул-
турном центру Бански двор Бања 
Лука, Народна библиотека „Бран-
ко Радичевић“ Дервента, НУБ 
„Дервиш Сушић“ Тузла, КЦ и 
Матична библиотека Источно 
Сарајево, Јавна Библиотека Лука-
вац гдје сам промовисала своје че-

ВЕЛИКИ И МАЛИ ЉУДИ

Ружну навику имају људи, 
да о другима унапријед суде, 
да само због година рецимо, 
криво процијене друге људе.

Обично су жртве тога дјеца, 
јер одрасли мисле-шта они знају? 
Њих не треба схватати озбиљно, 
нека иду, нека се играју...

А када нека радознала дјеца 
упитају нешто маме и тате, 
они често не желе да одговоре, 
мисле, мали су, не могу да схвате.

А дјеца заправо одлично 
разумију многе ствари, 
каткад чак и боље, 
него људи учени, стари.

Дјеца уствари могу све,
и много тога знају,
знају да воле, сањају, желе,
да стварају и маштају.

Људи, немојте никада, 
дјецу да подцјењујете, 
јер нисте ни свјесни 
шта све може једно дијете.

Осим тога сваки пупољак 
једном постане цвијет... 
То дијете једнога дана 
можда промијени свијет.

А можда неко дијете 
мијења свијет већ сад, 
велике ствари можда 
чини неко још млад.

А осим тога можда постоје 
и они који више нису мали, 
они који одрасли су већ, 
али у срцу дјеца су остали.

Одрасли које још увијек 
радују мале ствари, 
који маштају и сањају,
сјећају се дјетињства чари.

Зато унапријед никоме 
не суди велики свијете, 
није циљ само одрасти, 
већ у срцу остати дијете.

Никоме се не ругај, 
никоме не суди, 
јер и дјеца и одрасли 
могу бити велики људи.

Евита Бојковац
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тири књиге заједно... И да кажем 
још да ми је било најљепше на Бе-
оградском сајму књиге. Искрено 
се надам да ће пандемија проћи и 
да ћемо већ ове године бити дио 
највеће манифестације Београд-
ског сајма књиге.

Иако испуњаваш све стату-
том одређене услове, још те 
нису примили у Удружење 
књижевника РС, Је чли ти 
жао?
-Јесте, жао ми је.
Иако сам уписана у Реги-

стар умјетника као књижевник 
у Министарству културе и 
образовања РС, а и члан више 
књижевних клубова у Републи-
ци Српској и Србији, сматрам да 
сам тиме ускраћена за учешће на 
манифестацијама резервисаним 
само за чланове удружења.Али, 
шта је – ту је...

Шта ново спремаш у 
књижевности, чиме се сада 
бавиш?
-Већ имам спремну, за штам-

пу, збирку кратких прича, а тре-
нутно радим на збирци шаљивих 
пјесама и надам се скором завр-
шетку. Остала сам посвећена жи-
вотним темама, свакодневним 
стварима и појавама којима смо 
окружени.

Ко су све те младе снаге као 
и ти у књижевности ТС и шта 
мислиш о њима?
-Поменула бих пјесникињу Се-

лену Берић из Бања Луке, која је 
веома талентована и сматрам да 
има сјајну будућност. Морам да 
кажем и то да постоје дјеца која 
су такође талентована за поезију, а 
који немају могућности и подршке 
да се докажу. Замислите државну 
јединицу која нема своје званичне 
листове, реције и часописе за мла-
де и најмлађе читаоце, а понешто 
од тога имају приватнициц који 
не могу досегнути ни до сопстве-
них средина јер, напросто, наше 
ресорно министарство им не до-
пушта да то што „производу“ могу 
продавати у школама. 

Р.ПР.

Биографска биљешка

Eвитa Бojкoвaц рoђeнa je 
2005. гoдинe у Дeрвeнти, гдје жи-
ви и ствара.

Пoрeд пoeзиje, бави се 
музиком, цртaњeм, сликaњeм, 
кao и писaњeм крaтких причa. 
Свojoм првoм збиркoм пjeсaмa 
„Лeптирoвa чajaнкa“ прeдстaвилa 
сe јавности 2016. гoдинe. Дру-
гу збирку пjeсaмa „Ружичaстo 
сунцe и плaви мjeсeц“ oбjaвилa 
je 2017. гoдинe, зa кojу je дoбилa 
Плaкeту „Симa Цуцић“ у Нoвoм 
Mилoшeву у мajу 2018. гoдинe, 
тoкoм мaнифeстaциje пoсвeћeнe 

лику и дjeлу Симe Цуцићa, 
рoдoнaчeлникa књижeвнe 
критикe дjeчиje литeрaтурe. 
Трeћу збирку пjeсaмa пoд 
н a с л o в o м  „ К o м п o з и т o р 
мjeсeц“oбjaвљуje 2018. године, 
четврту збирку пјесама „Леп-
тир сликар“ објавила 2019. го-
дине, пету збирку пјесама под 
називом „Шта су лутке?“ као и 
шесту „Брод по имену машта“ 
објавила је 2020.године.

Пjeсмeсу joj нaгрaђивaнe 
нa брojним литeрaрним 
кoнкурсимa и oбjaвљивaнe у 
мнoгим чaсoписимa и пoeтским 
збoрницимa у ширeм рeгиoну.
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ЗА ОЉУ
Могу ли ти бити
Дан и ноћ,
Јутро и починак,
Осећање,
Прво и последње?
Могу ли ти бити
Топлина у грудима
Искра у погледу
Уздах олакшања
Спокој избављеног?
Могу ли ти бити
Живот цео
А да ништа не пожалиш?

Драга,
Лепо је волети те,
За дашак нежности
Добити талас миља
За један миг
Чистину неба
После дугих киша.
Извештај и то не помињу
Али осећам надолазак
Плиме нежности,
Незабележен у приобалним 
подручјима.

Узнесен
Милошћу ненаданом
Свепраштајућом нежношћу
Помилован

Примих унапред
Плату небеску,
Истину свеколику.
Сећања блистава
Плаве ме
Радошћу непобедивом.
Слутим близину последње ноћи,
Крај учења,
Излазак на чистину,
Неизрециво сабирање,
Чудесно огледање,
Пољубац који надвладава,
Кретање ка обрисима
Неумитне светлости.
После свега, остау ми
Неопозиви призори лепоте
Сећања на нежности зненадну,
Загрљаји за тихих вечери
Кад време стаје
И отвара тајне двери срца.

Драга,
На час ме прими
У угао ока
Где ти милина пребива
У сјај зеница
Брушених светлом земних дана.
Драга,
За мали предах
На длан ме прими
Тамо где секу се линије
Живота и судбине
Земље и ватре.
Вратићу ти то

За хладних дана
Топлином ненаданом−
Од срца
До врхова прстију.

Душан ПАЈИН

НИСКА ЉУБАВНА*
У шуми,
Ја свестазом
Ти, шипражјем

Умагли, страх ме
Видим, знам
Ту си, негде ту

Ноћне сенке
Варљиве, моја ту
Твоја, негде далеко

Хладна је ноћ,
Јутром кад те видим
Хеј, радости!

Загрлиш ме, 
Срце гласно пева
Свет је леп

Гледам храст
Моћан као бог
Видим, Душко

* Ниска означва низ хаикуа
 посвећених истој теми

Оља ПАЈИН

В И Д И К
(Младену Ђ. Сегићу)

Кажу да у самртном часу
Људскога бола
Највише је желео да
Седи иза куће.
Знам да иза куће
Не постоје ни путеви
Ни људи, пролазници
Постоји само В И Д И К
Преко поља и шума...
Видик његов и видик свих
Знаних и незнаних
Бивших и будућих
У болним патњама
Несазнајна даљина 
Што склапа и саставља
Свакоме смртнику
Онострано вечно
Са постојећим
Које се губи у
Својој целовитости
Из људског ока и ума...
Нестални В И Д И К
Што појављује се ко варка
Изазова у сударима
Општег и долазећег
Ко трајног у бићу несталном.

(13.10.’20. Кремна)
Светозар САВКОВИЋ

О аутору

Светозар Савковић, рођен 
1955. године у селу Кремна код 
бањалучког Прњавора у којем 
завршава средњу школу. У Но-
вом Саду завршава студије тех-
ничке. Објављивао поезију и 
прозу у већем делу часописа за 

књижевност и уметност на про-
стору Југославије. У Шведској је 
друж-

бовао са преминулим песни-
ком, Мехом Бараковићем, о чијој 
је поезији и животу песника писао 
и јавно говорио.

До сада објављене књиге: Гру-
па аутора, «Топлији део неба» ,Бе-
оград, 1981. Самосталне књиге, 
збирке песама: «Да се живи да се 
траје», Нови Сaд, 1999.;»Шумске 
сестре», Нови Сад, 2001. које су 
преведене на руски језик 2015.; 
«Путем до звезда», КЗЈ, Београд; 
«Растојања-или дисхармонија 
опаког», Српска књига, Рума, 
2006.; књигу прича: «Необичне 
приче», Нови Сад, 2009. и књига 
прича, «Незгодна деца», 2015, «Ко-
вачица река», 2017.

Пише осврте и рецензије да би 
подржао савремене, долазеће пес-
нике.

Живи у Новом Саду.
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Из необјављених путописа (наставак Србија, 2. дио)

ОПРОСТИ МИ МИЉКОВИЋУ 
ШТО ЖУРИМ 

Под великом бригом напуш-
там Ниш одмах по завршет-

ку вишедневног дружења са 
писцима претежно из Србије на 
манифестацији “Врата Заплања”. 
Дужи боравак у Македонији с 
краћим наставком у Нишу, изгле-
да ми цијелу вјечност. Одсуство од 
куће преполовило је вријеме мог 
годишњег одмора не пружајући 
ми минимално опуштање од стре-
сова којих се још дуго нећу моћи 
ослободити. Уз то, та сасвим нова 
брига шта ће се све догађати на-
редних дана у СРЈ, нагнала ме је 
у први аутобус за Београд, као да 
бјежим... Два момка из Призре-
на, за вријеме пјесничког ручка, 
причали су ми детаљније шта се то 
збива ружно на Косову и Метохији 
тог жарког љета 1998. године. Не 
памтим им пјесме, нека ми опро-
сте, али се добро сјећам њихових 
преозбиљних и јако брижних ли-
ца, као да су стигли из мог Лијевча 
поља или са Козаре 1995. оног јој! 
љета господњег послије НАТОвог 
убијања недужних људи и рушења 
ТВ репетитора кад смо изгубили 
блиске пријатеље (у цивилу), а 
са нашег “закључаног неба” на-
паднута Република Српска, сву 
информативну везу са свијетом. 
Свједок сам настанка СРТВ (19. 4. 
1992. )и пријатељ многих новина-
ра и младог сниматеља Саше Ко-
левског, кога су мучки убили на 
Озрену 1995. г. 

Јуче сам на пијаци набавила 
нову гардеробу када сам дошла 
да купим неке поклоне Јадранки 
и њеној породици; било ми је не-
како непријатно што су ме зад-
ржали све дане у стану. Љубазни 
фини људи нису дали да селим у 
хотел на трошак организатора, па 
и због тога сам, брже-боље, пожу-
рила да одем... Чак нисам стигла да 
свратим у Удружење књижевника 

“Бранко Миљковић”, али сам 
видјела врло кратко, његовог ак-
туелног предсједника, господ-
ственог Радослава Стојановића 
који ми је послао честитку за 
текућу (Н) ову годину, с мини 
портретом омиљеног нам српског 
пјесника, у отмјеном црном ше-
ширу пожеливши добро здравље 
пјесничкој породици, а на десној 
страни честитке простирала се 
црна графика мјесног моста - 
жељезних лукова над бијелином 
ријеке с чијих обала стреме вит-
ки јабланови, као живи чувари 
мира под старом тврђавом.. Дао 
ми је неколико информација о 
награђеним писцима из Републи-
ке Српске на недавно завршевон 
конкурсу Удружења и отишао у 
журби, са мојим обећањем да 
ћемо се сутрадан срести код њега, 
у улици Војводе Путника 20. На-
жалост, времена је увијек мало и 
много тога нисам обавила у Ни-
шу, од посјете позоришту до од-
ласка у УК. Срећом, видјела сам 
много дјеце по врућим парко-
вима у игри и осјећала још већу 
чежњу за мојим милим унуцима. 
Док сам напуштала Ниш шапу-
тала сам дубоко у себи: опрости 
ми Миљковићу што одлазим без 
поздрава, али, вратићу се једног 
дана да се сити испричамо ко 
род рођени. Мили мој, немој ми 
замјерити, а надам се да неће ни 
Радослав. Пуна сам нечега у себи, 
пуна ко шипак, можда презрелог 
немира и мајчинског страха који 
душу разарају латентно, од деведе-
сетих... Ти то и мртав разумијеш, 
мој несрећни и непоновљиви 
пјесниче... 

Дугим путем до Београ-
да, зурим кроз прозор, понекад 
шкиљим у себе, а најчешће, у про-
шлост... 

Рођена уочи Божића 1945, по 
повратку из Фрицовог млина са 
џаковима брашна за чесницу гдје 
је мајка цијели боговјетни дан 
чекала да дође на ред, с трбухом 
до зуба – како се то код нас ка-
же, тј. са мном у стомаку, у цјелцу 
до кољена. Није одустајала јер 
је млинар, примивши литру 
ракије, обећао кад оду са браш-
ном из млина Нијемци, самљети 
све жито и спровести коње у са-
оницама кроз ноћну стражу на 
главној цести Бањалука – Градиш-
ка код крчме “Триглав” а на рас-
крсници са макадамским путем 
Елезагићи-Трошељи, а одатле ми 
ћемо лако скренути пут Горњих 
Карајзоваца... Стигосмо кући у 
хладно свитање Бадњег дана, јер 
су гладни и промрзли коњи јурили 
као луди. Отац је изнио мајку из 
саоница јер је већ била добила 
порођајне болове. У топлој соби 
убрзо сам, гласним плачом, изма-
мила осмијехе укућана и пружила 
радост што нисам била мушко че-
до. Родитељи су већ стекли чети-
ри сина а само једну кћер... Иако 
ратни, тај Божић Козићима донио 
је дупло задовољство.. Пљуштали 
су и разни дарови. 

Комшије су долазиле по 
своје брашно и доносили 
новорођенчету из тек отворених 
трапова сачуване свјеже намирни-
це: купус, мркву, репу, кромпир, 
а било је и нешто новца. Највише 
ми је дао “ Доктор за коње’’, како су 
звали мог старог комшију Мила-
на Башића... Мајка ми је још малој 
причала да сам рођена прије вак-
та, (времена) бар неку седмицу за-
то што је она код Фрицовог млина 
у Тополи, стојећи дуго на снијегу, 
баш нагребусила... 

– Зашто се не зовем Божица, 
када сам рођена уочи Божића? - 
питала сам врло побожну бабу 
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Јелицу док сам била још у основној 
школи. Она ми је тихо и тужно од-
говарала:“ Отац ти је дао име мно-
го прије рођења. Поштуј га.. То је 
све што имаш од њега... ”

Касније, и кад би пијукали, 
палили бадњак или се за софром 
сити свега, веселили, ја сам то 
негдје имала на уму.. Одрастала 
сам и старила без оца тугујући, 
несвјесно, постајала сам врло 
осјетљива... У пеленама одболо-
вала сам тифус, као и мајка и брат 
Мирко. Умрла бих да се није вра-
тило мајчино млијеко на чијим 
сам грудима стално ћапкала, а по 
мудром савјету искусног руског 
љекара из Градишке, без обзира 
што га је у њој висока температу-
ра препржила и дуго га није било. 
Вратило се млијеко да ме спаси од 
смрти, и стигла је убрзо слобода, 
али баш тада, бестрага, нестао је 
отац – појео га мрак на њиви ку-
куруза.... О, боже, боже! Откуд ми 
баш сада навиру та давна сјећања? 

Не знам у коју Србију гледам 
док зурим кроз мутно окно ау-
тобуса сама са собом?Посматрам 
сеоске куће и дворишта попут на-
ших у БиХ. Кад видим камени спо-
меник - чудим се за што су људи 
сахрањивали некога свог изван 
гробља? Да ли им је било преда-
леко или је нека друга потреба 
тјерала да се мртвац задржи бли-
зу укућана... Примјећујем и краве 
у пару, односно волове упрегнуте 
на њивама, што ме врло збуњује. 
Мислила сам да је код њих боље и 
земљорадња савременија од наше. 
Вољела бих да се мало зауставим 
скоро у сваком селу и све то успут, 
упознам и доживим... 

Колико сам пута била у Србији 
и којим поводом? размишљам 
ћутке. Прије мене долазили су 
моји рукописи. Пјесме су ми 
објављиване, приче такође, али 
и награђиване. За есеј “Свет који 
видим и свет који желим” добила 
сам млада, велику награду листа 
“ Комунист” и први пут ушета-
ла се у Београд, тај наш главни 
лијепи град који ме, величином, 
у исто вријеме, сву надахњује али 
и страши... Предсједник жирија је 
био Родољуб Чолаковић, чувени 
писац и револуционар, награда се 

уручивала свечано на Тргу Марк-
са и Енгелса број 1. Апартман ми 
бјеше резервисан за два дана бо-
равка, са још двије награђене ау-
торке из Србије. Година је 1968. 
Долазим из мале Бањалуке, у хо-
телско бљештавило и раскош 
интеријера, боли глава... Маштам 
како ћу уживати у том луксузу са 
мужем јер дјевојке неће доћи у хо-
тел, оне имају родбину у Београ-
ду. Веселим се боравку али ми у 
Ранковој редакцији кажу да је хит-
но послан на терен због неког но-
винског чланка и да ће се, можда, 
тек сутрадан вратити. Одлазим 
из “Младости” скрхана и уморна 
од дуге вожње, и први пут у жи-
воту користим такси. На додјели 
награда, скоро да се заплачем док 
дајем изјаву за тлевизију а но-
винар, родом из наше Крајине, 
Џевад Сабљаковић, сав усхићен 
од среће, још више инсистира да 
говорим.. Но, убрзо, потом, тражи 
ме портир и говори да ми стиже 
супруг и да га чекам ту, док уско-
ро не стигне са станице. Онда ми 
се сав свијет промијени у секун-
ди... наравно, ја нисам више она 
спутана и смушена жена, већ по-
све другачија... С Ранковим дола-
ском, ту промјену сви ће гласно 
примјетити и све даље биће су-
пер узвишено... Вечера у Клубу 
књижевника уз Бранка Плешу, 
Зорицу Мутабџић и много дру-
гих значајних људи се памти сав 
живот. И сутрадан ми је Београд 
изгледао као прави мравињак – 
крцат и непроходан. Одувијек 
мрзим гужву. Сама ништа не 
знам: ни гдје прећи улицу, ни ка-
ко ући у трамвај... Све паре од на-
граде потрошила сам у “Клузу” 
на луксузну гардеробу за себе и 
сина.. У сваком погледу, Београд 

ми је био баш незабораван град. 
Касније смо долазили редовно на 
Сајам књига, посјећивали знаме-
нитости, Скадарлију и неке друге 
значајне кафане. Обилазили смо 
Нови Сад, успут би скокнули на 
музику чувеног оркестра Јанике 
Балаша и јели војвођанску љуту 
добру клопу. Путовало се власти-
тим аутом са понеким пријатељем, 
дружило и пјевало у Србији и до 
Србије. Гостовало се на Колар-
цу, у Смедереву, Вршцу, Срем-
ским Карловцима, у Кући Ђуре 
Јакшића, Библиотеци Града Бео-
града... Правне науке сам студи-
рала ванредно у Сарајеву. Пиасла. 
учила. радила.... У свим фирмама 
диљем Југославије, по државном 
закону издвајана су средства за 
наша неразвијена подручја : Ко-
сово и Метохију. 

Као шефу рачуноводства 
најтеже ми је било попунити гло-
мазни пратећи образац ЗНП, уз 
ЗР, утврдити обавезу по стопи 
1, 7о % на доходак, а аконтације 
су плаћане сваког мјесеца.. Вели-
ка свота новца давана је за КиМ, 
али напредак се није видио; да ли 
је СИ Вијеће контролисао утро-
шак тих пара, не знам. Из конта-
ката са пријатељима слутило се да 
Метохија – црквено-манастирска 
здања. нису никада уживала та 
средства али да је прилив вели-
ког новца уносио јаз- раздор међу 
политичаре па и нерад, на рачун 
Југе. Кружили су разни вицеви 
о партијском руководству КиМ. 
Мој пријатељ, Tokay Abidin, иначе 
инжењер у творници “Јадранка” 
причао нам је невјероватне разне 
ствари; и због чега одлазе људи 
и траже посао другдје... Позна-
вали смо добро неке пјеснике из 
Приштине и примали их себи, на 
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конак, кад би требало... Хасана 
Мерџана смо возили на Козару и 
чудили се његовој ћутљивости... 
Никада нисмо ни помислили да ће 
се догодити ратни сукоби између 
Срба и Шиптара. 

Док путујем са југа Србије, 
брижно мислим шта је то у људима 
да не могу да живе у миру. Сама са 
собом разговарам не слутећи да ће 
чести сукоби призвати западне си-
ле да интервенишу и отцјепе наше 
Косово и Метохију од Србије... За 
само шест и по мјесеци од мог по-
вратка из Ниша, без сагласности 
УН а, по одлуци 19 земаља члани-
ца алијансе, НАТО ће извршити 
невиђену агресију на СРЈ, почев-
ши нападом 24. марта 1999. годи-
не. Убијање Србије и Црне Горе из 
ваздуха, трајало је пуних 78. дана 
и ноћи, непрекидно... А кориште-
не су убојите бомбе са осирома-
шеним уранијом, чија употреба 
није дозвољена. Посљедице од 
тих отрова су карциноми и дру-
ге разне болести међу станов-
ништвом и уз то - дуго трају. 
Уништавали су војне циљеве са 
људством, хемиска постројења, 
мостове, пруге, фабрике, објекте 
радија и телевизије, па, и амбаса-
де неких источних земаља (била 

сам лично пред кинеском, у ули-
ци Трешњиног цвета, са Надом 
Антонић из Новог Београда. )

Самовољно и плански... руши-
ти и убијати... Убијати по једно 
дијете и више... Дневно. Цивилне 
жртве су “колетерална штета” ка-
жу, а не“ ЦИЉ. ” Срамно... 

Нормалном човјеку незамис-
лив чин на било ком мјесту ку-
гле земаљске. Али ти монструми, 
унапријед су амнестирани од би-
ло какве одговорности. Само су 
неки часни појединци одбили те 
кукавичке задатка. ХВАЛА ИМ x 
y пута од свих мирољубивих Срба 
на кугли земаљској јер ми никог 
нисмо нападали. Никада... 

Ми, из РС, одлазили смо под 
те бомбе добровољно да бранимо 
Србију – срцем, пјесмом, пркосом 
и присуством на тлу и мостовима 
изнад ријека... Осамнаестог апри-
ла културни радници Бањалуке 
стигли су у Београд. 

Кошава нас је буквално носи-
ла с Панчевачког до Бранковог 
моста: падали су транспаренти, 
падале заставе, падао Кочић под 
силним налетом вјетра. Ника-
да нисам помислила да ће се онај 
мравињак из мог првог сусрета 
изгубити са улица Београда, да ће 

бити туробно пуст у по бијела да-
на, без живе душе на видику. Тек 
понеки освјетљен нечији прозор 
у општем мраку.. У ту нијемост 
ноћи и немоћи, савршено се 
уклапала јака долазећа јека мо-
тора- убица са небеса... “Плачи 
мала, плачи/ Ост›о сам на Рачи” 
пркосио је Боро Дрљача пјесмом 
о граници на Дрини, и стоти-
не Крајишника који су га прати-
ли кроз сузе, а након историјског 
обраћања својој војсци на Церу, 
војсковође Живојина Мишића, у 
бриљантној изведби глумца Н П, 
Небојше Зубовића... 

У друштву са писцима: Бу-
димком Стојанов, Драганом 
Колунџијом и Душком Врховац, 
те глумцем Тихомиром Станићем, 
дрхтимо ја и мој кум

Милош Милојевић на сред 
Бранковог моста и чекамо свој 
ред за рецитовање. 

Наш домаћин из Скупшти-
не прилази нам и каже да мора-
мо поћи у аутобус јер се плаши да 
би агресори ноћас могли циљати 
наш мост на Рачи. Ускоро ће 
поноћ, промрзли и гладни, појели 
смо у вожњи ланч доручак из 
Инсанићеве пекаре... 

Мухарем и Олгица су му-
зичари, а из нужде и пекари; 
донирали су сву храну за пут. Ол-
гица је рођена у Србији. Њен от-
ац Димитрије је поријеклом Грк, 
а био је први југословенски ми-
нистар за културу на Косову и 
Метохији. 

Ето, нас такве из оних и ових 
времена, безвезњаци свјетски, зо-
ву дивљацима. 

Од границе на Дрини из авгу-
ста 1994. г. носим први ожиљак. 
Били смо у Санском Мосту, на 
манифестацији “Шушњар” са го-
стима из Крагујевца и домаћинима 
обиљежили крсну славу – Илин-
дан. Увече смо одржали у 
Мркоњић Граду књижевно вече. 
Ујутру смо за кафом у кухињи чу-
ли вијест о гранци... и занијемили. 
Гости су отишли:Ршумовић, Ерић, 
Колунџија... нисмо се ни поздра-
вили. Тада сам написала горку 
пјесму“ Између двије невјере”. 
Освојила је, од пристиглих 997. 
пјесама, прву награду и добила 
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“Песнички крчаг” којег је осликао 
Милић од Мачве, а Вук Крњевић 
бјеше предсједник жирија. Кад 
су јавили у моје позориште, Лу-
ка Кецман је примио ту дивну 
вијест. Редитељ је родом из Тите-
ла и одазвао се без позива да бра-
ни Србију. Обарао је “невидљиве” 
грдосије и причао да је Србима и 
вјетар понекад помагао – носио је 
онај црни дим и загађени ваздух 
ка “милосрдним’’ сусједима... 

Горке пјесме саме су ницале 
на мостовима. Под називом “Бе-
оградске разгледнице” обраћале 
су се пријатељима – писцима, од 
Десанке па до Јадранке... Ушле су 
у збирку “На небо касним” која 
је награђена Повељом “Драгојло 
Дудић”. (Изашла у “НОЛИТУ” 
2000. године, уредник Добрица 
Ерић, едиција“СРП”, уз поговор 
Драгиње Урошевић. )

Кад је бомбардован трећи 
мост у Новом Саду, пјесник Дра-
ган Студен умро је у Бањалуци. 
Избјеглица из НДХ, аутор 
“Боркиња’’, “Зашто прогоне мудра-
ца’’ и више од хиљаду хаику стихо-

ва, није издржао неправду новог 
свјетског поретка... Ни Бранко 
Миљковић није отишао у Загреб 
да се о ниско дрвце објеси, али је 
нађен мртав... Десанка је увијек 
долазила другима у невољи да их 
утјеши. Можда је добро што није 
дочекала тај злочин над Србијом... 
Пјесникиња и њена ученица Ми-
ра Алечковић, дуго ми је причала 
у С. Мосту те ратне године како је 
умрла. Стево Жигон је рецитовао 
“Тражим помиловање” и сви смо 
плакали. Баш те њене пјесме биће 
увијек добродошле и актуелне. 

Много касније стигла сам ја 
на другу границу међу Србима. 
Нашла сам се на мосту између 
Сјеверне и Јужне Митровице, 
на самопроглашеном – отетом 
Косову (Метохију не помињу 
зато што је црквени грунт, очи-
гледно наш, али и то хоће се-
би). Носим Ибар, крик паунова 
и ликове пјесника:Валентине 
Питулић, Мирка Жарића, Милана 
Михајловића... па мале избјеглице 
Данице и бројне публике... 

Писци су одувијек као браћа, 
али ја сам се замислила имам ли 
тад право да погинем у луђачком 
Нато бомбардовању Србије? 
А?.. због своје дјеце? Превише је 
преживјети два рата па, свјесно, 
пристати на смрт!? 

Не знам одговор, али опет бих 
отишла у сличној невољи међу 
Србе. Оно што жалим јесу про-
пуштене прилике у бољим време-
нима. Једна од њих је не одазивање 
позиву Ненада Грујчића да отво-
рим Бранково коло 2002. г. 

Због сестре Десе морала сам 
изостати јер увијек има прече од 
пречега.. 

И данас, заскочена вирусом 
короне, са остатком свијета, под 
сопственом маском бројим дане 
до љепшег СУТРА, али не могу да 
се отмем утиску да “COVID – 19” 
нема сличности са 19 чланица НА-
ТО алијансе чији је циљ смрт, само 
су размјере другачије... 

Стевка КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ

Глоса

СУБОТЕ МОГ ДЕТИЊСТВА
По лицу ми ромињају кише 
и снег кити као цвет од зове 
мој завичај што ми још мирише 
на румене суботње хлебове.

Добрица Ерић

Сећање 
Године су живот ми оплеле 
стиховима што судбина пише, 
а са косе већ одавно беле 
ПО ЛИЦУ МИ РОМИЊАЈУ КИШЕ.
Родно село сном детета спава 
и не чујем да ме ико зове, 
само шушти пожутела трава 
И СНЕГ КИТИ КАО ЦВЕТ ОД ЗОВЕ.
Знам да једном мораћу да одем 
јер и срце куца ми све тише, 
а тамо је поред Врбас воде 
МОЈ ЗАВИЧАЈ ШТО МИ ЈОШ МИРИШЕ.
Кад у небо мисли ми утону 
у облаке што по њему плове, 
подсете ме у летњем сутону 
НА РУМЕНЕ СУБОТЊЕ ХЛЕБОВЕ.

ЉУБАВ НЕМА БОЉЕ ДАНЕ
Љубав нема боље дане, 
све је сад и никад више, 
све што иза тога дође, 
дође само да њу збрише.

Душко Трифуновић

ДОК ГОД ХОДИШ
Кад се зором славуј јави 
и кад златно сунце гране, 
искористи сваки секунд 
ЉУБАВ НЕМА БОЉЕ ДАНЕ.

Док год ходиш певајући 
и док рука песме пише, 
увек мисли - све пролази, 
СВЕ ЈЕ САД И НИКАД ВИШЕ.

Нема другде, само овде 
живи живот док не прође, 
остало је само тама 
СВЕ ШТО ИЗА ТОГА ДОЂЕ.

Нек› кроз вене љубав точи 
док се гледа и док дише, 
једног дана црна сена 
ДОЂЕ САМО ДА ЊУ ЗБРИШЕ.

Вера КОРОПКИН РАТКОВАЦ 
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Prvo objavljivanje

POVRATAK IZ ZABORAVA

Vraćali smo se iz škole, naravno, 
pješice. Zezali smo se i jeli 

mekane kifle, kupljene u obližnjoj 
pekari. Život đački počinje poslije 
škole. Uvijek se pitamo: Gdje? Kuda? 
Ko će s kim?

Neko je dogovorio košarku na 
Partizanovom igralištu, a neko 
ribolov. Oni stariji šiljkaju se sa 
curama. Moja ekipa, to se već zna, 
juri u podrum Emirove kuće.

Ostalo je još deset dana do 
svirke, a Emir još nije ni poskidao 
sve riječi pjesama. Na probama se 
radi užurbano. Edo se malo zanese, 
pa ispadne iz ritma. Iva se ljuti, i 
komanduje:

-  Sve ponovo!
Bilo je ljutnje. Bilo je bacanja 

palica. Žice su u bijesu pucale, ali 
druge nije bilo, morali smo slušati. 
Biti dio Sanske rock škole bio je 
ponos, i krupan zalogaj. Kroz ovu 
školu su već prošli: Muta, Edo, Fifi, 
Peđa, Čupi, Vojo, Bećo, i, još mnogi 
drugi. Znali smo da je sanska publika 
veoma probirljiva, i zato smo morali 
marljivo vježbati da budemo što 
spremniji pred izlazak na binu.

Pjesme smo vježbali u podrumu, 
a na spratu iznad nas su bili Emirovi 
roditelji. Nevjerovatno je šta su 
sve izdržali. Mi smo lupali punom 
snagom: vox, fender, bubnjevi, i naša 
galama. 

Mnogi su nas slušali, čak tamo 
preko rijeke, na hotelskom zidiću.

Ono što je bilo interesantno za 
nas je, da je bend imao veoma jaku 
logistiku. Imali smo raju koja nas 
je svuda pratila, pa s pravom mogu 
reći, da su i oni bili dio našeg benda. 

Dobro se sjećam svirki u Domu 
“Partizan”. Dok smo svirali, iza bine 
je naša raja uživala na strunjačama, 
i pijuckala. Poslije, opet, zajedno 
nastavljali i zicali parket poslije svake 
svirke.

I vrijeme učini svoje. Ni jedan 
član ondašnjeg benda sada ne živi u 

istom mjestu. Život nas je posijao na 
sve strane.

Jednoga dana javi mi se Edo: 
- Đe si ti, Iva? 
-  Heeeej! Gdje si ti, Edo! – 

obradovao sam se.
I tako, riječ po riječ, on predloži: 
- Hoćemo li zajedno zasvirati 

još jednom?

Naravno, odmah sam se složio. 
Poslije se javio Emir, pa Rajko. I tako 
se priča poče odmotavati.

 
Nešto se čarobno spustilo te 

noći u sansku dolinu. Povratak iz 
zaborava. Ponovni susret. Miris Sane 
je kao nekad postao sladunjav. Ulice 
su ponovo oživjele. Svjetla grada 
zablještala su na sve strane. Bend 
je poslije četrdeset godina ponovo 
svirao. 

Kada smo počeli prvu pjesmu, 
meni su se vratile davne uspomene. 
Dom Partizana, Srednjoškolski 
centar, i mnogi drugi nastupi. Ona 
naša publika, četrdeset godina 
starija, ponovo je sa nama, i ponovo 
nam aplaudira. Edo lupa kao nekad. 
Emir kao i uvijek, odličan. Ja pomalo 
izgubljen. Da li je moguće da se ovo 
stvarno događa? Četrdeset godina 
je trebalo da shvatim šta mi to 
nedostaje. To smo svi osjetili te noći. 
Fali nam naš grad, njegova ljubav, 
njegov zagrljaj. Fali nam naša Sana. 
Vratiti one noći. Prosuti zlatne naše 
note iz starih sehara po svim dobrim 
ljudima. 

Sanjani su još jednom zapjevali 
s nama. Otvorili su svoju dušu i 
dali sve od sebe. Poslije te noći naši 
životi su opet postali naši. Naš mali 
grad je postao veći od svih svjetskih 
metropola. I mi iz benda smo se na 
kraju bratski zagrlili, pokupili svu 
darovanu nam ljubav i toplinu, i 
spakovali u svoje kofere.

Braco IVANIĆ

Prozaidi

Krajiška Guča

Pisao sam jednom prijedorskom 
muzičaru da pokrene ideju o 

etnofestivalu negdje na prostoru 
Krajine, a on meni kaže da bi to bilo 
teško. Ja se onda sjetim da smo mi 
to već imali. Bilo je to na Međeđem 
brdu, ali to su ljudi jednostavno zvali 
Korida.

Imao sam privilegiju da 
aktivno učestvujem u skoro svim 
aktivnostima oko organizacije 
te fešte, jer ju je moj otac jedno 
vrijeme organizovao. Ja sam samo 
trčkarao okolo i gledao . Kažu da je 
u jednom trenutku broj posjetilaca 
dostigao cifru od dvjesto hiljada. 
Starog nisam tih dana skoro nikako 
viđao. Kasnije mi je pričao da je za taj 
broj ljudi na jednom mjestu trebalo 
obezbjediti i vodu, i struju, i parking, 
pa obezbjeđenje i još mnogo štošta.

On je bio zadužen za sve to, a 
general Milančić, za borce.

Krajiska Guča se održavala za 
Ilindan, a počinjala je još u petak. 
Kolone ugostitelja su se slivale 
grmečkim prašnjavim cestama. 
Šatori su se postavljali, svuda 
naokolo. Agregati su se palili, dernek 
je počinjao. Pjevačice su izvodile svoj 
šou ispod svakog šatora. Gajbe piva 
na sve strane, a janjce su derali tu na 
licu mjesta, i pekli. To je bila prilika 
da se uvali i neka hrana čiji je rok 
trajanja istekao, tako da si morao biti 
jako oprezan kod izbora jela.

Tu se moglo vidjeti svašta. Bilo je 
ljubavi na seoski način, ispod olistale 
bukve. Bilo je pijanih i raspjevanih 
na sve strane. Pjevačice i zabavljačice 
su pjevale i zabavljale goste puna 
dvadesetičetiri sata, bez prestanka. 
To su bile pjesme koje nisu imale 
uvod ni foršpil i pjesma od tri, jedva 
da je trajala pola minute. Bila je tu i 
kaca smrti sa hrabrim motordžijama 
koji su kružili velikom brzinom. Bilo 
je i baba gatara, ringišpila, pa tuča, 
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ama, baš, svega. U vrijeme kad nije 
bilo telefona policija je vazda nekog 
tražila, a stari je morao često zvati 
zalutale preko razglasa da se jave 
kod bine. Tako je jednom neki tip 
došao sa ženom na Koridu, a vratio 
se kuci u drugo selo sa ljubavnicom 
i izgubljenim novčanikom. Jedna 
drugarica je izgubila lijepu torbicu 
koju je poslije neko našao na krivini 
kod Stanića.

To je bio dernek nad dernecima.
Posebno mjesto u sjećanju 

zauzima ponosni uzgajivač bikova 
za borbu, zvani Lazija. Cijelu godinu 
on je hranio svog bika, pričao s njim, 
govorio mu o prošlim koridama. 
Uvježbavali su njih dvojica sve 
taktike. Znao je Lazija kakvi su ovi od 
Kaknja. To nisu bikovi, to su džinovi. 
A Lazija je uvijek uzgajao manje, ali 
žestoke bikove. Noću je sanjao kako 
mu, moj otac, Dušan, dodjeljuje 
prvu nagradu i skakao iz sna sav u 
znoju . Ta tri dana u godini su bila 
sav njegov život. I danas ga se sjećam 
sa štapom kojim se pomagao u hodu 
i grubim promuklim glasom kad je 
bodrio svog Jablana, a Kakanjac ga 
gura kao buldožer. Jablan se ne da. 

Svi mu mišići na tijelu napeti kao sva 
krajiška srca. Gura jedan, pa drugi. 
Galami Lazija, galami Kakanjac. 
I, onda, čitava korida na nogama. 
Čitava Krajina u oduševljenju urliče. 
Kakanjac nije izdržao. Pobjegao je 
glavom bez obzira, a za njim, i njegov 
gazda.

Lazija plače. Ljubi svog Jablana, i 
kao pobjednički ples stavlja svoj stari 
šešir na štap, i diže uvis. Pričalo se 
poslije da se nije trijeznio danima i 
da je spavao u štali kraj Jablana.

Još uvijek ponekad, kad slučajno 
prošetam zaraslim stazama mladosti, 
začujem onu narodnu “Šta će mi 
život bez tebe draga”... a mirisi 
ćevapa i mlade jagnjetine na svježem 
grmečkom zraku uz mlaku pivu 
donesu onaj osjećaj koji se nemože 
naručiti ili napraviti. Sve se u nekom 
vremenu prirodno složi. I kad toga 
nestane nema tog naučnika koji će 
to opet sastaviti.

Možda jednom neko zakaže 
jedan oproštajni meč. Valjda još ima 
Jablana. Svakom Laziji bi bilo drago.

Braco IVANIĆ

O autoru

Braco Ivanic Iva rođen je 20. 9. 
1963. u Gornjoj Sanici , opština Ključ. 
Osnovnu i srednju školu je završio 
u Sanskom Mostu. Nakon završene 
srednje škole upisuje i završava 
Šumarski fakultet u Sarajevu. Radio 
je kao šumarski inžinjer u sanskoj 
Šumariji. Trenutno radi i živi u 
Sioux Falls, SD, USA. Ovo mu je prva 
samostalna knjiga.

IGRA SKRIVALICE

Ne mogu te isterati iz sebe
ali naći ću jedno skrovito mesto
jednu poznatu tišinu
jednu nemerljivu dubinu
do kojih samo ja znam put.

Tamo ćemo cvetati nas dvoje
uprkos nemogućnostima
uprkos mraku nenadanja
uprkos moga hoću i tvoga neću. 

Tamo ću ti pričati
gde sam se smejala lažno
i kako sam te sanjala
i da me boli kičma
i da mi glava puca. 

Tamo ću brinuti o tebi
i želeti samo da si sretan
i neću plakati 
suze bi našle put do tebe
iz te moje tmine
možda bi te bolelo. 

ADAĐO

Jesu li to tvoji koraci?
Ili mog srca? 

To trava diše lako i bez svesti
o mirisu 
o mekoti. 
To proleću neke male ptice
ne znajući ništa o večnosti
o dotrajalosti.
To moji damari pulsiraju
Sa violončelom koje šapuće adađo
Ispraćajući me na put. 

( Iz knjige ,,LJUBAV I NJENA 
SENKA’’ )

Olivera STANKOVIĆ 

ANDANTE 

Umorna žena
maramice za plakanje
na prozore prostire. 

Prolazi čovek od onih što skupljaju
ženski plač
penje se na prozor
skida i stavlja te maramice
u džep
i ne primećuje ženu
koja plače
iza prozora.

Tada
ona i shvata
te iz džepa vadi
svoje ženske marame
silazi kroz prozor
prilazi čoveku
-što skuplja žene-
i stavlja ga sebi u džep. 

(Prepev sa španskog:
Silvija Monros Stojaković ) 

Marija LANESE 
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Рецензија

Књига и љубав су од Бога дар
(Проф. др Рајко КАСАГИЋ:“ЈУЖНИ СЛОВЕНИ НА 

БАЛКАНУ“, историјско-дневничка монографија у 
рукопису)

Иако је Рајко Касагић профе-
сор правних наука, истов-

ремено је пјесник, а пошто је и 
историјска личност, почесто се 
посвећује у свом стваралаштву, 
нарочито истраживаштву, упра-
во историји. Наравно, као при-
падник српског народа, то га 
посебно преокупира историја 
Срба. Нова је књига „Јужни сло-
вени на Балкану“, са поднасловом 
„Стварање и рушење државе“, у 
том смислу одличан показатељ, а 
аутор се не бави само древнином, 
већ више од пола књиге од преко 
450 страна посвећује најновијим 
историјским догађајима у којима 
је имао значајну улогу, првенстве-
но као првак Српске демократске 
странке у Босанској крајина, за-
тим као предсједник Извршног 
одбора Општине Бања Лука, а он-
да и као предсједник Владе Репу-
блике Српске са које је дужности, 
под чудноватим околностима и 
пошто се тек почео међународно 
показивати и потврђивати, из-
ненада смијењен. Моћници га 
настојаше бацити у могући забо-
рав, на „сметљиште историје“, али 
он, схватајући како се те његове 
спознаје о српској историји косе 
са стварношћу, држећи се вели-
ке мисли још већег преосвећеног 
Николаја Велимироића да „Па-
сти и остати Бог не признаје, 
пасти и устати Бог признаје“, 
самоодрицањем, уз подршку по-
родице, успијева се издићи изнад 
трауматичности, докторирати и 
остварити своје „неке нове жи-
вотне снове“. Тако се, ето, Рајко 
Касагић, прибјежавајући начину 
писања, по сазнању да „што није 
записано као да се није ни дого-
дило“, осмјелио на борбу за соп-

ствену истину, скидајући скраму 
са историјских догађања. У том 
смислу, чак, надраста све те ла-
жи и клевете, посвећујући се ис-
тини, па макар она није увијек 
баш најљепша за прочитати, али 
ако је истина то за шта се бори-
те, онда је то најмање важно. Ово, 
посебно, што се Касагић као ода-

ни члан СДС и вјерник Радова-
на Караџића, сада увјерава да је 
управо Караџић тај који сплет-
кари око њега, којег је предло-
жио за предсједника Владе РС 
и у том смислу су се, ето, на не-
ки начин и сукобили. Можда се 
Караџић увјерио да је, коначно и 
ненадано, у Касагићу добио па-
метног Крајишника. О томе због 
чега ова књига, нагнан управо 
потребом за истином, у обим-
ном предговору или уводу у 
књигу Рајко Касагић вели:“Овом 

Рајко Касагић 

ЈУЖНИ СЛОВЕНИ 
НА БАЛКАНУ
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књигом покушаћу да искажем 
чињенице, отсуство разума, те 
његово ограничење примјене, од-
мах у зачећу јер истина не смије 
да се чује. Она уништава илузије 
појединаца. Ипак, илузија би-
ва поражена пред књигом, јер 
је књига вјечност, као што је ру-
жа одраз љубави. Љубав је рај а 
мржња је пакао. Књига и љубав 
су од Бога дар. Вјечност је књига 
истине. Истина је од Бога дар...“

Настављајући тамо шта 
је наговјештавао и гдје је у 
претходној књизи „Преварени 
народ“ стао, а ова је књига, како 
је тврдио, написана o ствaрним 
дoгaђaимa и пojaвaмa, по пре-
поруци старог римског истори-
чара Тацита „sine ira et studio“ 
илити „дa сe сприjeчи дa их 
вриjeмe нe избришe из сjeћaњa“ 
штo je, зaпрaвo нaгoвjeштaj бoрбe 
зa дугoвjeчнoст истинe кaквa 
oнa и jeстa, много темељније и 
смјелије у новој књизи „Јужни 
Словени на Балкану“ Касагић 
остварује свој наум бојовника са 
вјетрењачама. Утемељењем те-
ме о јужним словенима на Бал-
кану, у првом од десет поглавља 
идентификује се као грађанин 
Босне и Херцеговине, бавећи се 
понајвише њеном историјом. 
Већ у другом поглављу „Допри-
нос рушењу Југославије“ задире 
у најновија догађања од прије три 

деценије, поткрепљујући своја 
истраживачка достигнућима 
домаћим, али и толиким ино-
страним историјским изворима 
и достигнућима истраживања. 
У том историјско-стварном 
догађању њега посебно преоку-
пира његова Бања Лука у трећем 
одјељку „Бања Лука утврђује 
свој положај у Босни и Херце-
говини“. “Рат који се није мо-
гао избјећи“, „Преношење рата 
на БиХ“ су наслови четвртог 
и петог одјељка, док у шестом 
одјељку говори о конститутив-
ност српског народа у ономадној 
Босни и Херцеговини. Валидне 
чињенице, бројне личне спознаје, 
поткријепљене изузетним пода-

цима из грађанског рата у БиХ, 
али и на ширим просторима, до-
носи седмо поглавље „Рат који 
траје“. Кажем, Бања Лука га на-
посе опсиједа, јер кроз ратне го-
дине Касагић је прво функционер 
у органима Аутономне покрајине 
Крајине, па предсједник Из-
вршног одбора Општине Бања 
Лука, а од првог сазива је по-
сланик Народне скупштине РС 
и функционер у другим орга-
нима новостворене државне 
творевине. У том смислу се и 
бави у наредним поглављима, а 
њих је у историјско-дневничкој 

монографији „Јужни словени 
на Балкану“ дванаест и све што 
исписује, темељено је на соп-
ственим доживљајима али и 
историјским чињеницама које је 
тешко пренабрегнути.

Рајко Касагић је објавио више 
стручно-научних, монографских 
књига и седам збирки пјесама. 
Учинак је то за сваку хвалу, а 
све што исписује, као да душу 
исписије и „циједи суву дренови-
ну”. Сво то његово стваралаштво 
је, заправо, нека врста личне бор-
бе за само једну и једину, могућу 
истину, јер више их на свијету ни-
ти има, нити може бити. У том 
погледу су настале и ове двије на-
речене, последње књиге, а напосе 
ова „Јужни словени на Балкану“, 
која је врло темељита и подас-
трта документима, историјским 
чињеницама и спознајама, што 
одражава далеку прошлост, али 
и догађања из ближе стварности 
кроз ове три наше трагичне и 
ужасне деценије с краја прошлог 
и почетком 21. вијека. Дакле, 
Касагић је валидан стручно-науч-
ни, али и литерарно „потковани“ 
стваралац, првенствено пјесник, 
чије се нити осјећају и у овим мо-
нографским књигама.

Сагласан са објављивањем 
књиге, једва чекам њено конач-
но графичко укоричење.

Ранко ПРЕРАДОВИЋ

Писмо мајке
Сине мили умири се мало
Пишеш пјесме и сијеш посвуда
Све је сине на тебе то пало.
Скупа цијена твог великог труда.

Нит` ко чита нит` купује књиге.
Немаш пара за себе довољно
Радо чекаш да свијетиљка сине
И кафану да посјетиш рано.

У ђевојку неку си заљубљен,
А таксијем возиш се по тргу.
То што радиш неће бити славно
Дођи мајци све то пусти к врагу

Мајка ће ти топли чај припремит.
Из баште ћу аронију брати.
Са мајком ћеш увјек срећан бити
Своју пјесму с мајком пјевушити.

Рајко КАСАГИЋ

Говорила мени моја мати
Немој сине туђе воће брати
Да л` јабуке или оскоруше
Говорила мени моја мати
Оскоруша у грлу ће стати.

Туђе злато не сија ко твоје
Туђе добро срећу не доноси
И када се ти наједеш проје
Са својом се пројом сам поноси.

Само своје воће сам убери
Знам да туђе има више сласти.
Ал` се ипак на вријеме сабери
Туђе воће није ти на части.

Своју ђецу некада обиђи
Са мајком их весело насмији
Свима њима са поклоном приђи.
За њих своје вријеме ти потражи.

Рајко КАСАГИЋ
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Интервју: књижевник Миладин Ћулафић, добитник награде „Бранко Ђопић“

ЋОПИЋ ЈЕ ВЕЛИКО БЛАГО

Повод за овај разговор је на-
града Задужбине са именом 

великог писца Бранка Ћопића 
коју је ове године добио Миладин 
Ћулафић, за збирку приповедака 
‹›Преко границе››

Реците нам нешто о свом 
завичају?
Мој је завичај послије рата био 

једна велика школа.

У ком смислу?
Какве су само биле оне удо-

вице: врати се, са четворо-пето-
ро дјеце, из бјежаније, буквално, 
на згариште. И нису се жалиле. 
Добро сам, каже – ђеца су ми жи-
ва и здрава. Она зна, да нечија 
дјеца нијесу жива, или нису здра-
ва, па како, да се она жали? Бане 
гладно дијете у кућу гдје се руча, 
па не могу никако да га нагово-
ре, да једе с њима – нијесам гла-
дан, ручао сам! – све док га не 
зграбе, буквално посаде за сто, и 
утуре му кашику међу прсте. Па 
онај сиромах, радник-надничар: 
проводи свој дан међу откосима, 
који се суше и миришу, док около 
све врви од пчела и лептирова… 
и стално, неко од оних код којих 
ради, обиграва око њега: јеси ли 
жедан, ‹оћеш ли ракију, сједи, од-
мори, урадиће се… Па оне мобе, 
које су биле, и рад и помоћ, и све-
чаност. Све се радило с пјесмом. 
Свака воћка, сваке године, рађала. 
И кад је притијешњена, притисну-
та, дивљином. Па она група рад-
ника, њих десеторо, док стигне са 
дна њиве до врха, окопавајући ку-
куруз – толико се тога ту испри-
ча – мотике, звецкајући, причају 
своју причу – које шале (ако се не-
коме „навраме“, тим шалама, није 
му баш лако), који смијех… Па 
кад ти гост дође у кућу, или сједне 
пред кућом – не ујак, кум, тетка 
– него путник-намјерник… А би-
ло је то, за нас, горе – били смо 

више окренути шуми и планини 
но селу – посебно важно… И сва-
ки кутак, сваке ливаде, покошен, 
или опашен… И цијело љето, нас 
шесторо дјеце, по травуљинама 
и врелим камењарима, и никога 
није печила змија… Па пливање 
кроз оне сњегове – потонеш, једва 
се испетљаш! – по цијели дан, кроз 
ону бјелину, по којој су просути 
трагови звјериња… Било је, та-
да, важно, сељаку – уз сву његову 
муку – како лаје његов пас, и ка-
ко његов пијетао кукуриче… Па 
љето на планини – свакога дана, 
преобијеш цијелу планину (то нам 
је, тамо, било главно занимање!)… 
Па они снови: да, некако, ухватиш 
неко лане, или лисиче, па да га 
увече донесеш у катун (да будеш, 
тамо, те вечери, главни!) 

Реците нам нешто о вашој 
првој лектири; првим 
језичким сазнањима и ис-
куствима?
У мом дјетињству, у завичају, 

читане су, увече, уз петролејку, 
јуначке народне пјесме. Народ је 

читао (слушао) своје пјесме. Чита 
неко, задихано, оним помало гус-
ларским тоном. Па се ту, богами, и 
отплаче. Рецимо, над оном младом 
Гојковицом, у пјесми Зидање Ска-
дра. Богом брате, Раде неимаре, 
остави ми прозор на грудима… 
остави ми прозор на очима… 
па како да се не отплаче! Некоме 
слиједи честитка; некоме, прекор, 
клетва…

А  м е ђ у  н а ј б о љ е 
приповjедаче, спада онај 
прави сељак. Зато што, код 
њега, језик није циљ (да он 
покаже, како је рjечит и му-
дар), већ средство – да се не-
што исприча…И не прича он 
о политици, о ономе што је 
синоћ било на телевизији – 
он прича, о земљи и небу, о 
дрвету (какво је, и за шта је 
добро, које дрво; рецимо, 
колико може, као колац, 
да истраје у земљи, и како 
дрво, од којег је начињено 
буре, утиче на ракију, о 
воћки и звјерки, о крави 
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и коњу – шта чини крава 
(својим млијеком, и коњ, 
својом снагом), за сиротињу. 
Док смо чували овце, ђед је, 

сваког дана, носио са собом – 
као што људи носе личну карту – 
очађали и разбокорени примјерак 
Горског вијенца; у дубокој старо-
сти, остало му је, у сјећању, изгле-
да, још само оно: Ћуд је женска 
смијешна работа…

Да ли се сећате неке приче 
из народа?
Ево једне. Умро некакав, а није 

био, богзна, неки чоек – „пола чо-
ека, много сам река’ – треће исе“ – 
па га треба сахранити. А било тада 
уобичајено и оно лелекање. А људи 
то, у оваквом случају, избјегавају: 
да му, у мртво лице, кажеш истину 
– не иде; да лажеш, пред људима 
– не иде ни то. Гурају понеког 
напријед, он бјежи: ђе нађосте 
баш мене, код толико млађих 
и паметнијих! Најзад, један, да 
би прекратио то натезање, пође 
напријед: Ааа, леле мене Милоња 
(рецимо, да му је тако било име), 
а што ниједном, у свом вијеку, не 
помисли на овај дан! Ето, олелекао 
га, где је највише за лелекање, ла-
гао није… Или друга: Загледало се 
дијете кроз прозор, све поскакује 
од узбуђења, па каже ђеду, који 
сједи тамо у соби: Ђедо, ено један 
ћера другога, Боже, како га ће-
ра! Ево их к нашој кући! Иди, си-
не, каже ђед, отвори врата ономе 
што бјежи, а затвори их ономе што 
ћера…

А каква су ваша искуства, 
професора књижевности, 
из неколико градова у 
унутрашњости?
И ту сам имао вели-

ка задовољства. Било је такво 
вријеме, моји ђаци, били су так-
ви – да сам, готове све, препуштао 
њима и писцима… Неки настав-
ник, и од геометрије, или хемије, 
направи нешто занимљиво… а ми 
смо се бавили– поезијом…

А кад је реч о писцима, ко је, 
од њих, на вас, највише ути-
цао?
Вјероватно, Иво Андрић. До 

тог сазнања, дошао сам недавно, 
спонтано. Па он је, иначе, ваљда, 
онај, од кога се, у многочему, мо-
же највише научити.

А Бранко Ћопић?
И то је једно наше велико бла-

го, јединствено. То је незамисли-
во, докле се прострло оно што је 
исцурило из његовог пера… па ту 
су деценије, па колико и превода, 
о којима ми појма немамо… Ко-
лико је само људи насмијао! Коли-
ко само вриједи, она једна његова 
досјетка! Рођен сам, каже, 1915. 
године, у селу Хашанима, под 
Грмечом, у сиромашној сељачкој 
породици… у ствари, ја, тада, 
нисам ни знао, да смо ми сиро-
машни – то сам, послије, прочи-
тао у биографији… Или каже: Ја 
ти, брате, волим оне људе… као 
онај, што му је прешао точак од 
камиона преко стомака, па прит-
рче људи, и један га пита, како 
се осјећа, а он каже, показујући 
на стомак: добро, једино, кад се 
насмијем, овдје ме заболи.

Уз трагично осећање живо-
та, у вашим причама има 
и хумора, чиме слика све-
та постаје комплетнија и 
занимљивија…
Е баш зато, због те трагично-

сти живота, морао се човјек бра-
нити хумором. Да неку глупост 
превазиђе својим духом; да неку 
муку, преокрене на мудрост. Каже 
један: Мој отац, када је умро, оста-
вио је сто милиона. Није то ништа, 
каже други, мој отац, кад је умро, 
оставио је – читав свијет. И, за 
крај, овакав пример хумора – опет 
анегдота: Са репутацијом великог 
музичара, пољски пијаниста, ка-
же једном: Петнаест година ми је 
требало, да се увјерим, како не-
мам дара за музику. И шта си онда, 
урадио? – пита га пријатељ. Ниш-
та, каже Пандеревски, било је већ 
прекасно, у међувремену сам по-
стао славан.

Ако ми дозволите, испричао 
бих за ваше читаоце још неколи-
ко сличних прича.

Изволите.

Ево, прво једна источњачка.
Врати се један с оног свијета. 

Па каже: Нема ватре у џехенему 
(паклу). Како то, пита га неко, да 
нема ватре у џехенему… па где је, 
онда, има? Тако, нема, каже онај. 
Само она ватра коју свако собом 
понесе.

А сад једна хаику прича.
Танзан и Екидо иђаху неком 

блатном цестом. Падала јака ки-
ша.

Иза једног завоја, сретну љупку 
дјевојку у свиленом кимону, која 
није знала како би прешла преко 
једног раскршћа. „Дођи, дјевојко“ 
– рече Танзан, узме је на руке и 
пренесе преко блата.

Екидо није проговорио све до 
ноћи, кад су стигли до свог храма. 
Тада се више није могао уздржати. 
„Ми редовници не приближавамо 
се женама“ – рече Танзану. – „За-
што си то учинио?“

„Ја сам дјевојку тамо оставио“ 
– рече Танзан. – „Зар је ти још но-
сиш?“

Ред је да сада испричам и 
једну нашу причу, коју је Доситеј 
Обрадовић причао.

Један богат Инглез, одвећ до-
бар, помажући и дајући сваком 
у потреби, потрошио све имање 
своје, а потом, не имајући шта да-
вати, искаше од других за сиро-
махе. Једном, пристане за једним 
богатим иштући. Овај му више 
пута каже, да му неће ништа да-
ти, но онај не одустаје. А кад се 
овом досади, даде му једну зауш-
ницу. Онда му онај рече:

„Ово је за мене. Сада дај што-
год за убоге!“

И тако доби.
Велики Лав Толстој је овако 

причао:
Разбоље се један цар и рече: 

„Даћу половину царства ономе 
ко ме излијечи.“ Тада се окупише 
сви мудраци и стадоше вијећати, 
како да излијече цара. Нико то 
није знао. Само један мудрац ре-
че, да се цар може излијечити. Он 



Сутра Сутра Сутра Сутра Сутра

22 09. мај 2021.

Година 6  •  Број 18

рече: треба наћи срећног човјека, 
скинути с њега кошуљу и обући 
је цару – цар ће оздравити. И 
цар посла људе да траже срећног 
човјека по његовом царству; али 
су цареви изасланици дуго путо-
вали по читавом царству и нијесу 
могли да нађу срећног човјека.
Није било никог, ко је био сасвим 
задовољан. Ко је богат, побољева; 
ко је здрав, сиромах је; ко је здрав 
и богат, њему је жена опака, а не-
ком, опет, дјеца нијесу добра; сви 
се, на понешто, жале. Једанпут, 
царев син пролазио, касно увече, 
покрај једне колибе и чује – неко 
говори: Хвала Богу, нарадио сам 
се, најео, и лећи ћу да спавам; шта 
ми још треба?–е баш сам срећан!“ 
Обрадова се царев син, нареди, да 
скину кошуљу с тог човјека, да му 
за њу дају онолико новца колико 
затражи, а кошуљу да однесу цару. 

Људи, које је послао, улетјеше ка 
срећном човјеку и хтједоше да му 
скину кошуљу; али, срећни човјек, 
био је пуки сиромах, и није на се-
би имао кошуљу.

А сад једну из новина, непот-
писану:

Неки један путник намјерник 
– заустави се крај једног град-
ског гробља. Међу разнобојним 
цвијећем, бијелеле се мермерне 
надгробне плоче.

Марија Хосе Алонсо – двије го-
дине и пет мјесеци.

Алмандо Фернандез Луис – три 
године и два мјесеца.

Педро Хорхе Гонзалес – четири 
године и шест мјесеци.

И све тако.
Заинтересован, путник приђе 

чувару гробља. „Да ли је ово дјечје 
гробље“ – упита чувара.

‘’Не, ово је градско гробље. 
Али, у нас је обичај, да се, на гро-
бовима умрлих, исписују само 
временски периоди у којима су 
били вољени.“

И најзад, једна прича Едуарда 
Галеана. 

Ијего није никад био на мору. 
И, најзад, отац га поведе тамо. Кад 
су, након дугог пјешачења, дjечак 
и отац коначно стигли, пред очи-
ма им је пукло море. И бјеше то-
лика његова огромност, и толико 
његово бљештавило, да је дјечак, 
од љепоте, занијемио.

А када је, најзад, успио да про-
говори, замуцкујући, завапи:

„Помози ми, тата, да 
гледам!“(„Новости“)

Разговарап.
Драган БОГУТОВИЋ

ДВА ДРУГАРА
На крај шуме, испод пања
скривени испод сухог грања
живјела су два другара,
увијек сложни, вриједни, хитри,
куд ћеш више…
Договором дом градише.

Али, авај, једне ноћи
страшан пљусак шуму смочи,
сли се киша и до пања
прође испод густог грања,
потоп то је кад вам рекох
два су миша сад под стрехом.

Од глади им цријева крче
к‘о кад мачор млијеко срче.
Нешто мало хране оста
ал‘ не би доста…
И одлучи мишић први
да потражи спас у шуми,
какву гљиву или плод,
мрву хљеба, орах, жир,
шишарку, ил‘ ммммм сир.

И оде…
Оста Грицко сам и рече:
Не брини се друже стари
чуваћу ја наше ствари!

Лутао је Мишко дуго
стигао на поље друго,

набрао је све и свашта
све што му је хтјела машта.
Корпицу је запртио 
и кући се запутио.

А кад тамо…
Сви прозори отворени
врата спала поред пања,
завјесе су поцијепане
и намјештај сав нестаде.
Празни лонци, здјеле,
у шпајзу је стање хитно,
и Грицко...
Окицама трепће ситно
у углу се скрио:
Извини, ал‘ гладан сам био!

Љиљана ВИНЧИЋ

ВОЛИМ ТЕ, МАМА
Кад чујем
Волим те, мама!
Помјери се васиона сва.
Све звијезде засијају јаче
мјесец поскочи и
закикоће се,
и зазвижди вјетар
арију љепшу од најљепшег сна.

Кад чујем
Волим те, мама!
Зажмурим
и сјетим се...
Како си растао некад,
од малог пупољка
до прекрасног цвијета.
Испод мога срца
а већи од цијелог свијета.

Кад чујем
Волим те, мама!
Помислим и на њу.
Ону која нас увијек чека.
Насмијана и топла

попут Сунца,
Она,
чија љубав је бурна 
а она мирна ријека.
Отме се уздах,
у коме хиљаде ријечи стоје,
а значе само једно
МАМА то је.

О аутору

Љиљана Винчић рођена је 16. 
марта 1980. године у Прњавору, 
гдје је завршила основну школу и 
гимназију. Студирала је на Фило-
зофском факултету у Бањој Луци 
гдје је стекла звање Професора 
енглеског језика и књижевности. 
Ради у основној школи као на-
ставник енглеског језика. Удата 
је и мајка три дјечака.

Писањем се бави од средње 
школе. Учествовала је на два кало-
графско-литерарна конкурса гдје 
је освојила прва мјеста и на Ли-
терарном конкурсу „Отаџбино, 
ту сам” у организацији Литерар-
не секције СПКД „Просвјета” 
Прњавор, гдје је освојила прво 
мјесто.
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Прозаиди

Лазука
Воз је клопарао, понегдје гми-

лио, убрзано јурио, каткад се 
оглашавао продорним писком, 
фућкао и избацивао облаке дима. 
Изненада, на отвореној прузи наг-
ло се зауставио. 

Што је стао? – упитно ће Три-
шо. 

Лазука се подиже, провуче гла-
ву кроз прозор, мало ошути, па ће: 
- Пукла му гума. 

- Питање је имају ли резервну? 
– забринуто ће Тришо.

- Ено носе тракторску! – од-
вали Лазука, па се стропошта на 
сједиште. 

Борци прснуше у смијех, а Три-
шо се лупи по челу, па ће Лазуки: 

- Ти си потпуно луд! Воз нема 
гумене већ жељезне точкове!

Лазука кашљуцну, повуче 
гутљај ракије, разведри лице, ба-
ци жмиркави поглед на борце, па 
им се с висине обрати: - Како би 

ви поступили ако би требало да 
пређете улицу, а на семафору сјаји 
црвено свјетло?

- Сачекали би да се упали зеле-
но – рекоше.

- Али ви чекате, чекате, вријеме 
пролази, а црвено „загузило“, па 
вам вади живце. 

Борци се упитно згледаше, па 
усмјерише знатижељне погледе 
према накресаном Гороњи.

- Не знате, а? Ево како сам ја 
поступио. Прошле недјеље одем 
сa послом у Бању Луку. Ја на се-
мафор, а оно – црвено. Присти-
жу људи, чекају. Гледам на сат, пет 
минута прошло, и даље – црвено. 
Људи буље у семафор, врпоље се, 
негодују, крсте се... Наједном, пуче 
ми филм и ја поведо’ коло. 

- Је ли козарачко? – бубну Три-
шо.

- Ти си, Тришо, подобро оши-
нут мокром чарапом! – издрељи 

се Лазука на њега. – Како ја кре-
ну, а маса нагари за мном. На 
средини цесте набусито ме доче-
ка полицајац. „Назад!“ – дрекну. 
„Одбиј од мене!“ још јаче гру-
ну ја. „Срби су одвајкада ишли 
напријед, а само кукавице назад!“ 
Чим пређошмо улицу, људи ме по-
чеше тапшати по рамену. „Живио 
ти нама, српски јуначе! Док је ‘ва-
ки’, не треба да бринемо!“ Дивило 
ми се и велико и мало. Замисли-
те, у сред Бање Луке, наочиглед 
полицајца, ја, Лазука Гороња из 
Горње Завјетрине, кроз „црвено“ 
проведо’ масу људи преко улице. 
Зар то није равно ратном подви-
гу?!

Божо га упитно погледа, па ће 
поспрдљиво: - Ти Лазука, од ниш-
та направи подвиг. Подвиг је заро-
бити непријатеља, убацити бомбу 
у његов ров, проћи кроз минско 
поље... 

- А шта је пролаз кроз „црве-
но“‹- издрељи се Лазука.

- Саобраћајни прекршај! 

Ратна
Киша је лила као из кабла. Од 

силних муња и удара громо-
ва, земља је подрхтавала. Бор-
ци шћућурени у рововима, 
нестрпљиво су исчекивали смјену. 
Падом мрака од којег се није ви-
дио ни прст пред оком, извршена 
је примопредаја дужности. У Бо-
жин ров утрапуњаше тројица бо-
раца мокри до голе коже. Од њих 
су Божо, Бојан и Стојко преузе-
ли дужност прије петнаест дана. 
Нервозни, мокри и блатњави, на-
кон поздрава бацили су опрему на 
отоман, па почели да гунђају: 

- Отчепила као да се небо про-
валило! – нервозно ће један од 
њих. 

- Ко ли нас спраши у ову рупу, 
‹бем му цицвару! – опсова дугоња 
сав утонуо у длаке, па уочивши 
да му је одваљен ђон од ципеле, 
још јаче сукну: - Свети Илија, 
згромињај ми у блентаву тиквару 
да се не мучим и крв своју пијем 
по врлетним грабешким гудура-
ма! 

Трећи заобљен као бурен-
це, извуче из ранца чутурицу са 
шљивовицом, цугну гутљај, па по-
нуди остале. Чутурица је кружи-
ла, а они мијењали расположење. 
Трбоња се огласи пјесмом, а оста-
ли подупријеше:

- Љубио сам Милицу у лову, 
а ракију цугао у рову!
Ој, ракијо љепотице жута, 
слатка си ми иако си љута!
Мој колега, тури ме у буре, 
да из њега кибицирам цуре! 

(Одломци)
Драго ВРУЋИНИЋ

O aутoру
Драго (Дмитра) Врућинић 

рођен је 11. новембра 1945. годи-
не у селу Јелашиновци, општина 
Сански Мост. Књижевним ра-
дом интензивно се бави од 1985. 
године. За одрасле је објавио ро-
мане: „Рошко“, „Сунце у очима“, 
„Завалски учитељ“, „Лукендиних 
пет жена“, „На ратниковим стаза-

ма“; романсиране хронике: „Грмеч 
у пламену“, „Кроз олујну маглу“; 

приповијетке „Сива ведрина“; 
приче: „Јауци без одјека“, „Прич-
ке из недоба“; хумористично – 
сатиричну збирку пјесама „Сласт 
из осињака“; збирку пјесама за 
дјецу и одрасле „На спаљеном 
огњишту“. 

За дјецу је објавио илустро-
вану бајку „Мачка златнога ре-
па“; збирку прича „Бодљикавим 
путељцима дјетињства“; збир-
ке пјесама: „Грмечко руменило“, 
„Цвјетна башта“, роман „Звончи-
ца“. 

Углавном пише о људима 
грмечког краја, њиховим врлина-
ма и манама. Основне карактери-
стике Врућинићевог књижевног 
стваралаштва су љубав, дијалог 
и сочни грмечки хумор. 
Похваљиван је и награђиван.

Од 1995. године живи у 
Бањој Луци. Члан је Удружења 
књижевника Републике Српске 
од 2000. године. 

Доносимо два кратка одломка 
из Врућинићевог романа „На рат-
никовим стазама“.
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СМИСАО УМЕТНОСТИ
(Осврт на Иву Андрића, поводом 110 г. од прве песме и 

60. г. од добијања Нобелове награде)

Своје прво дело, песму «У сум-
рак», Андрић је објавио пре 

сто десет година - у Босанској ви-
ли (бр. 26, 30. септ. 1911, стр. 276), 
кад је имао 18. година (рођен је 9. 
октобра 1992): 

У сумрак певају девојке. Њини су 
гласови меки 
и дахну свежином цвећа и љубави. 
Њина је песма 
блага, као кад бехар опада. Она има 
нешто од мојих 
љубави: давно, топло и лепо. Она 
подсећа на сарајске 
сумраке, кад јабланови сјају у црве-
ну злату, као витке 
поносне жене.
Као румене латице засипају ме гла-
сови. Певају 
девојке. Певају лепо. То личи на по-
здрав од старих 

пријатеља, на спомен онога што 
проживих у љубави 
и заносу. Оне певају, у сутон, као 
срећа моја да ми 
рупцем маше.
Али срце је моје тамно језеро, кога 
ништа не 
диже и у ком се нико не огледа.

Ако се чита Андрићева 
биографија, видимо да је он у вре-
ме оба рата (1914-18 и 1941-45) 
написао један број својих дела (на-
равно, писао је и у временима пре, 
између и после ратова). Наиме, он 
је током три године (од лета 1914, 
до лета 1917) држан у различитим 
аустро-угарским апсанама и то-
ком тих година (од своје 22-25 г.) 
писао је Еx Понто (објављен одмах 
после рата‚1918). Такође, између 

1941-44., живео је у окупираном 
Београду и тих година је написао 
три романа - Травничку хронику, 
На Дрини ћуприју и Госпођицу. 

Могло би се рећи да је његово 
стваралаштво била нека врста 
ћуприје у његовом животу, која 
му је омогућавала да «премости» 
реку (често и бујицу) историје и 
живота, тј. како године мира, та-
ко и године ратова. У том смислу, 
могло би се рећи да ћуприја (мост) 
- осим симболике које има у рома-
ну - има и и једну општију сим-
болику, од значаја за разумевање 
уметности у животу Андрића, а 
и уметности уопште. Андрић то 
овако изражава: 

- Зар се у прошлости као и у 
садашњости не суочавамо са слич-
ним појавама и истим проблеми-
ма? Бити човек, рођен без свог 
знање и без своје воље, бачен у 
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океан постојања. Морати плива-
ти. Постојати. Носити идентитет. 
Издржати атмосферски прити-
сак свега око себе, све сударе, 
непредвидљиве и непредвиђене 
поступке своје и туђе, који 
понајчешће нису по мери наших 
снага. А поврх свега, треба још 
издржати своју мисао о свему то-
ме. Укратко: бити човек («О при-
чи и причању» - говор приликом 
добијања Нобелове награде, 1961).

С в о ј о м  с т в а р а л ач ко м 
биографијом (1914-60) он је по-
казивао и доказивао оно што ће 
изрећи (некад и у виду питања) 
у наведеном говору (1961) - да је 
смисао уметности (приповедања) 
да ...завара крвника да одложи не-
миновност трагичног удеса који 
нам прети, и продужи илузију жи-
вота и трајања. Или можда при-
поведач својим делом треба да 
помогне човеку да се нађе и снађе? 
Можда је његов позив да говори 
у име свих оних који нису умели 
или, оборени пре времена од жи-
вота-крвника, нису стигли да се 
изразе? Или то приповедач мож-
да прича сам себи своју причу, као 
дете које пева у мраку да би за-
варало свој страх? Или је циљ тог 
причања да нам осветли, бар мало, 
тамне путеве на које нас често жи-
вот баца, и да нам о том животу, 
који живимо али који не видимо 
и не разумемо увек, каже нешто 
више него што ми, у својој слабо-
сти, можемо да сазнамо и схва-
тимо; тако да често тек из речи 
доброг приповедача сазнамо шта 
смо учинили, а шта пропустили, 
шта би требало чинити, а шта не.

У неким аспектима његово 
схватање уметности блиско је 
Малроу (1901-1976), који каже: 
Свако ремек-дело представља 
прочишћење света, а њихова 
заједничка порука говори да су ти 
појединачни уметници победили 
своју подређеност, да дела постоје 
и простиру се као таласићи на 
океану времена, разастирући веч-
ну победу уметности над људском 
судбином. Сва уметност је револт 
против људске судбине (Malraux, 
Andre (1978) : The Voices of Silence, 
Princeton, Univ. Press, стр. 639).

На један начин, тај револт про-
тив људске судбине видимо и у 
Ћоркановом плесу на огради мо-
ста, у скоку Фатином, са моста, а 
и у Фелуновом војничком само-
убиству. А на други, видимо га у 
Андрићевим делима - то је његова 
игра по огради моста.

Ако посматрамо Андрићеву 
прозу, поезију и рефлексивну 
прозу (или филозофију живота) 
заједно, онда бисмо могли рећи да 
у њима једну од најважнијих вред-
ности и димензија представља 
освешћење (или повишено 
осећање “свесности”), везано за 
темељне чињенице живота, као 
што су постојање и смрт, или 
осећања (љубав, мржња, радост 
и патња). Наиме, у људском ис-
куству као да постоје две свести 
о истој ствари: обична и пови-
шена, или појачана свест, о вла-
ститом постојања и (будућој) 
смрти, о љубави и другим вели-
ким и важним осећањима (кад је 
човек појачано “обузет” неким 
осећањем, психологија то нази-
ва афектом). Кад је реч о самом 
осећању постојања, Андрић то 
описује на неким местима у ро-
ману На Дрини ћуприја (као у па-
сажу о Фати - На Дрини ћуприја, 
Логос арт, 2006., Н. Сад, стр. 111), 
а и у Знаковима поред пута. 

– Дође тренутак кад осетим 
снажно и необично... свеобух-
ватну чињеницу постојања, голу, 
дивну и страшну. Постоји свет и 
ја у њему. ...губим се у тражењу 
њеног израза... само један једини 
знак, једно слово, један звук који 
ће јасно и поуздано моћи казати: 
Постојимо. У таквим тренуци-
ма деси ми се да застанем насред 
прометног трга... међу реком ауто-
мобила... док ме њихови шофери 
зачуђено-љутито гледају (Знако-
ви поред пута, Рад, 1980: стр. 131). 

Неки од тих тренутака спадају 
у она надилажења, врхунске тре-
нутке, који оправдавају патњу жи-
вота.  

- Има тренутака кад су за ме-
не вода и ватра једно исто. То су 
она неухватљива и незадржива 
магновења кад смо ношени на-
ма иначе непознатим снагама, 

кад наш поглед не задржавају ова 
пролазна привиђења која нази-
вамо светом око себе. Тада пот-
пуно нестане овог мучног света 
са његовим супротностима и ја 
видим јасно и савршено осећам 
јединство свих елемената који 
круже васионом. Ништа нема име-
на, лика, правца ни оправдања. По 
својој суштини и свом коначном 
дејству, све је једно у овом милио-
нитом делићу секунда који се зове 
вечност (исто, стр. 76)

Нешто пре тога Андрић каже: 
Будите радосни кад год вам се за 
то пружа могућност и кад год за то 
налазите снаге у себи, јер тренуци 
чисте радости вреде и значе више 
него читави дани и месеци нашег 
живота проведени у мутној игри 
наших ситних и крупних страсти 
и прохтева (исто, стр. 42).

На примерима из двеју при-
поветки (Јелена жена које нема и 
Бајрон у Синтри), а и (посредно 
изражено) на примеру Федуна у 
роману На Дрини ћуприја, види-
мо да је Андрић био свестан и раз-
личитих аспеката љубави. 

С друге стране, он нам говори 
да је повремено имао и ону пови-
шену свест о смрти. 

- Смрт је као гром. Знаш да 
постоји, читао си о њој, често и 
размишљао... А кад се деси овако 
да удари у твојој најближој близи-
ни... онда тек видиш да не знаш и 
да никад ниси право знао шта је 
то смрт (Знакови поред пута, стр. 
76-7). 

Неки аутори су склони да 
сматрају да је то стога што човек 
ствара неку врсту одбрамбеног 
става снижавајући (ублажујући) 
”пуну” свест о смрти. Али, видимо 
да човек и о овим другим аспек-
тима живота има две свести - ону 
текућу, такорећи ”у пролазу” и ону 
пуну, интензивну свест.

 Рецимо - у стању заљубљености, 
кад то осећа свом снагом, човек 
се понекад и скоро зачуди, како 
је проводио оно остало време, кад 
није био у том стању. Као што се 
у стању пуне свести о постојању 
(и самопостојању) пита како да то 
није осећао раније, или: да ли то 
тако (некад) осећају и други људи?

Др Душан ПАЈИН
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МОЈ ЖИВОТ 

Своју сам младост потрошио лако 
Тражећи љубав маштајућ о срећи 
Када се сетим најрађе бих плак’о 
Зар мораде све баш тако протећи 
 
Зато живим сад неки живот нови 
Радост и срећу тражим где год стигнем 
Сад се у јаву претварају снови 
Којим свој живот и кад падне дигнем 
 
Знам да је могло и тад боље бити 
У прољећу мом добу најмилијем 
Пожели душа да се опет вратити 
 
Живота нектар среће ја да пијем 
Зато је мени свака рима драга 
Овакав живот не дам за сва блага 

28.3.2021. 

ОПРОШТАЈНИ СОНЕТ 
Гледам мајку крхку, беспомоћну,  
мисли врте моје младе дане, 
њену бригу за ме даноноћну, 
са сузом се борим да не кане. 
 
Желим осмех мајци подарити,  
Ал’ не могу од великог јада. 
Сузу бришем, желим је сакрити 
да и мајку не расплачем сада. 
 
Њене жеље увек за све бише 
ново јутро боље да осване. 
На пут иде, нећ’ је бити више, 
 
њен ми јецај ствара нове ране. 
Мирно пођи, ти старице моја, 
у срцу те носе дјеца твоја. 

 28.2.2021. 

МОЈИМ ПЈЕСМАМА 

Једног ћу дана ја путем поћи 
Којим идемо на крају сви ми 
А до тада ћу дане и ноћи 
Све посветити пјесми и рими 
 
У пјесми нађох лијека души 
Јер стих и рима мом срцу прија 
Када ме стегне и кад ме гуши 
Лијек су ми стих и поезија 
 
У пјесме сам утк’о своје снове 
Од прољећа до јесени ране 
А још тога биће за стихове 
 
У пјесму ће и зима да стане 
И када пјевам и кад уздишем 
Живим у њима зато их пишем 

20.5.2020. 

ПЕСМОМ ТЕ ВОЛИМ 

Песник сам само који риме пише 
Да би те њима драга задивио 
Из срца речи саме се излише 
Свако сам слово теби наменио 
 
Песник сам само што љуби песмама  
Свакој се песми написаној дивим 
Ти си увек ту у мојим римама 
А с њима и ја срећно с тобом живим 
 
Немам ја само стихове и риме 
Већ много тога као у бајкама 
Не волим само уз стихова плиме 
 
Ја волим љубим и мимо песама 
Није и неће никад бити тајна 
Моја је љубав к’о свемир бескрајна 

8.4.2021. 

МАЛА МОЈА ИЗ МЛАДОСТИ РАНЕ 

Мила моја да ли те занима 
Како ми је како живим сада 
За те нисам чуо већ данима 
Ал’ ме није напустила нада 
Збрајам тужан дане и минуте 
Као некад заљубљен сам у те 
 
Рекли су ми да те други воли 
Ја и сада ево мислим на те 
Тешки терет као рана боли 
Твоје очи још ми јутра злате 
Моје сузне само тебе слуте 
Као некад заљубљен сам у те 
 
Пут до среће често је дугачак 
Понекад су разлози незнани 
Док постоји макар један трачак 
Окрени се на тренутак стани 
Молим Бога да нам споји путе 
Као некад заљубљен сам у те 
 
И стихови ови одабрани 
Иду опет теби моја мала 
У њима смо скупа опјевани 
Уста су их моја шапутала 
А сада се заклела да ћуте 
Као некад заљубљен сам у те  
 
И пјесма ће ова да изблиједи 
Мене више у твом свијету нема 
Умрло је што животу вриједи 
Сада њему бура тугу спрема 
Удар примам њене ћуди љуте 
Као некад заљубљен сам у те  

4.2. 2020.  

Зоран М. ГРУМИЋ
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Дрaмaтургo

Нинa je длaнoвимa брисaлa 
сузe. Чoвjeк у биjeлoм кojи 

je сjeдиo нaспрaм њe сa другe 
стрaнe стoлa пoкaзивao je дубoкo 
рaзумиjeвaњe. Чeкao je дa гoспoђa 
Вajс пoнoвo сaбeрe мисли и дa 
нaстaвe рaзгoвoр. Нинa je дoнeклe 
смирилa jeцaje и пoдиглa пoглeд. 
Билa je спрeмнa дa нaстaви 
рaзгoвoр сa психиjaтрoм. 

„И кaжeтe“, пoчeo je пoнoвo 
мирним глaсoм чoвjeк у биjeлoм, 
„имeнa кao штo су Рoбeрт, 
Eсмeрaлдa, Jулиjaн и Aлбeрт 
никaд ниje спoмeнуo.“

„Нe, ниje, сигурнo ниje... Знaлa 
бих дa jeстe.“

„ Р и j e ч  ’ Д р a м a т у р г o’ 
вjeрoвaтнo истo ниje спoмињao.“

„Нe“, oдгoвoрилa je Нинa 
oдмaхуjући глaвoм. „A oткуд Ви 
знaтe тa имeнa?“

„Ja сaмo пoнaвљaм тo штo 
сaм чуo oд пoлицajaцa кojи 
су гa дoвeли jутрoс. Њимa je 
пoкушaвao нeштo дa oбjaсни.“

„A oдaклe су гa дoвeли?“
„Из jeднoг лoкaлa у првoм 

oкругу. Прeмa риjeчимa присут-
них гoстиjу, Вaш муж je oдjeднoм 
устao oд стoлa и пoчeo дa рaзбиja 
свe oкo сeбe. Кoнoбaр je мoрao 
пoзвaти пoмoћ, jeр je ситуaциja 
eскaлирaлa. Moлим Вaс, гoспoђo, 
трeбa ми Вaшa пoдршкa. Tрeбa 
ми причa њeгoвoг живoтa, a Ви 
стe ми, изглeдa, jeдини извoр 
инфoрмaциja.“

Нинa je билa oдлучнa у тoмe 
дa пружи сву мoгућу пoмoћ и 
свe штo je билo у њeнoj мoћи дa 
би Oливeр oздрaвиo. Сaбрaлa 
je мисли и пoкушaлa прeцизнo 
дa сaoпшти инфoрмaциje из 
Oливeрoвoг живoтa:

„У тaj лoкaл oдлaзиo je свaки 
дaн. Кoнoбaри су гa знaли и 
увиjeк je имao свoj рeзeрвисaни 
стo.“

„И биo je увиjeк сaм?“
„Дa, увиjeк.“

Психиjaтaр je прaвиo мaлe 
пaузe у рaзгoвoру и смишљeнo 
пoстaвљao питaњa кaкo би Нинa 
oстaлa кoнцeнтрисaнa. 

„Кoликo je имao гoдинa кaдa 
су му рoдитeљи умрли?“

„Tринaeст.“ 
„Дa ли Вaм je чeстo причao o 

њимa?“
„Нe. Moждa jeднoм или двa 

путa зa свe вриjeмe нaшeг брaкa. 
Aли oдлaзиo je у њихoву кућу 
свaки други дaн, и тo увиjeк сaм. 
Пoнeкaд би oстajao тaкo дугo 
дa сaм мoрaлa ићи пo њeгa. Ta 
рoдитeљскa кућa билa je близу 
нaшe.“

Психиjaтaр je дубoкo уздaхнуo. 
И дaљe je прaвиo пaузe измeђу 
питaњa и умируjућим глaсoм 
нaстaвљao:

„Гoспoђo Вajс, пo мoм 
мишљeњу, Oливeр никaдa ис-
тински ниje прихвaтиo смрт 
рoдитeљa, штo je вjeрoвaтнo 
кључ свeгa и штo ћe сe кaсниje и 
пoтврдити. Њихoву смрт увиjeк 
je нaнoвo прeживљaвao и никaд je 
ниje прихвaтиo. Oн их je у свojим 
мислимa и снaгoм свoг убjeђeњa 
врaћao у живoт. To му je из дaнa у 
дaн пoгoршaвaлo ситуaциjу.“

Нинa j e  oдoбрaвaлa 
к o н с т a т a ц и j у  с м и р e н o г 
психиjaтрa. 

„И сaмa сaм o тoмe мнoгo 
рaзмишљaлa. Знaтe, oн их je кao 
дjeчaк и зaтeкao мртвe. Биo je тo 
сигурнo стрaшaн шoк зa синa 
jeдинцa.“

Чoвjeк у биjeлoм je биo 
зaдoвoљaн рaзмишљaњeм oвe 
пaмeтнe жeнe. 

„Нaрaвнo дa je тo биo стрaшaн 
шoк. Притисaк кojи je у њeму 
рaстao и дoвeo je дo пoдjeлe 
њeгoвe личнoсти. Кoликo сaд 
мoгу дa зaкључим, сaв њeгoв 
биjeс кoнцeнтрисao сe нa имe 
Рoбeрт, тo у ствaри и jeстe 
њeгoвa другa пoлoвинa. Вaш су-
пруг je у сeби живиo двa пoтпунo 
рaзличитa живoтa. У ту при-
чу ћeмo сви зajeднo мoрaти дa 
уђeмo. Крoз тeрaпиjу, кoрaк пo 
кoрaк ћeмo гa дoвeсти дo тe тaчкe 
кaдa ћe прихвaтити смрт свojих 
рoдитeљa.“

Нинa je тoнулa у сoпствeнoм 
бoлу. Сузe су je гушилe, jeр 
трeнутнo Oливeру ниje мoглa 
дa пружи руку. Психиjaтaр je 
пoнoвo стрпљивo чeкao. Joш 
сaмo нeкoликo питaњa и сaстaнaк 
ћe бити зaвршeн. Дo сљeдeћeг 
тeрминa Нинa ћe сe сигурнo 
oсjeћaти бoљe.

„Гoспoђo Вajс, кoликo дугo 
Oливeр нe идe нa пoсao?“

„Mислим три или чeтири 
гoдинe.“

„Сaд у aктимa видим дa je 
имao и губитaк пaмћeњa. Дa ли 
je рeдoвнo узимao свe прoписaнe 
лиjeкoвe?“

„Jeстe, aли нe знaм кoликo 
je тo пoмoглo, инaчe нe би свe 
oтишлo oвaкo дaлeкo.“

„Дa. Дугaчaк je пут прeд свимa 
нaмa, aли бићe бoљe. Tрeбa нaм 
мнoгo врeмeнa и стрпљeњa. 
Tрeнутнo би билo дoбрo дa 
oстaнe кoд нaс.“(Oдлoмaк 
истoнaслoвљeнoг рoмaнa)

Дaркo РAКУЉ
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Pravi roman je magija riječi, a na tom putu, 
putu magije riječi svakako je bio i pisac 
Dramaturga... Roman koji opominje i čita 
se u jednom dahu. Jer teško je zanoćiti sa 
neriješenim Dramaturgom...

Miladin Berić

Oliverova fikcija (fiktivnost, smišljenog 
iliti sanjanog života) je, u stvari, taj 
famozni Dramaturgo koji sada postaje 
trodimenzionalnost životnog trajanja.

Ranko Preradović

9 789997 652485

ISBN 978-99976-52-48-5
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In memoriam: Алек Р. ПЕРАНОВИЋ, публициста, антологичар и књижевник

Одлазак међу звијезде

Рођен је у Црквини код Шам-
ца, књижевник и публициста. 

Живио и радио са породицом у 
родном мјесту. Завршио је Ви-
шу педагошку школу у Сарајеву 
-СХ језик, а 1969. године проду-
жио је студије на Филолошком 
факултету у Београду, СХ језик и 
књижевност. Учествовао је 1968. 
године у студентским немири-
ма напредне студентске омлади-
не. Послије тога цијелу годину 
путује по свијету, Европа, Азија, 
Африка и упознаје народе и 
обичаје. Посједује и међународну 
награду за поезију у Букуреш-
ту, а 1972. године добио је дру-
гу награду за ФЕЉТОН – Дуга. 
Дуга је је требала да му послије 
објављивања фељтона штампа ро-
ман Југословенски Ромео и Јулија, 
али је одустала ради финансија. 
За књигу пјесама Свемирска син-
такса, Слово Горчина 1973. годи-
не добио је прву награду. За исту 
књигу 1974. године добио је награ-
ду листа Ослобођење. У Модричи 

2008. године добио је књижевну 
награду КЉУЧ ДОБОР ГРАДА 
коју додјељује Српски културни 
центар Модрича. Неколико пу-
та је учествовао на књижевном 
конкурсу на тему ИСТИНА О 
СРБИМА коју расписује ,,Про-
света“ Градишка. Заступљен у 
њиховом Зборнику. Заступљен је 
пјесмама у многим зборницима и 
антологијама.

Године 1984. године објављује 
збирку пјесама Свемирска синтак-
са, друго издање. Написао је 1985. 
године ТВ драму Колиба у Цркви-
ни Горњој која је прије снимања 
била забрањена. Објављена му 
је 1995. године збирка пјесама 
Са браника отаџбине, (групе ау-
тора), а 1998. објавио је збирку 
Отаџбина се брани песмом, (гру-
па аутора). Збирка је штампана 
у Београду. Објавио је 2000. го-
дине збирку пјесама Љубавна 
поезија Iпесника Српске,( група 
аутора), издавач Нова Европа. 
Београд. Следеће године издаје 

ЦД – Авангардна поезија пес-
ника Српске. Издавач је Српски 
културни центар Модрича и Са-
вез књижевника Југославије. 
Објавио је збирке: Они су обеле-
жили ово време, (панорама сав-
ремених српских пјесника, прва 
књига – 100 пјесника), Ћуд је 
женска, (антологија пјесама о же-
ни). Издавач Савез књижевника 
Србије и Црне Горе и СКЦ Модри-
ча. Издаје ЦД-РАСУТО СТАДО. 
Штампа збирке поезије: Да је лако, 
то би знао свако, (мала антологија 
поезије за дјецу). Сејачи пјесма у 
БАЛКАНСКОМ ПАРКУ, (зборник 
савремених пјесника), са исте го-
дине издаје ЦД-ом. 

Алек припада поштеним, 
принципијелним, храбрим и 
вриједним људима и ставараоци-
ма који се циијели живот усавр-
шавао читајући и пратећи свјетска 
збивања у књижевном ствара-
лаштву и зато је оно што је ство-
рио посебно и вриједно. Многи 
ће тек сада послије његовог од-
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ласка сватити његову снагу и 
вриједност, а памтиће га и као пе-
дагога који је учио животу и науци 
многе генерације.

Кроз његове објављене књиге, 
његову поезију и прозу, написа-
не рецензије и осврте на многе 
књиге и кроз писање других ау-
тора о Алеку, ствара се потпуна и 
веома јасна слика о његовом жи-
воту и раду.

Одувијек је инпоновао и био 
интересантан као човјек и свтва-
ралац због своје продорности, хра-
брости, истрајности, искрености 
без обзира како га доживљавали 
други. Слиједио свој стваралачки 
правац и свој пут, али није сме-
тао другима. Увијек је аргументо-
вано снажно бранио своје ставове 
и схватања, али и циљано разбијао 
неке заблуде које сви носимо. 

Алекови пријатељи нису мора-
ли бити његови истомишљеници. 
Био је храбар, а понекад и нагал, 
био је другачији и често је и без 
покрића журио напријед. Знао је 
да жури и да плаћа цијену журбе 
, али је остао свој до краја.

Алек је за многе био велика за-
гонетка и то се види кроз његове 
књиге, а и животни пут. Он се 
није наметао као свезналица и 
не намеће ријечима своје виђење, 
схватање и пут, али то брани ста-
вом, истином, дјелом и поступци-
ма. Он у својим књигама између 
редова поручује; сваки човјек је 
веома важан као космичка мрви-
ца јер он повезује и спаја нешто у 
тој мегавеличини. Сваки човјек у 
том космичком метежу оставља 
трага, али на свој начин. Зато је у 
његовим стиховима мало тога на 

површини, а много тога у дуби-
ни пјесме и стиха скривено. То је 
слојевита поезија коју треба от-
кривати па разумјети. 

Био је стално између Шамца и 
Модриче, али увијек духом прису-
тан у Београду кога је неизмијерно 
волио. Један је од оснивача 
Књижевног клуба Савовање Ша-
мац, али је годинама био присутан 
као учесник многих културних 
манифестација у Модричи. 

Марко РАУЛИЋ ЂУКИЋ

ШТА РАДЕ МОЈИ ПРИЈАТЕЉИ
Куда летите?! Коме светлите?!
Коме се доказујете док стојите пред
Шалтерима времена и невремена?!

Мој пријатељ Марко, сива еминенција,
Светове нове не руши, смирен у души своје ствара,
Што види и чује у бајковиту прозу уписује.
Тошо Посавином путује, Гајко по васдан
Сам са собом песмом и животом ратује.

Чему!? Кад богиња правде оглавину носи, а живот
Са нама и без нас своје доноси. И односи.

Мој пријатељ Филимоновић јуриша са ињем у коси
не осврће се назад, иде
И кривим путем ако мора, и уз воду, ако треба
,,Можда је прави пут“, каже ,,јер
све је исто, мало прљаво, мало чисто“.
А... ти гурај како сам мислиш да треба,
Бог ће ти дати дуг живот, уз мало среће, и хлеба.
Гојковић који зна како се зидају задужбине
и по Београду издавачке куће праве.
Не јуриша на вјетрењаче, и свет мења без камења.

Жена моја проклиње судбину
што за песника оде, дисидента
Свих времена, изгубљеног између књига и брига.

Цех се плаћа, ко се пера лаћа, можеш
да светлиш, да се пењеш ил` да падаш,
Није ти суђено да пецаш на реци, док путеве крчиш.
Зора, Српкиња од главе до пете, по Њемачкој
Православље, светог Саву и ћирилицу гура.
Јованка нас окупља по Добоју, да провери
Да ли смо сви на бороју, док је по Београду траже.
Милена по Модричи тражи таленте, гради њих и себе,
А Мишо у песму бежи од дервентских правних про-
блема
И Саничанин миљеник песме и прњаворских жена.

Прерадовићи, Стевка и Ранко, ко ће више и боље
У Бањалуци се без њихова печата ништа не дешава.
Ђуро што бежи у чашу и тамо тражи песму и жену
Изрони из магле змијањске и засја новим сјајем
Тек да се зна да ће га вавијек бити.

Новинар и песник Антић,
Штампа књиге и новине уз
Вајагића песника и бизнисмена, овог и оних времена.
Фотограф и песник, чувар риба и трава Ранко
/Своје минијатуре у књигу слаже
Док га по Добоју траже./
И тако, балкански парк осване свако јутро

Алек Р. ПЕРАНОВИЋ
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Рaт и дoкумeнтaрнa oствaрeњa

Филм „Aприлски лeт“ стрeсao 
прaх зaбoрaвa

Прeмиjeрним прикaзивaњeм 
филмa „Aприлски лeт“ 

Грaдишкa, Нoвa Toпoлa и 
Лиjeвчe пoљe врaтили су из 
зaбoрaвa пилoтe крaљeвскoг 
вaздухoплoвствa кojи су, прe oсaм 
дeцeниja извeли вeлики пoдвиг 
и бoмбaрдoвaли нeмaчкe вojнe 
циљeвe. 

Пoвoд je биo рaзaрaњe 
Бeoгрaдa у зoру 6. aприлa 1941. 
гoдинe. Oсвeтa зa глaвни грaд и 
зa Србиjу билa je вeликa, хрaбрa и 
oдлучнa. Филм и oвa свeчaнoст су 
вaжaн гeст o вeликoм дeлу, кaзao 
je Бojaн Вуjинoвић, прoдуцeнт 
дoкумeнтaрнo-игрaнoг филмa 
снимљeнoг у Грaдишки. Истoричaр 
Aлeлeксaндaр Oгњeвић из 

Бeoгрaдa, у рaтнoм Днeвнику 
Крaљeвскoг вaздухoплoвствa 
пoсвeтиo je пoглaвљe дoгaђajимa 
у Лиjeвчe пoљу. У Дoму културe 
„Србиja“ у Нoвoj Toпoли, гдe je 
филм прeмиjeрнo прикaзaн у 
срeду 7. aприлa, Oгњeвић je изнeo 
мнoгe чињeницe o тим дoгaђajимa 
и хрaбрим пилoтимa.

-Oни су били шкoлoвaни, 
дoбрo увeжбaни, свeсни штa je 
тaдa прeдстaвљaлa нeмaчкa вojнa 
силa. To их ниje пoкoлeбaлo ни-
ти спрeчилo дa извршe свoj 
зaдaтaк прeмa oтaџбини, прeмa 
сeби сaмимa, прeмa свojим 
пoрoдицaмa, при тoм жртвуjући 
живoтe – кaзao je Oгњeвић кojи je 
фoтoгрaфиje и другe дoкумeнтe 

o тим дoгaђajимa прикупиo у 
aрхивaмa мнoгих зeмaљa. Пилoти 
стaциoнирaни у Нoвoj Toпoли и 
Aлeксaндрoвцу, бoрци зa свoj 
нaрoд и свeтлe слoбoдaрскe 
циљeвe, нису зaслужили дa 
пoбeдници, нaкoн Другoг свeтскoг 
рaтa, њихoву жртву пoтисну нa 
мaргину истoриje, у aпсoлутни 
зaбoрaв. Филм je испрaвљaњe 
тe нeпрaвдe, смaтрa Oгњeвић. 
Грaдскa упрaвa, грaд Грaдишкa 
и лoкaлнe институциje имaлe су 
прeсудну улoгу нa снимaњу филмa 
„Aприлски лeт“. Зoрaн Aџић, 
грaдoнaчeлник Грaдишкe рeкao 
je нa прeмиjeри у Нoвoj Toпoли 
дa су aутoри, члaнoви филмскe 
eкипe, пoслe oсaмдeсeт гoдинa 
скинули прaшину сa хeрojскoг, 
истoриjскoг пoдвигa припaдникa 
Вaздухoплoвствa Крaљeвинe 
Jугoслaвиje.

-Oвдe, кoд нaс, у Нoвoj Toпoли 
и Aлeксaндрoвцу, нису нaс учи-
ли o тoмe. Нaпoкoн смo, нa сцeну 
истoриje врaтили хeрojски пoдвиг. 
Грaд Грaдишкa je oпрeдeљeн дa 
истoриjскe дoгaђaje и личнoсти 
врaти нa сцeну, дa испрaви вeлику 
нeпрaвду и свeдoчи млaдимa o 
тoмe – нaглaсиo je Aџић. Mилoрaд 
Дoдик, члaн Прeдсeдништвa БиХ, 
упутиo je снaжнe пoруку нaкoн 
прeмиjeрe филмa „Aприлски лeт“. 
Кaдa сaм схвaтиo o чeму сe рaди, 
кaзao je oн, нисaм мoгao вeрoвaти 
нити oдoлeти дa нe дoђeм у Нoву 
Toпoлу и нe сaслушaм истoриjскe 
чињeницe. 

– Нeвeрoвaтнo je дa су ти 
дoгaђajи, тoликo мoгли дa бу-
ду oстaвљeни пo стрaни, 
скривeни oд нaрoдa и усмeрeни 
у прaвцу тoтaлнoг зaбoрaвa. To 
je нeсхвaтљивo aли eтo, дeшaвa 
сe. Нaшa истoриja je пунa jунaкa 
и oвaквих дeлa, пунa oних кojи 
су свoj пaтриoтизaм дoкaзивaли 

Филмскa eкипa

Нa рeaлизaциjи филмa aнгaжoвaнa je брojнa eкипa кojу чинe 
aутoр Mилaн Пилипoвић, снимaтeљ Зoрaн Пилипoвић, мoнтaжeр 
Бojaн Стaрчeвић, нaрaтoр Злaтaн Видoвић, aсистeнт снимaтeљa 
Гoрaн Пузић, свjeтлo мajстoри Дejaн Филипoвић и Душкo Кркoвић, 
aсистeнти свjeтлo мajстoрa Дрaшкo Бaбић, Влaдaн Oбjeдoвић и 
Никoлa Бoгунoвић, снимaтeљ звукa Дaниjeл Шпaдић, сцeнoгрaф 
Нeнaд Бaлaбaн, шминкeр Сaшкa Jaпунџa, тeхничкa eкипa Пeрo 
Toдoрoвић и Mилaн Вуjић, прoдуцeнт Бojaн Вуjинoвић, истoричaр 
Бojaн Вуjчић.
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дo мoмeнтa влaститe жртвe – 
нaглaсиo je Дoдик. Битну улoгу у 
филмскoj прoдукциjи у Грaдишки 
имa Mинистaрствo прoсвeтe и 
културe Рeпубликe Српскe. Taњa 
Ђaкoвић, пoмoћник министрa 
кaзaлa je дa „филм пoстaje 
сaвршeнa плaтфoрмa зa oчувaњe 
oд зaбoрaвa истoриjскe бoрбe и 
пoбeдe нaшeг нaрoдa у Другoм 
свeтскoм рaту“.

 -Хeрojски чин пилoтa кojи су, 
нaкoн нeмaчкoг бoмбaрдoвaњa 
Бeoгрaдa, пoлeтeли oдaвдe у 
вeчнoст и истoриjу, служи зa 
нaш пoнoс aли нaс oбaвeзуje дa 
ту истину нe смeмo зaбoрaвити. 
Oвaj и oвaкви филмoви трeбa 
дa буду дeo нaшeг истoриjскoг 
нaслeђa – кaзaлa je Taњa Ђaкoвић 
рeкaвши дa Грaдишкa чини 
мнoгo нa oчувaњу улoгe вaжних 
дoгaђaja и личнoсти. Сaрaдњa 
Српскe и Србиje тoкoм снимaњa 
филмa пoкaзaлa сe у нajбoљeм 
свjeтлу. Toмe je дoпринeлo 
и министaрствo зa eврoпскe 
интeгрaциje и мeђунaрoдну 
сaрaдњу Рeпубликe Српскe.

- Eвидeнтнo je дa тo зajeдништвo 
имa чврстe тeмeљe, дa je истoриja 
зajeдничкa и дa сe нa тoм плaну 
мoрaмo дeлoвaти - кaзao je у Нoвoj 
Toпoли министaр Злaтaн Клoкић. 

Oн je истaкao дa oвaj кao и дру-
ги филмoви кoje oни пoмaжу, 
дoпринoсe истoриjи српскoг 
нaрoдa у цeлини. Пoдсeћaмo, нa 
двa aeрoдрoмa у Лиjeвчe пoљу 
билo je стaциoнирaнo вишe oд 40 
aвиoнa кojи су тoкoм вишe oд 200 

лeтoвa нaпaли нeмaчкe пoлoжaje 
у Aустриjи и Maђaрскoj, сa кojих 
je бoмбaрдoвaн Бeoгрaд. У тим 
бoрбaмa пoгинулa су 24 пилoтa, 
нaвигaтoрa и стрeлцa a вишe их 
je рaњeнo.

С.К.

Свeдoчaнствo

Свeтo Сaвићeвић, oфицир Вojскe РС у пeнзиjи и брaт пилoтa 
Ивaнa Сaлeвићa рeкao je, нaкoн прojeкциje дa сe увeк њимe пoнoсиo.

– Пoсeдуjeмo фoтoгрaфиje и дoкумeнтe o Ивaну и њeгoвoм рaтнoм 
путу. Пoнoсaн сaм нa свe штo je oн урaдиo. Oн je утицao, дa сe и ja, 
мaдa пoрeклoм из Ивaњицe, oпрeдeлим зa вojни пoзив и oстaнeм дa 
живим у Бaњaлуци. Moj син Сaшa je тaкoђe пилoт кojи je нa руским 
aвиoнимa дoспeo у Кoсмoс. Свe je врлo пoзитивнo, изузeтнo ми je 
дрaгo штo су тe причe филмски рeпрeзeнтoвaнe – кaзao je Свeтo 
Сaвићeвић.
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ЊЕГУЈМО КУЛТУРУ СЈЕЋАЊА

Поводом Дана Општине Ко-
зарска Дубица, 27.4.2021. го-

дине Издавачка кућа „Гамбит“ из 
Јагодине,града побратима Козар-
ске Дубице,чији је оснивач и влас-
ник Златомир Лазић, и Књижевна 
заједница „Васо Пелагић“ из Бање 
Луке чији је предсједник Ран-
ко Прерадовић, покренули су 
иницијативу да се реализују два 
пројекта: Почасни грађанин Ко-
зарске Дубице и Вишенамјенски/
универзални спомен-парк или 
трг посвећен дјеци Козаре. Ова 
иницијатива је упућена начелнику 
Општине, господину др Раденку 
Рељићу, предсједнику Скупшти-
не Града и средствима јавног 
информисања, у нади да ће има-
ти слуха да се подручје Козарске 
Дубице које је немјерљиво страда-
ло у Другом свјетском рату на овај 
начин награди и сачува култура 
сјећања на све пострадале. 

ЗоранМ.Кос,активни учесник 
бројних пројеката Издавачке куће 
„Гамбит“ и Књижевне заједнице 
„Васо Пелагић“, који су везани за 
страдање људи овог краја у току 
Другог свјетског рата, покушаће 
реализовати овај пројекат и 
пласирати га у јавност. Он даје 
образложење за реализацију оба 
приједлога.

Приједлог први:Да се поводом 
Дана Општине награди звањем 
ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА КО-
ЗАРСКЕ ДУБИЦЕ додијели Антун 

Милетић, историчар и пуковник 
у пензији.

Образложење:
Антун Милетић, историчар, 

рођен 30. јуна 1931. године у Сла-
вонском Броду, живи и ради у 
Београду од 28. новембра 1946. 
Завршио је петогодишње војно 
школовање. Био је официр ЈНА 
до 31. децембра 1990, када је пен-
зионисан у чину пуковника, а на 
дужности начелника Архива ору-
жаних снага СФРЈ.

Као историчар у Архиву ору-
жаних снага СФРЈ, почео је први 
да објављује документа о Кон-
центрационом логору Јасеновац, 
што је резултирало капиталним 
тротомним издањем (1986. год.), 
а потом и четвртим томом (2007. 
год.), у издању наше Издавачке 
куће „Гамбит“ и књигом са преко 
80.000 имена и преко 65.000 НН 
жртва Јасеновца (2011. год.).

Од формирања Одбора САНУ 
за сакупљање грађе о геноциду 
против српског и других народа 
Југославије у 20. вијеку (до укидања 
1994.) био је његов дугогодишњи 
и један од најактивнијих члано-
ва. Са Владимиром Дедијером 
објавио је више наслова. Члан је 
историјске комисије Раселовог су-
да за Југославију.

Књиге које је објавио остају не-
заобилазне у сагледавању размјера 
злочина над нашим народом.

Приједлог други: Да се у 
Општини Козарска Дуби-
ца уреди ВИШЕНАМЈЕНСКИ/
УНИВЕР ЗА ЛНИСПОМЕН-
ПАРК ИЛИ ТРГ ПОСВЕЋЕН 
Д J Е Ц И  К О З А Р Е  с а 
биљезима:Марину Зурлу, Драгоји 
Лукићу,Јани Кох,  Диани 
Будисављевић...

Образложење:
У низу оних који су на свој 

начин „спашавали“ дjецу од си-
гурне смрти у Другом свјетском 
рату, каква је била гласовита Јана 
Кох, Диана Будисављевић и дру-
ги, послије тог рата, у миру, на 
прочеље је стао књижевник и но-
винар Марино Зурл.Он није ту 
дјецу (највећи број их је из наших, 
козарачко-поткозарских крајева) 
директно спашавао од смрти, али 
им је враћао идентитет који им је 
рат мијењао захваљујући онима 
који су ту дjецу спашавали. Тако 
је покренуо чувену акцију „Аре-
на тражи ваше најмилије“, која 
је касније придружила себи и 
бањалучки лист „Глас“ („Арена“ и 
„Глас“ траже ваше најмилије). На 
тај начин је Марино Зурл, човјек 
који је рођен у Сплиту, а живио и 
радио у Загребу, те последњих го-
дина пред овај минули рат у викен-
дици на Јокином брду, у Пејићима, 
у Подградцима, идентитету вра-
тио више од двије стотине те дјеце 
која су стасала у готове људе. О 
тој акцији написао је више књига, 
какве су „Јока, кћи козарачка“, 
„Седам јабланова“, „Прекинута 
психотерапија“ и друге. Снимио 
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је више телевизијских филмова 
са том темом: „Јабланови“, „157“ 
(филм о нашој Мики Бундало 
с подручја дубичке општине)“, 
„Дjеца Козаре“ и др. 

Тај и такав човјек, прави мали 
херој који је скоро читав свој рад-
ни вијек, па и живот, посветио овој 
активности спашавања иденти-
тета у рату од смрти отете српске 
дjеце, Марино Зурл, заслужује 
нашу пажњу и поштовање у 
Козарској Дубици.Био би ред да 
му се одужимо тако што ћемо у 
нашем граду једном парку, мож-
да тргу или, напосљетку, једној 
улици дати његово име или уре-
дити СПОМЕН-ПАРК/ТРГ 
ПОСВЕЋЕН ДJЕЦИ КОЗАРЕ са 
спомен плочама/бистама: Марину 
Зурлу, Драгоји Лукићу, Јани Кох, 
Диани Будисављевић...

Надамо се да ћете користећи 
се искуствима других, при-
хватити и подржати нашу 
инцијативу, а у свјетлу културно-

политичког памћења и сјећања, 
незаборављајући доказане и 
провјерене пријатеље нашег мно-
гострадалног народа, оних што 
су учествовали у спашавању на-
шег народа у ратна времена или 
на научној основи, у поратна 
времена, животни вијек посве-
тили изучавању наше страдал-
не историје и прикупљању грађе 
о истој.Они су тако допринијели 
разумијевању времена и друшт-
ва у којем живимо и приказивању 
наше страдалне историје на 
реалној и научној историјски 
истраживачкој истини без 
могућности „ретуширања“и 
минимизирања жртава нашег на-
рода.

На овај начин бисмо се бар 
симболично одужили тако вели-
ким људима, заборављеним Ма-
рину Зурлу и Јани Кох, знаним 
Диани Будисављевић и Драгоји 
Лукићу.

Жеља нам је да све то на ча-
су историје у Доњој Градини или 
Козарској Дубици казује Почасни 
грађанин Козарске Дубице Антун 
Милетић(1931),велики истражи-
вач, још витални југословенски 
и српски историчар и магистар 
историјских наука.

Нама остаје да његујемо кул-
туру сјећања. Овакве ствари не 
смију да се забораве.

„Када се роди генерација дјеце 
која још није рођена, и када они 

стасају, проћи ће један вијек од 
погрома народа Козаре. Хоће ли 
тада та дјеца знати ко су били: 
Антун Милетић, Марино Зурл, 
Драгоја Лукић, Јана Кох, Диана 
Будисављевић... или ће и они за-
боравити њих као што смо ми би-
ли заборавили Арчибалда Рајса?“, 
овом реченицом истакао је Зоран 
М. Кос саму суштину проблема 
нашег односа према историји и 
свему ономе што се нашем на-
роду у прошлости дешавало, а 
на намјенској конференцији за 
новинаре овом згодом. Уједно је 
њоме дао најјачи адут за потребе 
реализације ова два пројекта.

С.К.С.
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Danas i ovdje

KORUPCIJU POSPJEŠUJE 
AUTORITARNA POLITIČKA VLAST

Dosadašnja teorijska i praktična 
saznanja o fenomenu korupcije 

pokazuju da je ona raširena ne 
samo u nerazvijenim i pravno 
neuređenim, već i u razvijenim 
i pravno uređenim državama i 
društvima. Multidisciplinarna 
naučna istraživanja pokazuju da 
što je društvo uređenije u njemu je 
manje prisutna i raširena korupcija 
i obrnuto. Naučni diskurs ukazuje 
da je korupcija poseban problem 
država i društava u tranziciji. Obim i 
raširenost korupcije zavisi od mnogo 
činilaca. Među njima su, pored nivoa 
i kvaliteta vladavine prava, svakako 
i društveno – istorijsko naslijeđe, 
stanje društvenih vrijednosti, stepen 
državne kontrole ekonomskih 
tokova, kvaliteta društvenih 
ustanova, politička, moralna i 
materijalna stabilnost društva i 
drugi manje – više važni činioci. 
Osnovni problemi i uzroci korupcije 
u današnjim društvima su u prvom 
redu odsustvo vladavine prava, kriza 
morala, neodgovorna politička elita, 
izostanak političke volje itd. Posebno 
pitanje jeste poremećaj moralnih 
vrijednosti pošto su baš one 
dostigle tzv. „kritičku tačku“ rizične 
komunikativnosti. Pravna država 
preko pravosuđa i sudstva treba 
da bude najbolji i najdoslijedniji 
čuvar i propagator zakona i morala. 
Rezultati naučnih istraživanja 
pokazuju da su dominantne 
karakteristike korupcije njena 
prikrivenost, visok stepen društvene 
opasnosti, velika rasprostranjenost, 
odgovarajući status učinioca, 
prisutnost zaštite pojedinaca u 
određenom stepenu, novi pojavni 
oblici koji su našli povoljne uslove 
u mnogim oblastima privrednih i 
vanprivrednih djelatnosti, znatna 
vrijednost protiv pravno stečene 
imovine, koristiljubivost, otežanost 
otkrivanja i pribavljanja dokaza 

i slično. Zavisno od toga kako 
se ostvaruje, krši i donosi pravo 
imamo tri osnovna tipa korupcije. 
Prvo, korupcija za dobijanje prava 
ili njegovog ubrzanja koje sleduju 
građanina ili bilo kojeg drugog 
subjekta, drugo, korupcija radi 
kršenja prava, a to znači sticanje 
prava koje građanina ili nekog 
drugog subjekta ne sleduju, i treće, 
potkupljivanje radi mjenjanja zakona 
ili podzakonskog akta u interesu 
koruptora, odnosno u cilju sticanja 
novog prava ili produženja starog, 
a to znači radi sticanja dobra ili 
usluge. Postojeća stanja korupcije 
u društvima u tranziciji pospješuje 
autoritarna politička vlast olako 
osvojena, a još lakše „preko noći“ 
korumpirana, uopšte nepovoljno 
privredno stanje u društvima u 
tranziciji, te mentalitet – mentalni 
sklop „našeg čovjeka“ („balkanski“) 
stvaranog takvog već vjekovima. 
Mjere za suzbijanje korupcije 
moraju biti sveobuhvatne, od 
opštih i načelnih do pojedinačnih, 
konkretnih, ako društvo u periodu 
tranzicije zaista tendiraju prema 
civilnim, odnosno otvoreno – 
demokratskim svojim društvenim i 
političkim uređenjima.

Nauka je podbacila radi svojih 
oštrih političkih podjela i ideoloških 
opredjeljenja u istorijskoj prilici 
tranzicije i korupcije (kleptokratije) 
da analizira i predviđa događaje.

Društvene promjene i razvitak 
su osnovni zadaci za proučavanje 
društvenog razvoja.

Postkomunistička tranzicija 
političko – ekonomskih institucija 
i kulturnih obrazaca suočava se 
sa brojnim aspektima klasičnog 
problema interakcije kulture i 
političke strukture, te iz tih razloga 
povećava se prisustvo kriminala i 
korupcije (kleptokratija) u društvima 
u tranziciji. To znači da priroda socio 

– ekonomskih, istorijsko – etničkih, 
kulturno – vrijednosnih, i ideološko 
– političkih rascjepa u društvima u 
tranziciji i dalje se zadržava u zoni 
tzv. „teških društava za demokratiju“. 
(Satori). Globalizacijski procesi 
su nametnuli raspodjelu rizika, 
umjesto ranijih unutar - društvenih 
procesa koji su se odvijali u okvirima 
raspodjele dobara (i usluga) između 
aktera u procesima tranzicije i rada. 
Transformacija organizacija rada 
se odvija u pravcu njihove sve veće 
promjenljivosti, prilagodljivosti 
i privremenosti (tzv. „3P“). U tu 
transformaciju procesi globalizacije 
su „unijeli“ neke dominantne 
novoliberalne vrijednosti sa 
novolibaralnim ideologijama, a 
to se ne može zanemariti, tim više 
što u pozadini svake ideologije 
stoji „zaštitnička“ funkcija 
odgovarajućih društvenih aktera u 
čijem središtu je borba za profit.U 
društvima u tranziciji traženo je 
uvođenje demokratije, bez obzira 
na konkretne političke i ekonomske 
uslove, a zanemarena je briga za 
izgradnju institucija.Nedostatak 
odgovarajućeg institucionalnog 
okvira omogućio je još jednu nesreću 
više i to da slobodno tržište nužno 
dobije oblik crne berze, privatizacija 
postaje velika pljačka kao „prvobitna 
akumulacija kapitala“, a umjesto 
kapitala (kojeg nema) imamo 
spremnost političkih elita da 
rasprodaju „naciju“, državu i resurse, 
do spremnosti da stanovništvo 
uvedu u tzv. dobrovoljno ropstvo.
Antinarodna i antidržavna 
koalicija „novih – starih“ tajkuna 
u društvima u tranziciji uništila je 
državu, stvorila bogatu manjinu 
i masovno osiromašila građane 
– stanovništvo i projektovano ih 
gura u društveno štetna ponašanja 
(teorija devijantnosti).Smatramo 
da se tranzicija kao put ka slobodi 
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u većini postsocijalističkih zemalja 
danas ostvaruje putem osiromašenja 
naroda i njihovim uvođenjem 
u tzv. dobrovoljno ropstvo.
Maksimalizacija profitne orijentacije 
u društvima u tranziciji u navedenim 
uslovima otvorila je vrata za prodor 
nelegalnog kapitala i za jačanje 
mafije, organizovanog kriminala i 
korupcije. Kriminalizacija državnih 
struktura i nosioca funkcija vlasti 
postaje pitanje od posebnog značaja.
Rješenja za društva u tranziciji treba 
tražiti u jačanju uloge socijalne 
države, u moralnom preporodu 
svih subjekata, da bi se mogli 
rješavati nagomilani problemi u sferi 
svakodnevnog života i društvenih 
servisa, umjesto njenog sve većeg 
ograničavanja koje izaziva otklon 
građana ka desničarskim opcijama. 
Treba uspostaviti održivu ravnotežu 
sukoba i konsenzusa u društvima u 
tranziciji.

Društveno okruženje i 
korupcija-naučna paradigma

Korupcija je društveno negativna 
pojava u sklopu savremenog 
kriminaliteta koja pogađa sve 
zemlje, bogate i siromašne 
sa izvjesnim odstupanjem u 
zastupljenosti i negativnosti uticaja 
na tokove društvenog života. Ona 
je u suprotnosti sa pozitivnim 
zakonskim propisima i sa društveno 
prihvatljivim moralnim normama, 
bez obzira na društveno uređenje, 
klasne interese, zahtjeve društvenih 
grupa i slojeva i njihove ideologije. 
S jedne strane korupcija ugrožava 
ekonomsku, političku i društvenu 
osnovu svake države, dok sa druge 
strane omogućava ekonomsku moć 
i ostvarivanjenelegalneprednosti 
njenim akterima. U društvima u 
tranziciji, tj. u društvima rizika 
(Bek) dominantni su različiti tipovi 
korupcije. Oni zavise od toga kako se 
ostvaruje, donosi i krši pravo i time 
prepoznaje koji je tip korupcije u 
pitanju. Korupcija za ostvarivanje 
prava prvi je tip korupcije, gdje 
građanin na osnovu važećih zakona 
ili podzakonskih akata, ipak mora 
da podmićuje javnog službenika 
ili političkog funkcionera radi 
ostvarivanja svojih prava. Drugi tip 

korupcije javlja se radi korištenja 
prava koje ga ne sljeduje po zakonu, 
ali ga koristi podmićivanjem, gdje, u 
stvari, nosioci korupcije (koruptor i 
korumpirani javni ili korupcijski 
službenik) sklapaju neku vrstu 
ugovora, uz kršenje zakona na 
obostranu korist a na račun (štetu) 
trećeg tj. države, korporacije. Treći, 
već isprobani tip korupcije društava 
u tranziciji, ali i društava uopšte 
pa i raznih ljudskih zajednica, je 
gdje se vrši potkupljivanje, sve radi 
mjenjanja prava ili prilagođavanja 
zakona ili podzakonskog akta u 
interesu koruptora, s ciljem sticanja 
novog prava i produženja starog. 
Korupcija je zašla u sve pore društva, 
pa je po tome sistemska. Ona se 
posmatra iz različitih uglova, prvog, 
u ravni vladavine prava u društvima u 
tranziciji, tj. pitanja poštovanja prava 
i to od strane političke vlasti, a i od 
strane građana, drugog, jednog od 
indikatora moralnog, vrijednosnog i 
političkog stanja društva i povratnog 
uticaja korupcije na taj indikator, 
trećeg, međuzavisnost širenja 
korupcijskog pritiska i podložnost 
korupciji, i na kraju četvrtog, isticanje 
raširenosti i veličine korupcije, te 
osnovnih kanala podmićivanja 
u određenim djelovima društva. 
Postmoderna sociološka teorija 
ističe način mišljenja koji se razlikuje 
od moderne društvene teorije. U 
tom smislu postmoderna paradigma 
umjesto determinizma nudi 
indeterminizam, umjesto jedinstva 
raznolikost, umjesto sinteze-razliku. 
Postmoderna teorija ističe da su 
svi glasovi u diskursu ravnopravni 
i neponovljivi. Treba istrajati na 
vladavini prava, odnosno pravnoj 
državi, da vladaju zakoni, a ne ljudi, 
kako bi se, ako ne spriječile, a ono 
ograničile razorne snage korupcije 
u društvu. Tu se i postavlja pitanje, 
šta je prioritetno raditi i dalje 
razvijati ako ne postavljenje u 
društvu nezavisnog i kompetentnog 
(stručnog i profesionalnog) sudstva 
sa važenjem zakonskih akata, 
uvažavanje pravila pravničke igre i 
posebno stvaranje internalizovane 
potrebe kod građana za opštom 
reglementacijom u društvu. Tek 
tada može se govoriti o (samo) 

kontrolisanom sudstvu i istovremeno 
o pravosuđu, tužilaštvu kao, van 
vlasti, jurisdiktičkom kompetentu 
koji reguliše ostvarivanje i važenje 
pravnih odnosa u društvu. Korupcija 
je postala svakodnevlje u Republici 
Srpskoj i Bosni i Hercegovini 
koje se „redovno živi“, da su se 
građani na nju , tako reći „gotovo 
navikli“. Jedino je nova u tome što 
„napreduje“u pronalaženju sve 
novijih i novijih pojavnih oblika 
kao i po otvaranju novih „protočnih 
kanala“svoje ekspanzivnosti. A 
tranzicija, posebno ovakva kakva 
se odigrava na Zapadnom Balkanu, 
„dobro dođe“za korupcijsko bujanje, 
odnosno „napredovanje“. Postojeća 
stanja korupcije u društvima u 
tranziciji pospješuju autoritarna 
politička vlast olako osvojena, a još 
lakše „preko noći“ korumpirana, 
uopšte nepovoljno privredno 
stanje u društvima u tranziciji, te 
mentalitet – mentalni sklop „našeg 
čovjeka“ („balkanski“) stvaranog 
takvog već vjekovima. Pravo i pravni 
poredak društava u tranziciji treba 
da utvrđuju vezu između prava i 
obaveza, za ulogu prava u odnosu 
na moral koji propisuje dužnosti i 
oslanja se na unutrašnje namjere, 
međutim, pravo kroz institucionalno 
– jurisdikstičku praksu ostaje uslov i 
podsticajni faktor za razbuktavanje 
korupcije ili, „u najmanju ruku“ 
uslov za njeno prećutno odobravanje.

Uzroci i karakteristike 
korupcije-kriza morala

Osnovni problemi i uzroci 
korupcije u današnjim društvima su 
slijedeći: odsustvo vladavine prava, 
kriza morala, neodgovorna politička 
elita, izostanak političke volje itd. 
Posebno pitanje jeste poremećaj 
moralnih vrijednosti pošto su baš 
one dostigle tzv. „kritičku tačku“ 
rizične komunikativnosti. Pravna 
država preko pravosuđa i sudstva 
treba da bude najbolji i najdosljedniji 
čuvar i propagator zakona i morala, 
dakle treba da bude čuvar moralnih 
društvenih vrijednosti. Na bazi prave 
pravničke pozicije sudstva, sudovi 
u društvu zadobijaju autoritet, 
čime se povećava njihova moć, te 
afirmiše društvena uloga, ali uz to 
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ide obavezno i njihova odgovornost. 
Korupcija djeluje zarazno, tako da 
sve više jača i širi se, gdje se pravi 
gradacija od manjih oblika za manje 
usluge pa sve do glavnog kolača za 
osnovnu uslugu. Ostavlja posebne 
posljedice u društvu, koje nisu 
samo direktne, jer se ne odnose 
samo na koruptore i primaoce 
korupcije nego itekako ostavlja 
izražene posljedice na globalno 
društvo i pojedinačne građane. Ona, 
takođe, čini pravi udar na poredak 
vrijednosti u društvu, gdje dolazi do 
izmještanja vrijednosti, pa mjesto 
istinskih vrijednosti zauzimaju 
pseudovrijednosti. O raširenosti, 
kleptokratskoj snazii neviđenim 
drskim radnjama u društvima u 
tranziciji pokazuju karakteristike 
kao što su: višestruko plaćanje ili 
uzimanje dodatnog mita u uređenim 

birokratizovanim društvima za istu 
uslugu od drugog (ili istog) javnog 
službenika prava je rijetkost. Kod 
nas je situacija suprotna, odnosno 
višestruko plaćanje za istu uslugu 
nije rijetkost. To znači da je riječ o 
neodgovornoj i neprofesionalnoj 
birokratiji.Nedostaje politička volja 
za borbu protiv korupcije. Uzroke 
kao i veličinu korupcije moramo 
tražiti na relaciji objavljenog prava i 
njegove empirijske primjene. Mjere 
za suzbijanje korupcije moraju biti 
sveobuhvatne, od opštih i načelnih 
do pojedinačnih, konkretnih, ako 
društva u periodu tranzicije zaista 
tendiraju prema civilnim, odnosno 
otvoreno – demokratskim svojim 
društveno – političkim uređenjima. 
Korupcija se veoma žilavo održava u 
društvima nesigurne i protivrječne 
tranzicije. Obim korupcije u 

društvima u tranziciji zavisi od nivoa 
poštovanja prava, kako od strane 
vršilaca vlasti i javnih službenika, 
tako i građana, i sposobnosti države 
i njenih institucija da primjenjuju 
pravo.Kao pojava korupcijase javlja 
još od postanka prvih društava i 
prvih država i razvijala se kroz nove 
pojavne oblike sa razvojem društva. 
Ona je tamna strana novca, prati 
ga od njegovog postanka i pratiće 
ga dok god postoji. Na pohlepnost, 
nezasitost novcem ukazivano je i 
u starim državama, a to je i danas 
jedna od karakteristika korupcije. 
Kroz istoriju zabilježene su mnoge 
izreke koje su vezane za korupciju, 
koje ukazuju na njenu negativnost, 
ali i kao najbolji metod za brže i lakše 
riješavanje problema i postizanje 
ciljeva.(Odlomak)

 Prof.dr Duško VEJNOVIĆ

In memoriam:Владимиру Влади ЋОСИЋУ

Tempus omnia revelat

Или,што би смо ми рекли – 
Време све открива – а Влада 

је имао све, а пре свега неизлечи-
ву храброст

Ових дана нас је напустио но-
винар,  списатељске лепоте  са 
тајном писане речи. О Влади-
миру Ћосићу би се могло писа-
ти и говорити из много углова 
и увек као способном. Да је овај 
чудесни занат одрађивао својом 
вештином у светски познатим 
редакцијама, био би уочљв шар-
мом којег само рођени за овај 
посао имају. Знао је вест претво-
рити у сензационално,једнако 
раскошно као да пише есеј, 
јер имао је све : Таленат, 
знање,решеност,објективан 
приступ и најбитније  што са-
мо велики новинари имају не-
излечиву храброст. како би се 
фудбалским жаргоном казало,  
потурао је главу где други ни но-
гу нису  смели. Поносан градио 
је  пут журналисте бритког пе-
ра, слободоуман не себе, у свему 

аутентичан, није хајао шта дру-
ги мисле, чему се противе.Ћосић 
је имао не само неопходан нови-
нарски нерв да осети шта тре-
ба писати, он је радовао својим 
колумнама,фељтонима, репор-
тажама, био је једнако врстан 
као новинар ангажованог и ана-
литичког журнализма. Мултид
исиплинаран,образован,кадка
да дрско пријатан, он је пленио 
умом и појавом и код оних који га 
интимно нису волели.Звао сам га 
грандо Владимиро, како су некад 
латино навијачи прозвали слав-
ног голмана сплитске плинаре 
Владимира Беару, обојица Влади-
мири, владали су сваки на свом 
пољу, нисам знао да је баш толико 
болестан, али када год бих га по-
звао јављао би се и питао, шта је 
песниче јел још увек пишеш због 
славе, без кинте и онда  смех са 
друге стране немира,јер не треба 
сметнути с ума оба смо песници, 
истина био је сигурно за нијансу 
бољи од мене. Убеђен да је  хтео 

могао се остварити у поезији као 
озбиљан песник.Волео сам га и 
поштовао као  Индуси гуруа, би-
ло је много незаборавног лепог 
у нашим сусретањима.Сремска 
Митровица, Срем и цела земља 
изгубили су новинара снаж-
не имагинације попут Тиркето-
ве, Милојевићеве,Радојчићеве 
и  многих иних бардова који су 
иза себе оставили дело, неиз-
брисиви траг обојен лепотом.Ја 
сам изгубио пријатеља ,саборца 
у песничкој борби за мало лепши 
свет. Хвала ти што сам те позна-
вао , имао част да ти се 

дивим. Tempus omnia revelat. 
(Време све открива!).

ВЛАДИНИ  СТИХОВИ.
Јеси ли сретна
што те сви моји нокти
сви моји зуби
све моје нежне звери
вечерас вечерају

Вечерас матером чине.

 КАКВА МИСАОНОСТ, КАК-
ВА ПОЕТИКА.

Андреја Ђ. Врањеш.



СутраСутраСутраСутраСутра

3709. мај 2021.

Година 6  •  Број 18

ОЦУ ПЕРИ
Неизмјерни бол у срцу носим,
задобијен ‹41. године ратне,
за Србе голготне, крваве, патне,
посљедње јулске мрачне ноћи.
кад демони показаше своје паклене 
моћи.
Као муња олујна сјевнуше оштре 
усташке каме
да тијелима људским попуне 
старомајданске јаме.
Међу њима и тијело оца мога, Пере,
искреног припадника Православне 
вјере.
И само зато, и једино због тога,
што је као Србин кроз Православље
вјеровао у Бога,
био је неопростиво крив,
и само зато, без суђења, пресуда је 
пала:
,, Не смије остати жив!’’ 

А наредних Светоилинданских дана
на српском бићу поново би задата
још тежа, непреболна, рана. 
Усташки џелати опет
наоштрише своје крваве каме
да и на Санском Шушњару попуне 
јаме.
Настаде масовни покољ,ужас и 
страва,
на Шушњару паде пет и по хиљада 
српских глава! 

( Из књиге ,,ПЈЕСМЕ ПОСВЕТНИ-
ЦЕ’’ ) 

Ђуро ТРКУЉА 

О аутору

ТРКУЉА,Ђуро,1939.Копривна 
код Санског Моста:просвјетар,пу
блициста,писац који потписује 17. 
књига различитих жанрова Живи 
и ствара у Лушци Паланка, с по-
родицом, послије пензионисања у 
избјеглиштву... 

ПЕТАР КОЧИЋ

Полет у нама вјечно траје,
и свак се за нешто увијек даје,
свак живи од својих дјела
која су у нама веома смјела.

Еланом свак своју славу носи
и са њим се човјек пркоси
да се за праву ствар бори
иако ова власт никог не воли.

Тражи начин за своје дјело,
које је у Кочићу врло смјело,
он се сељачком слободом дичи,
има га у свакој нашој причи.

Активност нам Петар даје,
да у нама вјечност траје,
јер све има своју цијену,
ловац трчи ка свом плијену.

Разума што народ тешко схвата,
сваком дође његова плата
свак од нечега вјечно живи
и другог у незнању окриви.

Када схватиш обично касно буде,
јер незнањем сви се чуде,
нико на свијету не зна све,
само бесмртан човјек сто пута мре.

Одлучиш нешто али не буде тако,
јер нико власт не да лако,
нико не жели да се глас чује,
јер душа му у тмини болује.

Чути о истини желиш нешто,
онда то се изокрене вјешто,
да народу не значи ништа,
док се гони са свог огњишта.

Истинско и вјечно увијек се крије,
живи се као да ништа било није,
стара патња а бол још већа,
ником не сија његова срећа.

Ћутање је вјечно и оно траје
на жртвенику свак се даје,
за нешто ново у нама,
Кочић је свјетло а не тама.

БРАНКО ЋОПИЋ
Битком за неку своју ријеч,
Бранко направи неки скеч,
па се вјечно смјешкамо њему
и немамо више нашу трему.

Ријечима што Ћопић каже,
он ништа нама не лаже
то је тако питко штиво,
и сваком је помало криво.

Асоцира на нешто наше давно,
јер је ово у нама главно,

оно се у нама вјечно врти,
од рођења па до смрти.

На путу има препрека разни,
свак има свој гријех и казни,
свак од нечега вјечно живи,
пати се, али на крају се диви.

Коло се увијек у круг врти,
од рођења па до смрти,
остају Бранкова велика дјела,
која су накад врло смјела.

Остајања у наш заборав вуку,
јер свако има своју муку,
свак од нечега живи,
онај други потајно диви.

Ћиуком вјетра у некој даљини,
ми се враћамо својој близини,
ми се враћамо својој ствари,
која нас у срце скари.

Опстанка за нека нова покољења,
Ћопићева дјела су јака као стијена,
они живе у свима нама,
и око нас се неправи тама.

Пролази вријеме које се брише,
истине Бранкове су све тише,
у временитој магли се губи,
ми постајемо спори и груби.

Извор живота свак крије,
свак се за нешто своје бије,
све тече вријеме, тихо брише
јер Бранка Ћопића нема више.

Ћуди се мијењају у нама,
Сваког ће покрити црна тама,
сваг ће у заборав да оде
од свог живота и ове слободе. 

Перо ЛИЧИНА

О аутору
Петар Личина рођен је 19.02.1971. 
године у Доњим Агићима, Нови 
Град.
Основну школу завршио је у Доњим 
Агићима, Средњу машинску у 
Приједору.
ЈНА одслужио у Словенији 1990/91.
Учесник је Одбрамбеног рата у 
Једанаестој дубичкој бригади.
Рањен је 03. јануара 1992. године у 
Јасеновцу и лијечен у Србији.
По опоравку враћа се у родни крај, 
гдје и данас живи.
Објавио је до сада шест збирки 
поезије, а у штампи му је седма 
пјесничка књига. 
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НЕМА НИШТА НОВО У ПРИЧИ О РАТУ 
„Ја ћу да ти изнесем своје 

мишљење, а ти... од воље ти, ура-
ди како мислиш да треба и како 
хоћеш.“ 

Мајор Аљехин ми је већ послије 
десетак дана познанства рекао - 
пређимо на per tu, и тога се прид-
ржавао. Мени је било непријатно 
да му се обраћам са ти па је он, 
осмјехнувши се, рекао - схвати 
ово као наређење. Али ја никако 
да се привикнем на наређење. 

„Нема ништа ново у при-
чи о рату!“, каже самоувјерено. 
„Од античких времена до да-
нас о рату сви пишу на исти 
начин. Причају о ужасима, о 
изгибијама, паљевинама, смраду... 
О злодјелима, јунаштву и кука-
вичлуку... Као да читалачки народ 
за то не зна и није то слушао сто-
тине пута. Разлика је само да ли 
је неко прободен копљем или из-
решетан калашњиковом. Доста је 
народу тога! Посебно овом нашем 
гдје одвајкада ни једна генерација 
није успијевала да проживи свој 
вијек, а да је не запухне смрад ма-
кар једног рата. Зато ти буди ори-
гиналан, изненади своје читаоце 
и пиши о љепотама рата.“ 

Тргох се као нагло пробуђен из 
сна. Мој укочен поглед и широм 
отворене очи говорили су о бла-
гом шоку који проживљавам. Он 
се само кратако осмјехну дајући 
ми до знања да схвата стање у 
ком се налазим и разлоге који су 
га произвели. „Да, да... богзна ша 
си помислио кад сам уз појам рат 
изговорио ријеч љепота. То двоје 
не иде заједно, свако нормалан то 
зна, јелда? А љепоте, оне праве, 
изистинске, у рату се ипак нађе. 
Истина не много, али нађе се. Ре-
цимо, нигдје као у рату не може 
да се покаже, да дође до изражаја 
човјекова доброта. И љепота ду-
ше. И оно што називамо чојством 
кад другога бранимо од себе, како 
рече онај мудрац. И забаве у рату 
има. И дјеца се рађају. И чуда, пра-
ва чуда се догађају. О оним ратним 
„љепотама“ које морамо ставити 
под наводнике, да и не говоримо. 
Њих има и превише. Одувијек се 

зна да је рат некима брат, а сви 
знамо шта то значи. Некима рат 
преокрене живот; до рата су би-
ли нико, а у рату па и послије по-
стану неко.  

Ти хоћеш да запишеш овај рат 
који нас окружује и стеже, а ми се 
упињемо да извршимо своје оба-
везе и да преживимо. Запиши не-
што лијепо! Немој писати о рату 
као касапници, што он уствари 
јесте. Не пиши о војницима који 
се као побједници враћају из бит-
ке, с пјесмом и радосни што су 
преживјели, а руке им окрвављене, 
одјећа гарава и воња на паљевину. 
Занемари оне што проваљују у 
манастире, или џамије, скрнаве 
светилишта, силују жене... Нека 
ти твоји записи буду без блата и 
прљавштине, без пацова у рово-
вима, без смрдљиве спарушене ко-
же на ногама са којих се данима 
и ноћима не скидају чизме. Немој 
записати како се на једној страни, 
знаш већ којој, боре крволоци и 
монструми, а на другој, знаш већ 
којој и чијој, све сами витезови 
и анђелчићи. Својим читаоцима 
отвори свијет рата са оне стране 
коју и какву они не очекују. Они 
који у рату нису били, не могу ни 
да наслуте да се може и лијепо ра-
товати. Да постоји и нешто што 
није тако страшно као што стра-
шан може бити живот. А такав 
рат, тачније такви моменти у рату 
постоје. Да не постоје из рата се не 
би вратио нико нормалан. Кад све 
ово мине, биће, и то не мало њих 
који ће се макар неких догађаја и 
властитих дјела сјећати са поно-
сом. Биће их који ће говорити - 
баш се лијепо ратовало.“ 

Послије кратке паузе, наста-
ви: „Као што је нормално, у ра-
ту је смрт најзапосленија. Свуда 
око нас поставља замке и гледа да 
нас похвата живе. И у овом на-
шем, овом најновијем, она рев-
носно обавља свој посао, узима 
што је њено. Али, срећом, ни 
њене муштерије не предају се тек 
тако. Генетско искуство створи-
ло је код нашег човјека изузе-
тан таленат за преживљавање и 

одупирање сваком злу. И упра-
во та неподношљива лакоћа 
прилагођавања одувијек је била, 
а и данас је драгоцјена да изађемо 
на крај и са јачима од себе, да се 
одржимо и опстанемо.“  

 Слушам и ћутим. Кад год 
мајор за тренутак застане, појача 
се у мени увјерење да се ни једна 
ријеч овом човјеку не може оспо-
рити, не постоји ништа чиме бих 
му се могао супротставити. По из-
разу његовог лица, на коме негдје 
у дубини лебди једва примјетан 
осмијех, закључујем како је и сам 
свјестан да ме је убиједио и већ 
опредијелио како ћу радити ово 
због чега сам овдје дошао, како ћу 
„записивати“ рат. Морам се, да-
кле, фокусирати на лијепе стране 
рата, трагати за њима и трудити 
се да опстану, да их не прекрију 
и не затрпају смрад и гној који су 
мање-више у свим ратовима исти. 
Па кад једног дана будем читао не-
ку књигу или гледао филм о рату, 
да кажем - јесте, било је страшно, 
али било је и другачије.  

„Често у рату они такозвани 
мали људи постану велики, уз-
висе се до готово епских висина, 
и што је најчудније, сматрају тај 
свој чин нечим сасвим нормал-
ним. Нормалан им је и огроман 
ризик коме су ради спаса другог 
изложили властити живот, своје 
жртвовање сматрају својом оба-
везом и дугом, јер човјек је за то и 
створен да расквитава дугове које 
је за живота створио или су му их 
оставили преци“, настави мајор. 
„Дабоме постоје и они лажни 
доброчинитељи који ће и неки ми-
норан гест свог доброчинства уз-
дизати и издизати, а све са жељом 
и намјером да то дебело наплате. 
Таквих је више него оних првих и 
било би поштено раскринкавати 
их или барем занемаривати.“ 

Не одговарам ништа, настојим 
да оставим утисак како од свог са-
говорника очекујем нешто ново, 
нешто чиме ће ме наново увјерити 
у постојање ратних љепота, да ми 
то покаже на живом примјеру. Као 
да ми је прочитао мисли, мајор 
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устаде: „Хајде да мало прошета-
мо.“ 

Напољу се неколико бораца 
врзмало око пољске кухиње. Па-
прикаш у великом казану опојно 
је мирисао, још мало па ће бити 
скинут са ватре. А онда ће га раз-
лити у мањерке па борцима на 
линију. 

„Погледај оног најстаријег! 
Оног који би овим момцима мо-
гао бити отац.“ 

Са великом варјачом у рука-
ма око казана је обилазио човјек, 
негдје педесетогодишњак, и не-
што командовао младићима који 
су ревносно извршавали наред-
бе. Остављао је утисак изузет-
не посвећености свом послу, а 
помагачи су га на исти начин 
слиједили. Чело му је било ороше-
но грашкама зноја, био је обучен 
у дотрајалу маскирну униформу и 
кад год би се покренуо, откривао 
је да му је једна нога мало краћа. 
Мајор примјећује моје изненађење 
– овакве појаве нису баш честе у 
војсци. 

„То је наш чика Вељо“, 
обавјештава ме. „Добровољац. 
Само да знаш, није он дошао у 
јединицу да ложи ватру, мијеша 
вариво у казану и куша да ли је 
довољно зачињено и слано. Али... 
биће боље да ти он сам то објасни.“ 

„Бојим се, мајоре, да моје 
стрпљење нећ издржати. Треба до-
чекати да се паприкаш ‘ладне, па 
да се раздијели, натовари на воз-
ила и коње и... Осим тога, послије 
напорног посла, треба пустити 
човјека да одахне. Биће боље да ту 
биографију чујем из ваших уста.“ 

„У реду. Само неке ствари 
ипак ћу прескочити. То с којом 
намјером је овдје дошао и како 
је од ње одустао нека ти он сам 
објасни.“ Испружи руку према 
вратима куће у којој је смјештена 
команда: “Хајде, уђимо, имам 
негдје и чашицу-двије за апери-
тив. А ваљда и нас сљедује по 
порција оног Вељиног паприка-
ша.“ 

...  
 „Макароне! Да ми је само знати 

ко је измислио и војсци намијенио 
макароне.“ Вељо обриса чело, ба-
ци још један презрив поглед на 

казан из кога двојица позадина-
ца разасипају макароне у велике 
мањерке. „Сједи овдје, најљепше 
је крај ватре“, показа ми пањић 
који служи као сједало. Он се 
спусти на други, исти онакав па 
из унутарњег џепа блузе извуче 
пљоснату стакленку. „Ево, оста-
ло још мало ове мученице“, каже 
па добро потеже. Обриса дла-
ном  отвор, флашицу пружи ме-
ни. „Негдје сам прочитао, ваљда је 
то нека грчка мудрост, вели: кад је 
чаша пуна, напиј се, кад је на по-
ловини, штеди, а кад је при дну, 
искапи.“ Насмија се. „Тако ти је и 
са човјеком и његовим животом. 
Ако је у годинама овако као ја, не-
ма шта да се штеди,  за нешто што 
вриједи треба живот потрошити 
до краја.“ Опет се насмија. 

„А тебе је мајор наговорио да 
ме мало испиташ шта сам желио 
да постанем у војсци? Мангуп, ни-
како да заборави.“ Затим се наже 
према мени и стави руку крај уста 
па тихо, да нико не чује, шапну: 
„Мајор је велики човјек. Људина. 
Да је таквих...“, заврти главом. А 
онда, као да је ријешио да саоп-
шти нешто што је дуго крио, за-
поче: „Шта да ти причам! Обојица 
мојих синова су овдје. Један у ро-
ву, други извиђач. Цептим дан-
ноћ па да не призовем зло, молим 
се Богу. И тако, из дана у дан слу-
шам, грувају топови. Који су, чији 
су, ђаво би га знао... Ова дјеца 
дочекују гранате, а ја у сигурној 
позадини чувам своју стару гу-
зицу. Е нећеш!, кажем једне вече-
ри себи... Ујутро спакујем торбу и 
дођем. Прослиједише ме мајору. 
Тако то увијек... сви који дола-
зе и који пролазе, иду мајору, та-
ко то мора, такав пропис. И шта 
би ти, чича, радио у војсци?, пи-
та он мене. Видим имаш година, 
а примјећујем и да си инвалид. 
Кажем - могу ја, синовче, бити од 
велике користи. На примјер, ја 
врло добро гађам, стари сам ло-
вац. Ја хоћу на линију. Он се мало 
узмешкољи па се диже. Устај, ве-
ли, идемо на линију. Пјешачимо, 
пењемо се и спуштамо, мени душа 
у носу. Кад смо ушли у траншеју, 
он ће мени: Па ти се ознојио! Ни-
си се ваљда уморио? Само се ти 

спрдај, мислим ја, али ћеш се из-
ненадити колико стари Вељо мо-
же да издржи. Каже он мени - ја 
мислим да је најбоље да ти будеш 
снајпериста. Стари си ловац, до-
бро гађаш, а овдје дивљачи за од-
стрел увијек се нађе. Па ми пружи 
дурбин. Ево, вели, разгледај, та-
мо на њиховој страни с време-
на на вријеме појаве се мете које 
ћеш ти да обараш. Узмем доглед - 
стварно, између грана и шипражја 
угледах униформисану двојицу, 
младићи као и ови наши. Само се 
појавише и опет замакоше. Ме-
ни почеше руке да се тресу. А он 
мангуп примијетио, узе од једног 
борца пушку па ми је пружи. Ево, 
каже, сад се припреми па кад се 
појави мета, гледај да погодиш. По 
могућности у срце. Узмем пушку, 
али почех да се тресем као у гроз-
ници. Само што се не скљоках, 
ноге ме не држе. Да ловим људе... 
дјецу. А они к›о моји синови... И 
њих је неко овамо гурнуо. Као да 
они воле рат... Као да не би  као 
и ови наши радије за мамин сто 
и врућу супу или са дјевојкама у 
диско. Све ми ово јури кроз гла-
ву, право је чудо како се човјек у 
трену може свега сјетити. Вратих 
пушку, окренух главу, а из груди 
покуља нешто... не знам, не могу 
ти објаснити, хоће да експлодира. 
Потекоше ми сузе. Мајор ми стави 
руку на раме. Де, де исплачи се, ка-
же. Ако ће ти бити лакше, знај да 
снајпер користимо само у крајњој 
нужди, кад се морамо бранити да 
нам не приђу.“ 

Вељо још једном дохвати 
своју плоску. Мало је продрма, 
провјери шта је у њој остало. 
„Преполовићемо“, каже па отпи 
пола. „Ето, чуо си како је стари 
Вељо умјесто гранитног чувара 
наше међе постао борац за уку-
сан пасуљ и паприкаш“, закикота 
се. Онда се уозбиљи па гледајући 
предасе, проциједи: „Јеби га, и то 
је боље него ништа.“ Окрену гла-
ву па не гледајући ме пружи ми 
плоску са остатком ракије. „Јебо 
рат и ко га измисли“, рече полу-
шапатом и даље гледајући у стра-
ну. (Одломак)

Жарко ШАТИЋ
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БРЧAНСКA ПJEСНИЧКA ПРИЧA
Причa o књижeвнoм и културнoм живoту 

Брчкoг oбухвaтa брojнe пojeдинцe кojи су свoj 
eнтузиjaзaм и свoje умиjeћe нeсeбичнo угрaђивaли 
у oпшту слику o грaду.

У тeкстoвимa кoje смo уврстили у књигу бићe 
гoвoрa o свимa њимa.

Нajвишe прoстoрa пoсвeтили смo oним aутoримa 
кojи су стицaли aфирмaциjу у ширим литeрaрним 
кругoвимa. Нeки oд њих дaнaс су имeнa oд знaчaja у 
глoбaлним oквиримa.

O брчaнскoj литeрaрнoj шкoли писaли смo 
у вишe нaврaтa пoвoдoм гoдишњицa, jубилeja. 
Teкстoви сaбрaни у oвoj књизи, рeзултaт су нaшeг 
дугoгoдишњeг прaћeњa aли и aктивнoг учeшћa у 
културнoм и књижeвнoм живoту грaдa.

Први oзбиљниjи пoкушaj oвoг aутoрa дa прикaжe 
хрoнoлoгиjу литeрaрних збивaњa биo je члaнaк 
из 1975. гoдинe oбjaвљeн у aлмaнaху пoвoдoм 
двaдeсeтпeтoгoдишњeг jубилeja брчaнскe гимнaзиje.

Прoблeмaтику рaстa и рaзвиткa књижeвнoг, 
нoвинaрскoг и културнoг живoтa уoпштe 
oбрaђуje фeљтoн пoд кaрaктeристичним нaслoвoм 
„Субjeктивнa истoриja нoвинaрствa“. Крoз лич-
ну прojeкциjу и дoживљaj aутoр сe oбрaчунaвa сa 
прeживљeњим, дoгмaтским схвaтaњимa.

Нaслoв књигe прeузeли смo из истoимeнoг 
члaнкa oбjaвљeнoг у „Брчaнским нoвинaмa“ пoвoдoм 
„Другoвaњa“, књигe с кojoм сe нajoзбиљниje крeнулo 
у oбликoвaњe књижeвнoг живoтa.

Причa o „Другoвaњу“ je и причa o Дрaгoслaву 
Ристићу, jeднoj зaнимљивoj личнoсти из културнoг 
миљea.

Ристић je у Брчкo дoшao из Пaнчeвa. Упoзнao сaм 
гa кaдa je кao прoсвjeтни инспeктoр дoлaзиo у нaшу 
шкoлу.

У рaзгoвoру рeкao ми je дa je вeoмa зaинтeрeсoвaн 
зa рaд oвдaшњих литeрaтa. Mojи литeрaти били су вeћ 
пoзнaти у грaду зaхвaљуjући сaрaдњи сa Рaдничким 
унивeрзитeтoм, кojи je вoдилa гoспoђa Пeрсa 
Пoпoвић. A тaдaшњи прeдсjeдник oпштинe jeднoм 
приликoм нaс je примиo у Клубу приврeдникa.

У мeђуврeмeну изaшлo je нeкoликo публикaциja, 
измeђу oстaлoг рeвиja „Стaзe“. Сa Ристићeм и 
Гajчeвићeм oбjaвиo сaм зajeдничку збирку „Зaмaрa 
нaс срeћa“, зa кojу je прeдгoвoр нaписao Душкo 
Tрифунoвић.

Ристић je пo oбjaвљивaњу „Другoвaњa“ зaпoчeo 
нajвaжниjи пoсao: oснивaњe књижeвнoг клубa.

Књижeвнoм клубу дaти имe нajвeћeг чилeaнскoг 
пjeсникa, Пaблa Нeрудe, кojи сe сврстao нa стрaну 
чилeaнскe рeвoлуциje кaдa сe oнa урушaвaлa – биo 
je хрaбaр пoтeз. Сљeдeћи пoтeз билo je пoкрeтaњe 
чaсoписa. 

Чaсoпис „Риjeчи“ излaзиo je oд 1974. дo 1990. и 
oдигрao je пиoнирску улoгу у кjижeвнoм живoту 
грaдa Брчкoг.

Нa прoмoциjи пoсљeдњeг брoja „Риjeчи“ прeд 
рaт рeкao сaм измeђу oстaлoг: „Свaкa пojaвa 
„Риjeчи“ свojeврстaн je прaзник. Сeдaмнaeст 
гoдинa кoнтинуирaнoг излaжeњa мoжeмo смaтрaти 
љeтoписoм књижeвнoг живoтa нa oвим прoстoримa“.

Кључни прилoг у пoсљeдњeм брojу „Риjeчи“ 
прeдстaвљa „Oкрули стo oдржaн у oквиру 16. сусрeтa 
пoзoриштa пoд мoтoм „Сусрeти зa XXI стoљeћe“.

Сусрeти пoзoриштa oд сaмoг пoчeткa oвe 
мaнифeстaциje били су у oдличнoj интeрaкциjи сa 
чaсoписoм.

Сa знaчajним срeдствимa влaдe дистриктa, 
срeдствимa дoмaћих и инoстрaних дoнaтoрa, 
нoви људи нaчeлу oвих институциja крeнули су 
oфaнзивниje у рeaлизaциjу прoгрaмa.

Кjижeвни клуб oбjaвиo je зa дeцeниjу и пo 
дjeлoвaњa читaву мaлу библиoтeку. Зaхвaљући 
знaњу прoфeсиoнaлaцa и плoдних писaцa, чaсoпис 
je oствaриo сaрaдњу сa писцимa из циjeлoг рeгиoнa, 
Eврoпe и свиjeтa, кao и прeвoдиoцимa, гдje oсим 
eнглeскoг, њeмaчкoг, рускoг и фрaнцускoг, пoсeбнo 
трeбa истaћи прeвoдиoцe сa дaнскoг, нoрвeшкoг, 
чeшкoг и мaкeдoнскoг.

Читaв низ млaдих aутoрa oбjaвилo je књигу 
у књижeнoм клубу, a кao нaстaвaк „Другoвaњa“ 
oбjaвљeнa су joш двa збoрникa: збoрник пoeзиje 
„Рукa нa Сaви“ и збoрник прoзe „Брчaнскa причa“.

„Mнoгe су гeнeрaциje другoвaлe с лиjeпoм риjeчjу. 
Mнoги пjeсници су чeстo с виртуoзнoм умjeшнoшћу 
oплeмeњивaли пjeсмoм шљивикe пoсaвскe, oбaлe 
Сaвe хипeрбoлaмa прeмoшћивaли, Брчкo мeђу 
гaлaксиje уздизaли“.

Oвaкo je писao гoдинe 1972. Дрaгoслaв Ристић 
у књижици кojу смaтрaмo мeђaшeм књижeвнoг и 
културнoг живoтa у Брчкoм.

Хипeрбoлa o Брчкoм мeђу гaлaксиjaмa ниje билa 
тeк стилскa фигурa или пjeснични трик, пoстaлa je 
ствaрнoст.

Aлeксaндaр НИКOЛИЋ
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Доброслав Ћук

ОТАЦ МЕ 
КРСТИО

ЧУВАРИ УСПОМЕНА
Чувају дјетињство завичај слике
момачке дане и љубави
радости мале и велике
чувају Свеца што се слави

и Карађорђевог мирис парка
за душу моју неспокојну
сусрет код цркве Светог Марка
и плаву собу у Бугојну

чувају да се не изгуби
јутро у Стоцу када свиће
и како море страсно љуби
чудесно село Поповиће

растанке чувају пуне бола
гранате ране металну птицу
чувају тајне хируршког стола
и све што сјећа на Болницу

све што у машту може да стане
и што се памти кроз времена
приче и пјесме испјеване
скупљају чувари успомена.

ИСТИНЕ
Моје су пјесме нешто што ме сјећа
на сретна времена и прве љубави
како су безбрижно листала прољећа
и замишљан свијет у дјечијој глави

како су сунчана јутра освитала
док рат није прекинуо снове
како је мајка мученица дала
часно и залудно најбоље синове

моје су пјесме истине што боле
као живе ране као сиротишта
као црне слутње пред нове расколе
и бескрајне туге због пустих 
огњишта

оне ме прате ко кошмар уснули
из кога спас тражи и мој град без 
душе
у коме су посљедњи прве потиснули
и што је остало кане да поруше

сад нам живот дође као ратна срећа
и док у миру свако на свој начин 
слави
моје су пјесме нешто што ме сјећа
на сретна времена и прве љубави.

АКО СЕ ВРАТИМ
Ако се вратим питајте ме тада
и како је било и шта ће још бити
како остану само страх и нада
када се борите за живот властити

питајте ме гдје је у сјећању
некадашња младост стари добри да-
ни
када сам поносан с непуних девет-
наест
к’о у некој бајци писао Звездани

како сам мислио да само најбољи
могу градит´ свијет срећнији и нови
и да се радом знањем и поштењем
у љубави Божјој остварују снови

како сам одважно са брода што тоне
кад се сви слабићи склањају и бјеже
поручио да је једино морално
бити са својима када је најтеже

и питајте ме шта је даље било
гдје су патриоти и ко скупља мрве
гдје су часни борци шта се догодило
да посљедњи опет потискују прве

шта раде трговци ко су издајници
ко се недостојно туђим перјем кити
ако се вратим питајте ме тада
и како је било и шта ће још бити!

(Београд, октобар 2017)

БРАНИОЦИ
Земљо моја ко ће да те брани
ко ће опет за те живот дати
кад навале знани и незнани
туђе војске хуље и мигранти

ко ће рећи доста лоповима
чија крађа и похлепа уби
на бранику све нас мање има

остали су стари и крезуби
 
одлазе ти учени и млади
пуни своје муке и невоље
ојађени овим што се ради
и безнађем да ће бити боље

свједоци смо како годинама
све некако иде наопачке
и таоци лажним истинама
постајемо жртве и играчке

понижени и разочарани
не помишља нико да се врати
земљо моја ко ће да те брани
ко ће опет за те живот дати?

(2019)

ОЧЕВ НАУК
Отац ме крстио умјесто попа
када сам мали и нејак био
прве кораке и прва слова
све сам од њега научио

научио сам да читам пишем
да прије јела перем руке
од свих путева да су важнији
пут до поштења и науке

гледајући шта отац ради
научио сам да волим људе
и да у тој љубави спознам
и разочарења и заблуде

од оца сам најприје чуо
молитву којом се до Творца пење
и да само велики могу
хљебом узвратит на камење

отац ме крстио умјесто попа
када сам мали и нејак био
а да вјерујем помажем праштам
све сам од њега научио.
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КАДА СУ И ПСИ ПЛАКАЛИ 

(По истинитом догађају)

Савко и Марица, млади брачни 
пар, су се до почетка деведесе-

тих година прошлог вијека лијепо 
скућили, изродили дјецу и купи-
ли ауто. Обоје су радили, Мари-
ца у општинској администрацији, 
а Савко као службеник у једној 
трговачкој фирми. Имали су све 
за чим су тежили млади тог вре-
мена. Био је то, како каже Савко, 
лијеп живот, само што не дозво-
лише да потраје. У прољеће деве-
десетдруге људи почеше да зазиру 
једни од других, да се дијеле и да 
све чешће шапућу о рату. Страх, 
неизвјесност и зле слутње уђоше 
у све поре, у срце и душу. Страх 
од непознатог тог дана притис-
ну и Савка, па раније оде с по-
сла. Рече жени да спакује оно 
најнужније што им треба, толико 
колико може поред њих четворо 
стати у њихов нови «Југо» и да од-
мах одлазе из града. Гледа га Ма-
рица са осмијехом и невјерицом, 
купи и пакује дјечију гардеро-

бу, понешто и њихово, а у шта 
год погледа жао јој оставити. 
- Иди ти са дјецом, а ја ћу оста-
ти, чуваћу кућу и чекати да се 
вратиш. Неће мене нико дирати. 
Гледа је Савко мирно и с љубављу, 
па лагано из џепа извади пиштољ. 
- Изабери најдраже мјесто у 
кући на коме хоћеш да те убијем, 
јер не желим и нећу дозволи-
ти да те силују, муче и на крају 
убију они за које мислиш да су 
ти пријатељи. Тек тада Марица 
схвати озбиљност ситуације, без 
ријечи изведе дјецу, смјести их у 
ауто, па и сама скрушено сједе. 
Сједе и Савко за волан и крену, али 
након тридесетак метара стаде. 
- Погледајте још једном на-
шу кућу, јер ако је икада буде-
мо видјели, биће то рушевно 
згариште. Сви су плакали, а 
дјеца гласно и из душе да Сав-
ко помисли како им је жао куће. 
- Тата, зар ће и наша Бела изгоре-
ти са кућом? До тог тренутка он 

се није ни сјетио ни помислио на 
женку вучјака која је била свеза-
на испод улазних степеница. Без 
ријечи се врати с намјером да је 
пусти да не угине без хране и во-
де, али кад јој је пришао и ви-
дио како мирно сједи, а крупне 
сузе, оне топле псеће, капају на 
бетон, заплакао је и Савко, узео 
је у наручје као дијете и однио у 
ауто. Није се Бела опирала, али 
ненавикла на вожњу цијелим је 
путем повраћала, а пут је дуг, за-
обилазни. Педесетак километа-
ра до његовог родног села у ауту 
пуном ствари и непријатних ми-
риса, али пуном среће и смијеха. 
Не смета њима мирис пса, јача 
је љубав и срећа што су заједно. 
 
Прошло је од тада много годи-
на, дјеца су порасла, скућила се и 
своју дјецу имају. Марица и Сав-
ко су и данас заједно. Из згаришта 
су поново подигли дом и уживају 
у пензији и унучићима. А негдје 
горе, међу звијездама, жмиркају 
и топле Белине очи.

Зоран РАТКОВАЦ 
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Тумачења

НАРОДНА ПОЕЗИЈА У НОВОМ ОТЕЛОТВОРЕНА
Либрето за оперу ,,ЗАВЕТ ВОЈВОДЕ ПРИЈЕЗДЕ“ Небојше 

Лапчевића,

Oзбиљан је уметнички 
подухват,можда више иско-

рак у невиђено. Аутор у епској 
народној песми проналази ре-
сурс остварења класичног му-
зичког дела. Четрнаест лица 
либрета јесу потенцијални ри-
зик не отелотворења такве идеје, 
међутим изазов не би био изазов 
да не крије замке и опасности које 
аутор властитом имагинацијом 
вешто превазилази, претварајући 
неизвесно у извесно, визију у 
уметничко остварење. Дело нас 
није изненадило ауторски својом 
појавом, што ћу касније рећи и за-
што.Аутор аутентичну снагу на-
родног генија, тј.извориште те 
снаге користи као инспирацију.
Тежиште у свакој опери је на 

музичкој и певачкој страни које 
овде није нарушено већ је иско-
риштено на најбољи начин.

Текст није постао споран, 
изграђен у дијалошкој форми уз 
могуће уметке солистичког он 
даје музичком делу, аутентич-
ну вредност и снагу.Треба нагла-
сити да ово није први либрето 
у Лапчевићевом стваралачком 
прегнућу. Први је ,,КРСТ СВЕ-
ТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА“, 
по којем је Мирољуб Аранђеловић 
Расински компоновао сценску 
кантату, да би већ у следећој го-
дини Лапчевић написао либрето 
за прву Крушевачку оперу, Лаза-
рево обретеније, која је исте годи-
не изведена. Критичка мишљења 
о најновијем либрету дали су еми-

нентни књижевни ствараоци са 
наших простора. Љубиша Бата 
Ђидић за којег се вели да је певао 
онда када се баш није смело,Рајко 
Петров Ного се враћа морењу по 
свим нашим Моравама жели да 
им једном дође крај, да покуша-
мо однеговати како он то каже 
,,НЕКУК“, јер нам је преко главе 
вековног кукања, неизоставни До-
брица Ерић зачетак Србије увек 
види у Морави, он мора о Мора-
ви и кад не би нико певао о њој 
, да не набрајамо све ствараоце 
који су се дотакли и за увек оста-
ли даром везани за ову тему. Пи-
сати није описивање факата,свак 
би ода био песник,код Лапчевића 
се такође овде ради о магији, да 
својим ритмом редукује масу ути-
сака којима жели и успева створи-
ти особен умјетнички доживљај.

A. Ђ. ВРАЊЕШ

ДЕАНУНЦИЈАНТ

Зоран је био дјечак плавушан, 
скоро па кахектичан ,остајао 

би послије наставе да ћућори са 
учитељицом, тихо у углу учиони-
це. Касније се дознало да он рефе-
рише све што је чуо, видио шта 
су његови другови радили једни 
другима,о чему се причало тог да-
на, по учионицама, ходницима, 
тоалетима, каква је уопштено би-
ла атмосфера унутар ђачког ко-
лектива. Чинио је то добровољно, 
одговорно, предано и са еланом , 
видјело се да је био једино у том 
огавлуку себи битан, најбитнији, 
јер на другим пословима и за-
дацима није могао досећи нити 
просјек,вјечито љигав,такав је 
остао до краја живота. Прошле 
су године када је скоро на њега 
у градској вреви ударио Мар-
ко његов школски друг, ваљда 
се случај тако намјестио једног 
мајског пријеподнева, послије 
свих сјећања и заборава, десило 
се то ненадано у уском пролазу 

близу Бегове џмије. Зоран је био 
већ дуже вријеме власник ауто-
отпада на периферији Сарајева, 
од некога је то чуо. Чудно је да 
неки људи могу да се као дјеца 
препознају какви ће бити када 
одрасту, још тада остају означни 
у свјетлу ништавних , ништа их 
не може промијенити, скренути 
са тог њиховог прљавог пута.Жи-
вот им је ,,просперитетан“ на по-
словима који то и нису, обично су 
то сумњиви хипотекарни и други 
трансфери гдје је криминал ду-
боко увукао своје пипке, јер так-
ви ништа ни немогу да раде, гдје 
год је потребно образовање и 
поштење. Зорана су се озбиљни, 
честити, клонили, а ако би се 
којим случајем срели, одглуми-
ли би срдачност, чекајући тре-
нутак да измакну, тражећи неки 
какав такав изговор, проклињући 
касније тај тренутак и то мјесто 
јер Зоран је био опасан човјек. 
Новац, лагодна позиција и низак 
праг толеранције су три параме-
тра које човјека дефинишу, ако 

се томе дода још необразованост, 
то је онда све битно потребно за 
моћ без контроле. Марко, профе-
сор математике, тих, окренут се-
би и породици,живио је обичан 
живот у околностима у којим се 
већина бори за мјесто под Сун-
цем. Угледао је у Зорана у тре-
нутку телефонирања видјело се 
да је био видно егзалтиран, об-
ли га у моменту хладан зној којег 
осјети по цијлом тијелу. Сјетио 
се дјетињства и Зорана. Некима 
се заломи да им најљепше годи-
не у животу покваре одвратни 
љепљиви типови, које судбина 
нанесе у живот, као поплава која 
све што је прљаво са собом до-
вуче, сав смрад овога свијета и 
остави га да загади некада лијепо 
мјесто које се толико вољело. 
Марко је затворио сјећање, забо-
равио моментално Зорана, по-
гледао у сунчан дан и изгубио се 
брзо да га овај не примјети.Шмуг-
нуо је у гужви једне од познатијих 
сарајевских четврти.

Андреја Ђ. Врањеш.
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In memoriam

ГЛИГОР МУМИНОВИЋ 
(05.03.1048 – 13.03.2021)

Глигор Муминовић је рођен 5. 
марта 1948. године у селу Кру-

шеву, испод планине Вучево, на 
ушћу ријеке Пиве у Дрину. Ос-
новну школу је учио у Црквичком 
Пољу на Пивској планини испод 
Дурмитора, гимназију у Фочи, 
српски језик и књижевност је сту-
дирао у Београду, а младе језику и 
књижевности учио у Градачцу од 
1972. до 1992. године када због рат-
них дејстава прелази на подручје 
општине Модрича гдје учествује 
у одбрани Републике Српске и 
наставља своју просвјетну и кул-
турну дјелатност. 

Писао је сценарије за цијели 
низ друштвених и културних 
манифестација, објављивао 
пјесме, есеје, бесједе, рецензије, 
приказе књижевних дјела и крат-
ке приче, уређивао листове и ча-
сописе „Радост“ (у Градачцу), 
„Савовање“, „Саборац“ и „Видов-
дански годишњак“ (у Модричи). 
Цјелокупно стваралаштво могло 
би се подијелити на поезију, прозу, 
драму, есејистику, публицистику 
и методику наставе српског језика 
и књижевности.

Поезија је распоређена у двије 
збирке пјесама – Завичајне јабуке 
и Ђедовина. Завичајне јабуке су 
збирка лирских пјесама у којој 
се сликом и музиком ријечи 
користећи поједине топониме и 
личности као мотив (првенствено 
са подручја Модриче и из Пиве) 
покушавају открити трајне исти-
не о једном народу . 

Ђедовина су пјесме које 
су једним дијелом дубоко 
укоријењене у Пиви и Пивљанима 
– њиховом менталитету и карак-
теру, а другим дијелом у самом ау-
тору – његовом доживљају човјека 
и његове судбине, стваралаштва и 
његовог смисла. 

У драми Туђина је дат тих 
али дубок сукоб у оквиру једне 
породице, сукоб чија се дра-
матика не темељи на спољним 
манифестацијама него на 
супростављености етичких нор-
ми, на отуђењу човјека не само од 
других него првенствено од себе 
сама, од онога по чему је човјек 
и по чему једино може остати 
човјеком без обзира на образовни 
ниво, економску моћ, друштвени 
и политички статус, без обзи-
ра на друштвене формације које 
историја мијења и амбијент који 
природа обликује. То је морална 
драма у којој се граде људски ка-
рактери. 

Проза је садржана у два рома-
на – Сијачи и сјемена и Божије 

давање. Сијачи и сјемена су роман 
о узроцима, методама, тактици и 
посљедицама рата, слика човјека 
у рату кроз различита времена, 
о динамици историјског развоја 
људске природе и карактера, о 
причи и причању настао из пиш-
чева животног искуства и народ-
ног памћења и предања.

Божије давање је прича о оно-
ме шта је човјек по насљеђу и 
рођењу и ономе чиме га природ-
на и друштвена средина обликује, 
о ономе шта је у њему божије а 
шта људско давање. Све у рома-
ну се збива у сусрету различитих 
етика, култура, традиција, мента-
литета, карактера и поднебља и у 
покушају њиховог разумијевања, 
мирења и једињења, али покушај 
да се од двоје направи једно уза-
лудан је – двоје остаје двоје и тако 
смо само богатији..

У огледалу је збирка од шест 
монодрама: Бити човјек, Сељак 
и господин – два у један, Равно-
правност полова,Енглеска култу-
ра и прогрес. Љубав сељанчице и 
Доба великих лажи. Ту су испре-
плетани дијалог историје и квази 
историје, поспремање пропаганде 
у преинац лажи и изношење ис-
тине на свјетлост дана без обзи-
ра колико она била горка и тешка

Сатира је у неким књигама 
уочњива и назначела али је у 
књизи Кроз прстен јабуку дошла 
до потпуног издражаја.. Књига се 
сатоји од 642 стиха, 6 сатиричних 
прича и 8 сатиричних пјесама. 
Афоризам је начин мишљења и 
изражавања који сажима дубоке 
животне истине у једну сетенцу 
коју обоји хумором или благом 
иронијом. 

Есејистика – огледи, прикази и 
есеји су сакупљени и обједињени у 
књизи Из историје књижевности. 
То су покушаји да се систематично, 
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сажето и прегледно помогне уче-
ницима, студентима и њиховим 
наставницима у разумијевању и 
анализи цјелокупног књижевног 
дјела појединих писаца у кон-
тексту књижевне историје или 
њихових појединачних дјела или 
само неког структуралног елемен-
та књижевног дјела. То су узорци 
како се пишу књижевне анализе, 
реферати, осврти, есеји, студије, 
истраживања, семинарски радо-
ви.

М.Р.Ђ.

ДО САДА ПРЕМИНУЛИ ПЈЕСНИЦИ УЧЕСНИЦИ 
СУСРЕТА ПРЉАЧА ИЛИ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДРУЖЕЊА

Јулка Ерцег (септембра 2019.године)
Борислав Гаврић – фебруар 2019.

Гвозден Нешковић – 2019.
Мирослав Душанић- 2018. Појезна , Њемачка

Јован Михајло - ПЕТРОВАРАДИН
Недељко Илишковић

Јованка Бабић Јеловац - 2019. Загреб
Љубомир Поповић ЦОШ - 2019.

Илија Брковић – 2019.
Јорданка Симић - Добој

Маринка Јованић – 2019. Дервента Петровац
Маријан Бенеш – 2018. Бањалука

Миле Грумић Прњавор Канада
Давид Танасић - Модрича
Тошо Јовановић - Модрича
Гајко Поповић – Модрича
Милош Антонић - Шамац

Миленко Ђукановић- Добој
Алек Перановић ( 7.12.2020.)

Ненад Радош – (27.љприл 2020.године)
Миленко Херцег ( 1941. – 27.11.2020.)

Златомир Боровница Инђија 1956 - 28.12.2020.
Радоје Регојевић (1967-2020)

 СЛАВА ИМ И ХВАЛА !

АТАНАСИЈЕ БОГОЛИКИ
Нису ти зуби
Прегризли језик
Бог ће ти замерити
Како ћеш пред њим клекнути
Кад ни глави ниси дао
Да се повије
За тобом смо гмизали
Режали 
И псовали га грђе од кафеџије
Носио си нас
Чичак
Вашке и перут
Као да смо кришке сунца
Од којих се нафора ушећери
 
Борио си се 
И образе нам умивао
Да нас не види брљаве
И чађаве
Молио си га да нам опрости
И љутнуо би се на њега
Кад би коју горку
На нас спустио
И ево стигла нас клетва
Имали па немали
Опрости нам боже
Да смо били бољи

Не би имали тако велике синове
Које смо на крст разапели
Да би на тебе личили
 
Рогатица, дан када је отишао Богу,
боголики наш Атанасије.
да измоли опрост за нас грешне.
 

ЗАВИЧАЈНА ДОПИСНИЦА
Потрошио сам снове на тебе
Ишао на вашаре
Куповао и продавао коње
Пратила ме кучад и жене
Склањали се људи
Који су продавали краве и телад
Мајке налик мојој
Скидале мараме
И расплетале косу
Меркала ме милиција
И Цигани
Поткрадали ме они
Које сам крио под ребрима
У мојим прсима се крвили џамбаси
И фукара 
Ситнеж коцкарског шљама

Играла таблић и ањц
Бројали до двадесет један
За остали рачун се носиле
 Кокошке и кајмак
И недељом лепиње
Вреле ко машице 
Међ бутинама
Службеници цепали
Мантиле шушкавце и перлонке
Јектале учитељице
Ветар разносио комбина
И фланелске гаће по шипрагу
Били смо пуни олова и меда
О другом вашару 
Седели смо у авлији са кумовима
бебе су плакале
А деда ударао шајкачом о колену
Мирисало је печење и кување
И њена трмка пуна меда
Локали смо се у свитање
Цигани су крали кокошке
Док су пашчад и лисице спавали
Осећао се мирис брље и рена…

Слободан Ристовић
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Рeцeнзиja

Зaвичajник
(Нaд причaoницoм Видoсaвa Ђурђeвићa “Сeкулa”, 

исjeчцимa живoтa у зaбиљeшкaмa)

Писaц и публицистa, чoвjeк 
нeмирa, Видoсaв Ђурђeвић je 

вaскoлики живoт свoj пoсвeтиo 
зaвичaнoм виђeњу и зaпaмћeњу. 
Mнoгo je тoгa oвjeкoвjeчиo у 
нoвинским и публицистичћим 
oствaрeњимa, a сaдa je пoнeштo 
oд тoгa дoвeo дo књижeвнoг 
смислa. Taкo je у њeму Змиjaњe 
дoбилo joш jeднoг у низу oних 
зaвичajникa кojи су изa сeбe 
oстaвили виднe трaгoвe, a 
збиркoм припoвиjeсти “Сeкулa ” 
oн тoм свoмe трaгу дoдaje нoву и 
видљивиjу снaгу. Дaклe, тa њeгoвa 
зaвичajнa шaрeницa дaje читaoцу 
зaписe o људимa, крajoлицимa, 
знaмeнитoстимa, тe o joш брojним 
другим кaрaктeристикaмa кoje ну-
ди oвaj гeoгрaфски крaj и живoтни 
прoцтoр Змиjaњaцa. Дoстa oд 
oвих биљeжaкa, jeр Ђурђeвић 
ниje стрeмиo кa уврштeњу у 

нeку књижeвну хиeрaрхиjску ви-
сину, кoликo гa je ствaрaлaчкa 
рaдoзнaлoст тjeрaлa дa спoзнajнe 
и дoживљeнe трeнуткe живoтa 
“зaдржи” нe сaмo зa сeбe и збoг 
сeбe, нeгo и збoг других, нaрoчитo 
нoвoдoлaзeћих рaдoзнaлaцa и 
читaлaцa. 

Чoвjeк сa свим oним штo 
сe пoдрaзумиjeвa – њeгoвим 
живoтoм – oснoвни су нaглaсци у 
причaoници Видoсaвa Ђурђeвићa, 
a ђтo je, признaћeмo, итeкaкo 
ширoк зaмaх инспирaтивнoсти, 
oрoмнa мoгужнoст дa сe кaжe 
мнoгo тoгa штo мoжe би-
ти интeрeсaнтнo зa oчувaти у 
дугoвjeчнoст. Oтуд и чињeницa 
дa je нaслoв књизи “Сeкулa”, 
штo нeдвojбeнo пoтврђуje 
упрaвo изрeчeну тврдњу. Дoдa 
ли сe тoмe joш чињeницa из 
oвих прoзaидa дa je тaj чoвjeк 

aутoрoв зaвичajaц, Maњaчaнин, 
Змиjaњaц, a штo гoвoри и пo 
причaњу писцa и њeгoвих 
сaгoвoрникa, тe утeмeљeњe у 
гeoгрaфсим oдрeдницaмa. Дaклe, 
чoвjeк кaoa првo лицe jeднинe, 
пoтoм aмбиjeн сa грeoгрaфским 
oдрeдницaмa и спeцифичaн, 
дoбрo знaн jeзик (писaли су 
њимe или гa сугeрисaли) Кoчић, 
Дaмjaнoвић, Mилojeвић и ини), 
oснoвe сун a кojимa сe зaснивa 
укупнa oвa прoзa, oвaj звojeврсни, 
писaни зaвичajник Видoсaвa Вицe 
Ђурђeвићa. У тoм смислу aутoр je 
у пoтпунoсти oствaиo свoj нaум 
дa сe у тoм oквиру oствaри И 
пoтврди дoсaдaшњa ствaрaлaчкoг 
стрeмљeњa.O тoмe свjeдoчи 
Ђурђeвић у прeдгoвoру књизи, 
пa вeли:” У нeкимa причaмa 
нajизрaжajниje je jeзик кojим сe 
гoвoри нa плaнини Maњaчи, тo 
jeст нa Змиjaњу кoje сe прoтeжe 
измeђу риjeкa Сaнe и Врбaсa 
сjeвeрo- зaпaднo oд Бaњaлукe. 
Жeлим oвим припoвjeткaмa 
сaчувaти стaрe причe мoг нaрoдa 
oцртaвajући ликoвe мojих 
зeмљaкa oнaквим кao штo jeсу...“ 
Дaклe, тaj зaвичajник je и oсoбeни 
oбичajник, смjeштeн у мaњaчкo-
змиjaњскe крajoликe.Успиo je 
aутoр oбjeдинити и у круг свoгa 
истрajaњaвaњ униjeт двaдeсeтaк 
исписa кojи цjeлини дajу чврстoћу 
и oствaруjу сe кao свjeдoчaнствo 
o врeмeну у кojeм живи aутoр, 
њeгoвe личнoст, aли и свeукупнoст, 
штo сe мoжe пoдрaзумиjeвaти у 
oвим прoзaидимaa. Бeз вeликих 
aмбициja нa књижeвнoм плaну, 
aли с нaглaскoм нa зaвичajнo 
пoтврђивaњe, збиркa „Сeкулa“ 
Видoсaвa Вицe Ђурђeвићa 
знaчићe мнoгo кao joш jeдaн кoд 
у змиjaњскoм кoдoвнику. Стoгa 
je прeпoручуjeм издaвaчу зa 
oбjaвљивaњe и вeсeлим сe њeнoм 
излaску из штaмпe.

Р.П.



Биoeнeргиja 

БИОЕНЕРГИЈА И МАНУЕЛНА 
МЕДИЦИНА У СЛУЖБИ ЗДРАВЉА 

(Хиропрактика)

Мануелно лијечење базирано 
је на способности особе да 

својим умијећем и спретношћу ру-
ку намјести укљештени или ишча-
шени зглоб на екстремитетима или 
на појединим дијеловима кичме.

Метода је стара колико постоји 
и друштвена заједница човјека. 
У прастарим цивилизацијама, 
послије обављања тешких посло-
ва, када би дошло до замора кичме-
ног стуба и опште исцрпљености, 
ангажовали би дјецу да их газе по 
леђима и на тај начин отклоне бо-
лове. Такве примитивне методе 
задржале су се и до данашњих да-
на у неприступачним дијеловима 
земаља и регија.

Сличне технике примјењивале 
су и старе цивилизације у Средњој 
Европи, у дијеловима данашње 
Пољске и Мађарске. 

Према Хипократу:„Рукама и 
очима лијечника ништа не смије 
промаћи“.

Осим што се залагао за хирургију 
и медикаментозну терапију у 
манипулативној терапији види ка-
мен темељац медицине.

Мануелна терапија није имала 
равноправан положај све до дру-
ге половине 19. вијека.За научно 
верфицирану технику, засновану 
на научним основама, заслужан 
је Andrew Still рођен 1824. године, 
а који оснива и прву остеопатску 
школу у свијету 1874. године са гру-
пом од 17 студената. Послије два-
десетак година оснива се још једна 
школа под називом «Хиропракти-
ка», а оснивач је Палмер 1895. го-
дине.

Школе се разликују у стилу 
практицирање, а чврсто заступају 
мануелни метод лијечења.

Мануелна медицина, као вид 
алтернативне медицине, бави се 

такозваном функционалном бло-
кадом зглоба, а то подразумијева 
реверзибилно стање зглоба. Када 
то кажем, функција зглоба се може 
поново успоставити, а што зависи 
од степена оштећења менискоида 
усљед укљештења, а исход опорав-
ка зависи и од особе која спроводи 
мануелни третман (хиропракти-
ку) и та особа мора посједовати 
суптилну осјетљивост у рукама. 
Блокирани зглоб или више њих из-
азива низ рефлексних промјена, а 
код веома јаких иритација у већини 
случајева долази до реакције и цен-
тралног нервног система.

Пацијенти који су имали про-
блеме само код једног одређеног 
сегмента на кичми, односно између 
два сусједна пршљена, а таквих је 
било највише који су ми се обра-
тили за помоћ.

Скоро код свих обољења кичме 
може доћи до функционалне блока-
де, као напримјер код окоштавања 
кичме, неправилности пршљенова, 
код сколиоза, фрактурепршљенова, 
након трауме кичме...

Ако се пацијент жали на сметње 
само на једном мјесту кичменог 
стуба, никако не смијемо занема-
рити остале дијелове кичме или ек-
стремитета, а то значи да сваком 
пацијенту треба приступити холи-

стички, посматрати га као цјелину 
и само на такав начин доћи ће до 
општег побољшања, како енергет-
ског, тако и физичког стања. Хиро-
практику не смијемо примјенити 
код блокада као што су велика 
окоштавања у више регија, деге-
неративна окоштавања, старачке 
сколиозе, разни видови фрактура, 
тумори кичме...

Код ових и њима сличним 
дијагнозама, пацијенте подвргну-
ти само биоенергетском третма-
ну, а на обољело мјесто усмјерити 
већу количину енергије, али и оста-
ли дијелови тијела не смију остати 
у енергетском дефициту.

Опоравак пацијента је условљен 
временским периодом, услови-
ма живота и примјењене терапије 
до доласка на енергетски трет-
ман. Све напреднија наука у 
смислу развоја техничких и диги-
талних достигнућа у медицини, а 
под мотом унапређења лакшег и 
квалитетнијег живота, све више 
удаљава човјека од природних ме-
тода.

У овом случају комбинација ове 
двије природне методе су на опште 
задовољство пацијентима.

Биоенергетичар 
Вито БОЈКОВАЦ

СутраСутраСутраСутраСутра

4709. мај 2021.
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ПРОЗОР
Код Срба постоји само једна жеља
да бар једном дигну кућу од темеља!
 
Јер обично крену од прозора и крова
вјерујућ да граде дворчину из снова.
 
Србин ти не гледа откуд ће да гране
него зида прозор на све чет’ри стране.
 
При изградњи куће Срби само брину
колико ће вел’ку метнут’ прозорчину.
 
Ваља вирнут шта се код комшије збива
дал’ је лађа на дну, тоне ли, ил’ плива?
 
Обрали смо бостан, пали смо у кому
откад прозор има првенство у дому.
 
Могуће док бјежиш голцат у свануће
да ти прозор личи на нај дио куће.
 
Ал’ у вријеме ратно кад се жеље смраче
свака ти фукара незвана ускаче...
 
Тада Србин сконта али буде касно
да се с прозорима зајебо опасно.
 
Можда би и стиго душом да ода’не
да не метну прозор на све чет’ри стране.
 
Кроз који год баци поглед на брзака
чини му се да је пун туђих барјака.
 
Гледајућ’ кроз стакло на општи кијамет
Србин се упита: гђе ми бјеше памет.
 
Ко народ небески цијело српство мора
направит’ искорак у вези прозора.
 
Да би с оним горе пронашао спону
Србину је окну мјесто на плафону.
 
Да се након овог заводљивог плеса
слуђен има кроз шта винут у небеса.

Савет Међународног фестивала хумора и сатире „Златна 
кацига“ једногласно је одлучио да награда за животно дело 
на 29. Фестивалу припадне композитору Зорану Симјановићу, 
док ће титулу Витеза од Чарапаније понети глумац Ненад 
Окановић

Након што су недавно саоп-
штена имена победника на 

овогодишњем конкурсу Златне 
кациге, Савет овог фестивала 
данас је објавио и имена до-
битника традиционалних на-
града које Фестивал додељује 
великим ствараоцима и умет-
ницима. Ову одлуку је нови-
нарима саопштила Виолета 
Капларевић, директорка Кул-
турног цетра и директорка Фе-
стивала. 

Добитник награде за жи-
вотно дело је легендарни 
композитор филмске музи-
ке, Зоран Симјановић. Током 
каријере дуге више од 40 го-
дина компоновао је неке од 
најпрепознатљивијих мелодија 
домаће кинематографије. Ра-
дио је музику за филмове: 
„Специјално васпитање“, „От-
ац на службеном путу“, „На-
ционална класа“, „Мајстори 
мајстори“, „Маратонци трче 
почасни круг“ и многе дру-
ге. Добитник је бројних пре-
стижних награда од којих су 
наизначајније две Златне арене 
за филмску музику на фестива-
лу у Пули за филмове „Мирис 
пољског цвећа“ из 1978. и „Бал-
кан експрес“ из 1983. године.

Ти т у л а  „ В и т е з  од 
Чарапаније“ припала је глум-
цу Ненаду Окановићу који је 
широј публици најпознатнији 
по улози Сина Драгана у 
популарној серији „Село го-
ри, а баба се чешља“. Иза се-
бе има богато стваралаштво, 
глумио је у представама „Па-
клена поморанџа“, „Лептири-
ца“, „Злочин и казна“, „Хобит“, 
„Јагода у супермаркету“, „Лави-
ринт“ и многим другим.

Тема овогодишњег Фестива-
ла за такмичаре била је “Про-
зор”. Златну кацигу за најбољу 

карикатуру добио је Дарко 
Дрљевић из Црне Горе, док су 
за писану форму награђени 
Ђокица Миљковиц из Новог 
Села за причу ,,Арсини про-
зори’’, Миладин Берић из Бања 
Луке за песму ,,Прозор“ те 
Бојан Љубеновић из Београда 
за афоризам: ,,На скупштинске 
прозоре ставили смо решетке. 
Да се посланици навикавају“. 

Награда ,,Раде Брка’’ за при-
чу ,,Прозорска осматрачница’’ 
припала је Милојку Стојковићу 
из Смедеревске Паланке.

Одабрани су и победници 
конкурса за млађе од 18 годи-
на који су радовима одговарали 
на тему “Музика”. Прву награ-
ду за карикатуру и стрип доби-
ла је Анастазија Стамболовић, 
из чачанске Гимназије, док је 
у писаној форми најбоља би-
ла њена суграђанка Миња 
Ђелкапић.

- Конкурс „Златна кацига“ је 
најпрестижнији сатирични фе-
стивал у региону, који башти-
ни вишедеценијску традицију, 
и који се дешава сваког првог 
априла у Крушевцу. Златна ка-
цига се никад не дијели између 
више аутора и даје се за карика-
туру те за афоризам, поезију и 
причу (писане форме). У скло-
пу фестивала даје се и награда 
„Раде Брка“ за његовање ер-
ског хумора такође за писану 
форму. Фестивал је иначе те-
матски са јасном темом за сва-
ку годину. Ове године тема је 
била „Прозор“ и ја сам „Злат-
ну кацигу“ добио за сатирич-
ну поезију чиме сам заокружио 
циклус. Наиме, колико знам, 
постао сам први аутор који је 
на фестивалу „Златна кацига“ 
добио награде за све писане 
форме. То значи да сам до сада 
добио златне кациге за пјесму 

(тема „Прозор“), причу (тема „Везе“), 
афоризам (тема „Миграције“, али и на-
граду „Раде Брка“ (тема „Помрачење“) 
на што сам посебно поносан. То му дође 
као пронаћи ђетелину са четири листа. 
- вели Миладин Берић.

Златна кацига  
Миладину Берићу


